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Извештај о раду Црвеног крста Војводине за 2018. годину

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЦРВЕНОГ КРСТА И ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА

Хуманост
Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, рођен у жељи да без
дискриминације укаже помоћ рањеницима на бојном пољу, у свом међународном и
националном виду настоји да спречи и ублажи људске патње у свим приликама. Његов циљ је
да штити живот и здравље и да обезбеди поштовање људске личности. Он унапређује узајамно
разумевање,пријатељство,сарадњу и трајан мир међу свим народима.

Непристрасност
Он не прави никакву разлику према народности, раси, верским убеђењима, класи или
политичком мишљењу. Он настоји да ублажи страдање појединаца, руковођен само њиховим
потребама дајући првенство најхитнијим случајевима несрећа.

Неутралност
Да би очувао поверење свих, Покрет се не опредељује у непријатељствима и не ангажује се у
било које време у расправама политичке, расне, верске или идеолошке природе.

Независност
Покрет је независан. Национална друштва, као помоћни органи хуманитарних служби својих
влада и подвргнута законима у њиховим земљама,морају увек да сачувају своју аутономију
која ће им омогућити да у свако доба делују у складу са принципима Покрета.

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

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

Универзалност
Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, у коме сва друштва имају једнак
статус и деле једнака права и дужности да се међусобно помажу, је универзалан.

Мисија Међународнoг покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца
Да спречава и олакшава људску патњу ма где она била, да штити живот и здравље и да обезбеди
поштовање људског бића, нарочито у време оружаног сукоба и других ванредних стања.
Да ради на спречавању болести и на унапређивању здравља и социјалне заштите, да подстиче
добровољност и сталну спремност чланова покрета да пружају помоћ и општи осећај солидарност
према свима којима је потребна његова заштита и помоћ. У вршењу Мисије Покрет се руководи
својим Oсновним принципима.
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Извештајем о раду Црвеног крста Војводине у 2018. години, обухваћени су
послови и задаци утврђени Планом рада и дефинисаних календаром активности
Националног друштва, а који су у складу са Законом о Црвеном крсту Србије, Статутом
Црвеног крста Војводине, Планом акције Црвеног крста Војводине за период 2014. –
2018. година, Законом о трансфузијској медицини, Законом о смањењу ризика и
управљања ванредним ситуацијама, Законом о безбедности саобраћаја на путевима,
као и са националним стратегијама које се односе се на делатности блиске
организацији Црвеног крста
Црвени крст Војводине је стручно оперативно координирао рад 45 организација
Црвеног крста у Војводини и успешно реализовао јавна овлашћења поверена Црвеном
крсту. У вршењу јавних овлашћења и спровођењу програма Црвени крст Војводине
сарађује са надлежним органима територијалне аутономије и јединица локалне
самоуправе. Црвени крст Војводине сарађује са установама и организацијама у области
система здравствене заштите, социјалне заштите, другим облицима организовања
заштите и спасавања становништва и другим организацијама, институцијама и
грађанима који поштују Основне принципе и Мисију организације Црвеног крста.
Црвени крст Војводине и организације Црвеног крста у градовима и општинама
у Војводини реализовали су током 2018. бројне активности у складу са потребама 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.
Црвени крст Војводине је предузимао активности на решавању питања
функционисања организације Црвеног крста, кроз поштовање и примену Закона о
Црвеном крсту Србије и других закона који регулишу рад Црвеног крста.
Спроводећи своју Мисију и руководећи се Основним принципима, Црвени крст
Војводине је правио приоритете у реализацији програмских активности. Црвени крст
Војводине је настојао да, поред сложене ситуације која је захтевала стално ангажовање
на социјалним програмима, а посебно не програму директног ублажавања
сиромаштва, један од приоритета буду програми заштите здравља и живота људи у
заједници, посебно се усмеравајући на младу популацију, али и на осетљиве категорије
као што су старији, болесни и лица из осетљивих група.
У односу на Закон о трансфузијској медицини, чија потпуна примена почиње 1.
јануара 2019. године, Црвени крст Војводине је током целе 2018. године био посвећен
припремама организација Црвеног крста на значајне промене у раду и организовању
акција добровољног давалаштва крви, а које су се се односиле на сукцесивни прелазак
на сарадњу са Заводом за трансфузију крви Војводине.
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.
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Црвени крст Рума

Потребно је нагласити да су организације Црвеног крста у градовима и
општинама у Војводини реализовале бројне активности које нису садржане у овом
Извештају, а које су резултат одговора на потребе у локалним заједницама.
Црвени крст Војводине је активности планиране у 2018. години реализовао кроз
следеће области:
-

-

организација и развој;
дифузија Основних принципа Црвеног крста и међународног хуманитарног
права;
служба тражења;
социјална делатност;
здравствено васпитна делатност;
добровољно давалаштво крви;
прва помоћ;
програм припрема за деловање
у несрећама и одговор на
несрећу;
спасилаштво на води;
рад са подмлатком и
омладином;
традиционалне активности;
међународна сарадња;
информативно пропагандни
рад;
рад дистрибутивног центра.
Црвени крст Бачка Паланка
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ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ

Послови организације рада Црвеног крста Војводине у 2018. години су, поред
редовних активности усмерених према организацијама Црвеног крста и организацијама
и институцијама са којима Црвени крст Војводине непосредно сарађује, реализовани и
кроз:
-

-

-

ангажовање на информисању, праћењу,усмеравању и координацији рада 45
организација Црвеног крста у Војводини директним присуством на терену,
организовањем саветовања са секретарима;
прикупљање и обраду података о заједничким програмима и пројектима и
извештавањем према донаторима и Црвеном крсту Србије;
сарадњу са Црвеним крстом Србије, како на реализацији заједничких –
јединствених програма и пројеката, тако и на свим пословима везаним за
статутарна питања и оперативно функционисање;
ангажовање и активно учешће волонтера и професионалаца Црвеног крста
Војводине у раду органа и тела Црвеног крста Србије и њихово настојање да
стручним и организационим ангажовањем дају пун допринос укупном раду
Националног друштва.

За потребе функционисања организација Црвеног крста на територији АП
Војводине, Црвени крст Војводине је:
-

-

-

-

-

-

био ангажован на 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).
на појединачне захтеве организација Црвеног крста у градовима и општинама АП
Војводине, израђивао уговоре или анексе уговора за потребе њиховог пословања, а
према потребама давао и правна тумачења из различитих области функционисања;
пружао стручну помоћ организацијама у изради потребне документације
регулисане Законом о јавним набавкама, као и у самој реализацији Плана јавних
набавки;
био ангажован на решавању питања функционисања и побољшања услова рада у
организацијама Црвеног крста у градовима и општинама које су имале тешкоће у
раду и на усклађивању односа са локалним самоуправама;
из средстава Фонда за помоћ и развој и наменским донацијама настојао да
допринесе јачању оперативних и техничких капацитета организација Црвеног крста
у функцији реализације програма;
на захтев Црвеног крста Војводине, а по Одлуци Владе АП Војводине, у сарадњи са
Покрајинским робним резервама је реализовао Програм помоћи у виду 11.868
пакета хране за социјално угрожене грађане у општинама II, III и IV степена
сиромаштва и у општинама које не добијају такав вид помоћи ни по једном основу;
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- био ангажован на обезбеђивању и реализацији донација;
- на основу Споразума о сарадњи са Црвеним крстом Горње Аустрије обезбедио
финансијску подршку и реализовао изградњу пословног простора за Црвени крст
Тител, као и подршку за пројекте развоја напредне прве помоћи и изградњу
магацинског простора Црвеног крста Пландиште;
- обезбедио средстава за адаптацију кухиње у кампиралишту Црвеног крста Сомбор
у Бачком Моноштору, на основу исказане потребе Црвеног крста Сомбор, преко
Владе АП Војводине.
Сарадња и комуникација са спољним партнерима
У реализацији програмских активности посебно је остварена сарадња са:
-

-

Заводом за трансфузију крви Војводине у смислу припреме организација
Црвеног крста у градовима и општинама АП Војводине за будуће
функционисање у односу на примену Закона о трансфузијској медицини, чија ће
примена почети 1. јануара 2019. године, као и у делу обуке волонтера,
промотера добровољног давалаштва крви и дистрибуције промотивно едукативног материјала за организовање акција добровољног давалаштва крви;
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.

Подршка Владе АП Војводине Црвеном крсту Сомбор

На основу исказане потребе од стране Црвеног крста Сомбор за санацијом и
адаптацијом објекта кухиње, Црвени крст Војводине је упутио молбу председнику
Покрајинске владе и покрајинском секретару за социјалну политику, демографију и
равноправност полова за финансијску подршку Црвеном крсту Сомбор.
Одлуком Владе АП Војводине донето је Решење о употреби средстава из текуће
буџетске резерве, за финансијску подршку Црвеном крсту Сомбор, за адаптацију
кухиње у одмаралишту/кампиралишту у Бачком Моноштору у износу од 1.785.925,00
динара.
Црвени крст Сомбор је, посебним уговором закљученим са Црвеним крстом
Војводине, преузео обавезу да ће спровести поступак јавне набавке, као и да ће
обезбеђена средства наменски утрошити. Рок за завршетак планираних радова је 30.
април 2019.године.
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Апел за помоћ пострадалима у Грчкој
Заједница Грка Србије у Новом
Саду је, заједно са покрајинским и
градским властима у згради Културног
центра
Новог
Сада,
4.
августа
организовала манифестацију Дан грчке
културе. На манифестацији су били
присутни и председник Црвеног крста
Војводине, као и секретар Црвеног крста
Нови Сад. Том приликом су позвали
јавност да својим донацијама – уплатом
на рачун Црвеног крста Србије или
слањем СМС порука, помогну становништву Грчке пострадалом у катастрофалним
пожарима у јулу месецу.

Саветовања и састанци са председницима и секретарима организација Црвеног
крста са територије АП Војводине

Регионална саветовања са секретарима
Редовна регионална саветовања са секретарима реализована су у Иригу (17.април),
Зрењанину (17. април), Бачу (19. април), Кули (20. април) и Алибунару (23. април), са
темама:
-

анализа функционисања организација Црвеног крста у 2017. години;
сагледавање ситуације у организацијама Црвеног крста у првом тромесечју
2018. године;
информација о изборним активностима;
програмске активности у наредном периоду.

Састанак са председницима и секретарима
У просторијама Црвеног крста Војводине је 2. новембра одржан састанак са
председницима и секретарима војвођанских организација Црвеног крста из новог
сазива у циљу упознавања са правним оквирима функционисања, као и обавезама и
одговорностима секретара и председника организацијa Црвеног крста. На састанку су
излагали председник, секретар и стручни сарадник за нормативну делатност Црвеног
крста Војводине.
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Саветовање секретара
У складу са планом рада, годишње саветовање са секретарима је одржано 22. и
23. новембра у одмаралишту Црвеног крста на Вршачком брегу. На саветовању се
разговарало о функционисању организација у локалним срединама, као и о
предстојећим активностима. Секретари организација које у својим срединама имају
прихватне центре за мигранте су информисале колеге о броју миграната у прихватним
центрима, као и о програмским активностима које Црвени крст у њима реализује.
Посебан акценат је стављен на практичну примену Закона о трансфузијској медицини у
смислу потешкоћа реализације акција добровољног давања крви и начинима ниховог
превазилажења.

Неке од најзначајнијих активности
које су реализовале организација Црвеног крста у Војводини у 2018. години
 У области добровољног давалаштва крви, од укупно 41.579 добровољних
давалаца крви, на 1.032 акција, прикупљено је 56.816 јединица крви.
На припреми и реализацији акција било је ангажовано укупно 916 волонтера са
14.628 сати волонтерског ангажовања.
 За реализацију здравствено превентивних програма и активности у 2018.
години утрошено је укупно 7.362 волонтерских сати. На тему здравих стилова
живота кроз 228 радионица/предавања у основним и средњим школама је
обухваћено 8.307 деце и младих и 4.363 одраслих, а о превенцији болести
зависности едуковано је 7.463 младих и 2.457 родитеља.
 У организацијама Црвеног крста у градовима и општинама у области прве
помоћи било је ангажовано укупно 983 волонтера
са
24.344
сата
ангажовања.
За такмичења у пружању прве помоћи обучено је 1.191 чланова екипа
подмлатка и омладине и 992 деце категорији „петлића“. О значају прве помоћи
информисано је 6.576 деце током 246 једночасовних предавања.
1.213 чланова екипа прве помоћи
санитетски је обезбеђивало 239
манифестација.
 У оквиру Програма припреме за деловање у несрећама 194 волонтера из 12
организација Црвеног крста учествовало је на 23 вежбе које су организовали
други субјекти заштите и спасавања, док је 14 организација Црвеног крста
организовало 32 вежбе на којима је било ангажовано 334 волонтера. Укупно
750 обучених волонтера, са утрошених 11.630 сати волонтерског рада, било је
ангажовано на обезбеђивању 113 јавних догађаја.
 Превентивним активностима на смањивању ризика од несрећа било је
обухваћено 2.891 особа. Помогнуто је 216 особа погођених несрећом.
 У протеклој години обучено је 102 спасиоца на води, док је 5.078 грађана било
обухваћено превентивним активностима у области безбедности на
купалиштима.
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 У оквиру Социјалне делатности Програмом народних кухиња обухваћено је 24
градова и општина за 9.726 социјално најугроженијих грађана, од којих је 3.091
деце до 18 година и 1.785 старијих од 65 година.
Током године укупно је припремљено 1.995.680 оброка који су били подељени
на 130 дистрибутивних пунктова и дистрибуирано је 29.948 ланч пакета. У
оквиру програма било је ангажовано 33.009 волонтерских сати.
Породичним пакетима хране и хигијене обухваћено је укупно 10.535 породица.
 Помоћ у виду хране, хигијене, половне одеће и други видови помоћи
дистрибуирани су за укупно 43.819 породица у количини од 1.961-276,90 кг у
вредности од 149.347.513,46 динара.
 Програм бриге о старијима реализован је у 21 организацији Црвеног крста
захваљујући ангажовању 310 волонтера, а кроз разне видове овог програма
обухваћено је 6.362 старијих лица.
 Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група у
образовање реализовало је 9 организација Црвеног крста у градовима и
општинамa, у активностима је учествовало 371 дете и 261 родитељ.
 10 организација реализује Програм подршке деци са сметњама у развоју и
инвалидитетом за 597 младих особа, као и 143 родитеља. Обе социјално
инклузивне активности су подршком обухватиле 968 деце и 404 родитеља.
 Програм Промоција хуманих вредности реализовала је 21 организација Црвеног
крста у градовима и општинама у сарадњи са 43 основне школе и 3 предшколске
установе, а обухваћено је 3.113 ученика и 127 деце предшколског узраста.
Програм је реализовало 163 млада волонтера Црвеног крста, у сарадњи са 66
просветних радника.
 Програм Борбе против трговине људима реализoвало је 33 организација
Црвеног крста у градовима и општинама, са 240 волонтера и утрошених 2.665
сати волонтерског ангажовања. Реализовано је 553 информативне радионице,
којима је обухваћено 14.545 ученика основних и средњих школа, студената,
деце без родитељског старања, деце са сметњама у развоју, деце корисника
народне кухиње и деце из ромске популације.
 Организације Црвеног крста у градовима и општинама су својим активностима
дифузије обухватиле преко 10.000 ученика и студената и припадника других
циљних група. У периоду од 8. до 15. маја обележена је „Недеља Црвеног
крста“ у оквиру које је спроведено 1.077 активности у свим организацијама
Црвеног Крста на територији АП Војводине.
 Међународни дан волонтера обележило је 38 организација. У реализацију
активности било је укључено 895 волонтера, који су укупно били ангажовани
6.460 сати.
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РАД ОРГАНА ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ
Седнице Скупштине Црвеног крста Војводине
Током 2018. године одржане су две седнице Скупштине Црвеног крста
Војводине.
Редовна седница Скупштине Црвеног крста Војводине је одржана 15. марта 2018.
године. На седници су разматрани и усвојени Извештај о раду Црвеног крста Војводине
у 2017. години, План рада Црвеног крста Војводине за 2018. годину и Извештај
председника Надзорног одбора Црвеног крста Војводине о финансијском пословању
Црвеног крста Војводине у 2017. години. Из структуре Црвеног крста Србије Скупштини
присуствовали су мр сци. Сињка Сомер, потпредседник и Весна Миленовић, генерални
секретар, са сарадником. Гости на седници Скупштине су били Предраг Радовић,
помоћник покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност
полова, Милан Дакић, заменик покрајинског омбудсмана са сарадником и др Сања
Богдановић директор Завода за трансфузију крви Војводине са сарадником.
Изборна седница Скупштине Црвеног крста Војводине је одржана 26. септембра
2018. године. На седници су изабрани нови органи управљања за мандатни период
2018. – 2022. година и усвојена је Програмска оријентација, односно План акције у
наредном четворогодишњем периоду, као и четворогодишњи извештај о активностима
Црвеног крста Војводине у сазиву Скупштине 2014. – 2018. 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 именовао Бошка Митрашиновића, досадашњег секретара Црвеног
крста Вршац.
Управни одбор
У овом извештајном периоду одржанo je 6 редовних седницa Управног одбора
Црвеног крста Војводине, а због хитности доношења одлука одржано је и 7 седница
телефонским - електронским путем.
30.01.2018. године

Редовна седница

28.02.2018. године

Телефонска- електронска седница

19.03.2018. године

Телефонска- електронска седница

05.04.2018. године
13.04.2018. године

Телефонска- електронска седница
Телефонска- електронска седница

27.04.2018. године

Телефонска -електронска седница

30.05.2018. године

Редовна седница

26.06.2018. године

Редовна седница

27.07.2018. године

Телефонска- електронска седница

29.09.2018. године

Телефонска- електронска седница

13.09.2018. године

Редовна седница

26.09.2018. године

Редовна седница

27.12.2018. године

Редовна седница
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Надзорни одбор

Надзорни одбор Црвеног крста Војводине је, као орган кога је именовала
Скупштина, 13. фебруара 2018. године прегледао Завршни рачун Црвеног крста Војводине
за 2017. годину и без примедбе упутио га Управном одбору на разматрање и усвајање.

Седнице комисија

Током фебруара месеца 2018. године 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 у 2017. години . У односу на општи план рада, утврдиле
су оперативне планове рада за 2018. годину.
Током 2018. године, седнице комисија су сазиване у односу на потребе по
програмима.

ФОНД ЗА РАЗВОЈНЕ ПРОГРАМЕ И ОПЕРАТИВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ

У току 2018. године, средства из Фонда за развојне програме и оперативно
функционисање су додељена следећим организацијама Црвеног крста Ириг, Инђија и
Оџаци.
ОЦК
1. Ириг
2. Инђија
3. Оџаци
Укупно:

датум
13.06.2018.
19.10.2018.
27.12.2018.

Расподела средстава фонда
За функционисање
За функционисање
За функционисање
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износ
27.990,00
50.000,00
100.000,00
177.990,00
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ДИФУЗИЈА МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА И ОСНОВНИХ ПРИНЦИПА
ЦРВЕНОГ КРСТА
Радна група
Уз подршку Међународног комитета Црвеног крста у Црвеном крсту Србије је
11. јула 2018. године реализован трећи оперативни састанак радне групе која се бави
сагледавањем и унапређењем активности ширења знања о Црвеном крсту – Дифузије,
у циљу побољшања комуникације са партнерима, интерним и екстерним циљним
групама. Посебна пажња је била усмерена на побољшање и стандардизовање
едукативног материјала за одређене циљне групе. На састанку су дефинисани даљи
кораци и задужења у периоду до следећег састанка.
У периоду од 13. до 15. новембра 2018. године на Иришком Венцу, одржан још
један састанак радне групе. Анализом прикупљених материјала из области Дифузије и
примера добре праксе, посебан акценат је био стављен на дефинисање приступа и
упутстава везаних за рад са одређеним циљним групама, на јасне инструкције о
минимуму информација које треба пренети одређеним циљним групама, као и на
методолошка упутстава за креирање иновираних и коришћење постојећих
материјала. У рад су, поред осталих, били укључени искусни професионалци и
волонтери Црвеног крста Војводине.
До краја године је радна група финализирала већину предлога материјала
везаних за побољшање и стандардизацију едукативног материјала и упутстава, како је
дефинисано у корацима и задужењима у остварењу главног циља, унапређењу
активности ширења знања о Црвеном крсту.
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Обука вршњачких едукатора

Црвени крст Војводине је од 14. до 15. децембра 2018. године организовао
обуку вршњачких едукатора у области Дифузије међународног хуманитарног права и
Основних принципа Црвеног крста у одмаралишту Црвеног крста на Вршачком брегу. У
обуци је узело учешће 27 младих волонтера из 12 организација Црвеног крста: Ада,
Мали Иђош, Суботица, Стара Пазова, Нови Бечеј, Сента, Панчево, Србобран, Нова
Црња, Оџаци, Рума и Вршац.
Обуку су реализовали
стручни сарадници Црвеног
Војводине и млади едуковани
волонтери - дифузери Црвеног
крста Рума. Учесницима је на
занимљив и интерактиван начин
презентован развој и структура
Међународног покрета Црвеног
крста и Црвеног полумесеца.
Функционисање и мандати,
Основни принципи, употреба и
заштита Знака и међународно
хуманитарно право. Црвени крст Војводине је припремио метеријал, који је подељен
учесницима, а који ће користити у раду са вршњацима у својим срединама. Начин на
који су млади волонтери презентовали теме и водили радионице, на младима близак и
својствен начин, што ће полазницима бити од користи у будућем раду.
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СЛУЖБА ТРАЖЕЊА
Рад Координационе канцеларије
Координациона канцеларија Службе тражења Црвеног крста Војводине је
посредством организација Црвеног крста са територије АП Војводине из категорије
тражења несталих у нашој земљи и у иностранству покренула током 2018. године
укупно 16 нових тражења. Од укупног броја поднетих захтева за тражење, 5 поступака
су успешно окончано, два предмета су неуспешно окончана, један поступак је
обустављен, док се осталих 8 предмета и даље води као отворено.
Током 2018. године, поднето је укупно 6 нових захтева за издавање потврда о
времену проведеном у заробљеништву или времену проведеном у интернацији за
време Другог светског рата. Од укупног броја поднетих захтева, издате су две потврде,
док су четири предмета и још у току.
Служба тражења је била активно укључена и 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 “.
Организација Црвеног крста Шид је успешно спојила две породице и покренула
пет нових захтева за тражење који се и даље воде као отворени. У транзитно
прихватним центрима у Шиду, подељено је укупно 339 СИМ картицa за мобилне
телефоне, и обављено око 1.100 информативно превентивних разговара са лицима која
се налазе у прихватним центрима.
Обука
Црвени крст Војводине је у
Одмаралишту Црвеног крста на
Вршачком
брегу
организовао
семинар за волонтере из области
Службе тражења.
На обуци су учествовали
волонтери средњошколског узраста
из 12 организација Црвеног крста
(Вршац, Ада, Оџаци, Мали Иђош,
Стара Пазова, Нови Бечеј, Суботица,
Сента, Србобран, Нова Црња, Рума и Панчево). Обучени волонтери стекли су потребна
знања и вештине из области Службе тражења у оквирима планираних циљева обуке.
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Програм превенције трговине људима
Састанак
У просторијама Црвеног крста Србије је 26. фебруара 2018. године, организован
састанак са секретарима организација Црвеног крста у градовима и општинама заједно
са тренерима активним у Програму борбе против трговине људима у циљу
информисања о спровођењу и праћењу Стратегије превенције и сузбијања трговине
људима. Посебан акценат стављен је на заштиту деце и жена, жртава треговине као и
образовању посебне радне групе за спровођење и праћење Стратегије. Представљен
је нови едукативни материјал и направљен договор о коришћењу нових метода и
техника рада са дефинисаним циљним групама Програма, као и договора о будућем
раду.

Подршка Шпанског Црвеног крста
Пројекат "Борба против трговине људима превенцијом и подршком жртвама"
финансирао је Шпански Црвени крст и наставиће са подршком до 30. априла 2019.
године. У пројекат су укључене организације Црвеног крста које на својим
територијама имају прихватне центре за мигранте. У Пројекту учествују три
војвођанске организације Црвеног крста: Сомбор, Шид и Кикинда.
Циљ пројекта је:
-

-

-

превенција трговине људима кроз интерактивне радионице за децу и младе као
посебно угрожене циљне групе од трговине људима за избеглице и мигранте
али и домаће рањиве категорије;
подизања свести заједнице и информисања релевантних професионалаца који
у свом послу долазе у контакт са мигрантима о феномену трговине људима што
ће поспешти превенцију ове појаве;
помоћ идентификованим жртвама трговине људима;
јачања капацитета Црвеног крста у Србији у одговору на трговину људима

Обуке
Уз подршку Шпанског Црвеног
крста, Црвени крст Србије је на Златибору
организовао две обуке за едукаторе са
циљем развијања координације будућих
активности, усвајања нових знања, метода
и техника рада са дефинисаним циљним
групама – децом и младима. Акценат је
стављен на децу и младе међу
избеглицама и мигрантима као посебно
ризичним циљним групама. У периоду од 7.
до 10. фебруара одржана је обука на којој
је учествовало по 3 волонтера као и

Црвени крст Ириг
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секретар или стручни сарадник из организација Црвеног крста Кикинда и Шид. Један
од тренера који је учествовао у реализацији обуке била је волонтерка Црвеног крста
Ириг, Душанка Мијатовић.
Од 5. до 7. марта 2018. године је на Златибору, организован семинар са циљем
додатног оспособљавања у Програму борбе против трговине људима за особе које су у
контакту са популацијом миграната и потенцијалним жртвама трговине људима. Обуци
су присуствовали представници организација Црвеног крста у којима се налазе
привремени прихватни центри за мигранте: Кикинда, Суботица, Сомбор и Шид.
У просторијама Црвеног крста Србије је 15. и 16. јуна организована додатна
обука тренера и едукатора у Програму борбе против трговине људима у циљу
унапређења њихових капацитета за интензивније спровођење активности предвиђених
АТ Програмом (Anti Trafficing) и оспособљавања за адекватно коришћење постојећих
метода и техника рада са дефинисаним циљним групама у циљу припреме за
реализацију АТ активности Летње школе. Обуци су присуствовали обучени едукатори
из организација Црвеног крста Нови Сад, Рума и Кикинда.
Уз финансијску подршку Међународне
Федерације друштава Црвеног крста и
Црвеног полумесеца, Црвени крст Србије је у
периоду од 17. до 19. септембра 2018. године
у хотелу „Норцев“ на Фрушкој гори,
организовао семинар са циљем додатног
оспособљавања у Програму борбе против
трговине људима за особе које су у контакту са
популацијом миграната и потенцијалним
жртвама трговине људима.
Обука је била конципирана према моделу установљеном од стране
Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца под називом
“Трговина људима међу мигрантима: Како смањити ризик, препознати знакове и
безбедно поступити”. У оквиру размене искустава, акценат је стављен на досадашње
активности које су учесници реaлизовали у својству чланова локалних тимова за борбу
против трговине људима. С обзиром да су учесници били искусни едукатори у
програму „Борба против трговине људима“, након семинара су добили статус тренера
и обавезу даљег ширења знања о овој теми у срединама из којих долазе, а према
договорима и плановима. Поред осталих, семинару су присуствовали секретари
организација Црвеног крста Кикинда, Нови Сад, Панчево, Сомбор, Суботица и Шид, са
професионалцем или волонтером ангажованим у активностима Програма који у свом
раду може доћи у контакт са жртвом трговине људима.
На Златибору је реализован семинар за две групе полазника у периоду од 2 до
5. и од 5. до 7. децембра 2018. На семинару је учествовало укупно 8 секретара,
стручних сарадника и волонтера из Црвеног крста Војводине, Кикинде, Ковина, Новог
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Сада, Панчева, Сомбора, Суботице и Шида. Семинар је имао за циљ додатну обуку,
размену искустава, интерактиван рад, и добијање мишљења учесника о три кључне
теме:

1. одговор Републике Србије на
трговину људима са акцентом на
активностима Црвеног крста;
2. приступ
различитим
циљним
групама, основа рада у области
превенције трговине људима;
3. регрутовање, координирање
задржавање волонтера.

и

Светски дан борбе против трговине људима
Организације Црвеног крста у АП Војводини обележиле су по пети пут , 30. јул. Светски

дан борбе против трговине људима. Активности које су реализоване имале су за циљ
информисање што већег броја људи о проблему трговине људима, указујући нарочито,
деци и младима, на узроке, ризике и последице трговине људима.
Организације Црвеног крста су постављале штандове са едукативним
материјалом на прометним местима, на којима су едуковани млади волонтери
информисали грађане о мерама превенције трговине људима. У градовима и
општинама у којима постоје купалишта, такође су постављани информативни
штандови, а најмлађи посетиоци су уз помоћ младих волонтера, кроз едукативне игре,
сазнали нешто више о овом проблему.

Црвени крст Бач

Црвени крст Пећинци
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Европски дан борбе против трговине људима
Од 2007. године, када је Европска комисија прогласила 18. октобар за дан
борбе против трговине људима, у свим земљама чланицама, организују се активности
на националном нивоу које имају за циљ, скретање пажње јавности на опасности и
последице трговине људима.
Организације Црвеног крста у Војводини,
обележиле су Европски дан борбе против
трговине људима превентивним активностима
усмереним, пре свега, ка деци и младима, као
најрањивијим
категоријама,
али
и
ка
професионалцима који у свом раду могу доћи у
контакт са жртвама трговине људима. У сарадњи
са локалним партнерима, организовали су
штандове на прометним местима и путем поделе
едукативног материјала информисали становнике
о проблему трговине људима. Посебна пажња
била је усмерена на комуникацију са младима и
њихово упознавање са ризицима путовања и
предузимању неопходних мера опреза. Путем
информативних штандова и локалних медија
информисано је преко 15.000 људи о начинима
заштите од трговине људима.
Црвени крст Панчево

Активности везане за мигранте
И у 2018. години настављен је тренд смањивања прилива миграната у Републику
Србију. Одлукама влада држава у Западној Европи, онемогућен је наставак кретања
миграната ка крајњим одредиштима у Западној Европи. По подацима МУП-а Републике
Србије и Високог комесаријата за избеглице УН регистровано је 8.454 новопридошлих
лица, који су смештени у привременим транзитним прихватним центрима и центрима
за азил, којима руководи Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије.
Иако успорено, током читаве године мигрантима преко транзитног центра у Суботици
омогућен је прелазак у Мађарску једној особи дневно у току радних дана. Та могућност
се односи на трранзитне зоне, углавном за породице.
У складу са својом статутарном функцијом, током године Црвени крст Војводине
је био у сталној комуникацији са организацијама ЦК Сомбор,Суботица,Шид и Кикинда у
којима су се мигранти задржавали у транзитно-прихватним центрима, пратећи њихове
активности.
Три организације Црвеног крста обезбеђивале су 3 кувана оброка дневно за
мигранте смештене у Центрима за прихват миграната у Сомбору ,Суботици и
Кикинди, док је Црвени крст Суботице вршио и поделу сувих оброка и чаја мигрантима
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који су се налазили на самом граничном
прелазу и припремали се за прелазак
границе.
Финансијску
подршку
за
снабдевање миграната куваним оброцима
обезбеђена су путем укључивања Црвеног
крста Србије у Конзорцијум који је
формиран ради реализације пројекта
„Хуманитарна помоћ у храни за избеглице
које су смештене у владиним центрима у
Србији“, а чији је донатор био Хуманитарни
биро Европске Уније (ЕСНО).

Седмомесечни извештај
о следовању помоћи мигрантима
од почетка године закључно са 31.07.2018.
Број
подељених
пакета хране
Број
подељених
куваних
оброка
Број
подељених
чајева

ЦК
СУБОТИЦА

ЦК
СОМБОР

ЦК
КИКИНДА

1.854

0

0

1.854
ЦК
СУБОТИЦА

ЦК
СОМБОР

ЦК
КИКИНДА

53.571

83.397

87.986

224.954
ЦК
СУБОТИЦА

ЦК
СОМБОР

ЦК
КИКИНДА

5.282

0

0

5.282
Црвени крст Војводине је пратио
ЦК
ЦК
ЦК
Број
СУБОТИЦА
СОМБОР
КИКИНДА
активности сарадње организација са
подељених
60.707
83.397
87.986
Конзорцијумом и од почетка године
следовања
помоћи
прикупљао извештаје о дистрибуираној
мигрантима
у
помоћи и обједињене достављао Црвеном
232.090
критеријуму
крсту Србије као и досада од 2015. године
за помоћ
на дневном, а од 1.03. 2018. по захтеву
Конзорцијума на недељном нивоу. Овај пројекат се завршио 31.07.2018., а Црвени крст
Србије није узео учешће у уквиру новог пројекта МАДАД након завршетка претходног
пројекта .

Број миграната у прихватним центрима je варирао током године, а у последњем
кварталу кретао се у Шиду од 320 до 600 лица у ПЦ Адашевци и од 180 до 320 лица у ПЦ
Принциповац (већином породице). У Сомбору од 95 до 110 лица (углавном породице), у
Кикинди од 190 до 200 лица (од којих су
скоро две трећине самци) и у Суботици јe у
сталном транзиту било сада око 60 до 70
лица (углавном породице). Овај број је
омогућавао даљу реализацију активности
Црвеног крста, али променљив број и
структура мигрантске популације увек je
диктирала различите приступе у раду, а
активности и обрађиване теме показале су
своју ефикасност и дала добре резултате у
раду посебно са женама, децом и младима.
Црвени крст Шид
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Поред непосредне хуманитарне помоћи, посебна пажња организације Црвеног
крста је била посвећена мигрантима и избеглицама у смислу тражења несталих лица и
успостављања породичних веза, ширења знања о покрету Црвеног крста и Црвеног
полумесеца. Затим, активностима кроз пројекат превенције трговине људима и
реализацију интерактивних радионица не само за мигранте, него и за децу и младе
који живе у срединама на путу миграција кроз Републику Србију. Одвијале су се
радионице из програма Промоције хуманих вредности и наглашеније пружање
психосоцијалне подршке.
Психосоцијална подршка у мигрантским центрима
Подршка се одвијала кроз организовање
креативних радионица за децу и одрасле,
извођење позоришних и луткарских представа,
организовање филмских вечери, изложби и рад
читаонице. У сврху укључивања у социјални
живот, одвијале су се и радионице за
упознавање са елементима прве помоћи и
здравих стилова живота, рад продуженог
боравка, учење језика, као и окупационе
радионице занатских, кулинарских и ручних
радова.

Црвени крст Суботица

Популација миграната се укључивала у спортске активности, као и у
манифестације у оквиру заједнице - Дечја недеља, Трка за срећније детињство као и
неки пројекти везани за насиље у породици и едукацију миграната за одговор на
несреће.
Иако је ситуација на терену била различита током прошле школске године, од
почетка школске 2018/2019.године, деца која се налазе у центрима за азил и
прихватним центрима у Шиду, Сомбору и Кикинди укључена су у вртиће и формално
основно образовање у оближњим основним, средњим и специјалним школама.
Црвени крст Војводине je уз Црвени
крст Србије испратo посету високе
делегације Македонског Црвеног крста
прихватном центру за мигранте и
организацији Црвеног крста Сомбор са
циљем размене искустава.
Такође,Црвени крст Војводине je уз
Црвени крст Србије испратo посету
представника Мађарског Црвеног крста који
су
посетили
прихватни
центар
и
организацију
Црвеног
крста
Суботица
24.
Црвени крст Суботица
августа 2018. Доминантна тема је био
програм психосоцијалне подршке и размена искустава везаних за програмске
активности у циљу побољшања живота мигрантске популације на овим просторима.
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Представник регионалне канцеларије за ЕУ Међународне федерације друштава
Црвеног крста и Црвеног полумесеца, др Jeyathesan Kulasinganа, 18.05.2018. посетио је
прихватни центар и организацију Црвеног крста Кикинда са циљем праћења програма
психо-социјалне подршке мигрантима.
Међународна федерација је
пружила
финансијску
подршку
едукацијама тимова за деловање у
несрећама и посебно тимова
сарадника који су на било који начин
упућени на рад са мигрантима из
области психосоцијалне подршке.
У оквиру те подршке се
одвијала и едукација за мерење
добробити и ризика по ментално
Црвени крст Кикинда
здравље миграната,и публикација
приручника у области психосоцијалне подршке у кризним ситуацијама.
Представници из прихватних центара као и представник Црвеног крста
Војводине обучени су у периоду од 22. до 24. јуна, као будући тренери за рад у
мигрантској популацији у области сексуално и родно заснованог насиља. Уз волонтере
обучене за рад на програму трговине људима, ово ће бити поље рада у оквиру
психосоцијалне подршке у којима ће се моћи пружити подршка мигрантима.

Црвени крст Сомбор
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СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Директно ублажавање сиромаштва
Народне кухиње, пакети хране,
хигијене и брашна
Црвени крст Србије је 16. маја потписао
Споразум о сарадњи са Министарсвом за рад,
запошљавање, борачкa и социјална питања за
набавку намирница за Програм народних кухиња и
породичне пакете хране, хигијене и брашна за
општине
II,III,IV
степена
развијености
за
2018./2019. годину, након чега је покренут
поступак јавних набавки.
Доста касно потписивање споразума и
сложености процедура јавних набавки условило је
да куповина и испорука намирница из средстава
Владе Републике Србије није реализована до краја
другог квартала. Како је ово програм који
подразумева и подршку локалних самоуправа и
локалних донатора, у свим организацијама се
одвијала припрема куваних оброка без прекида.
Црвени крст Суботица

Црвени крст Војводине је одмах по пријему
робе започео дистрибуцију намирница у 24 народне кухиње у Војводини, а након тога
и пакета хране и хигијене за општине II, III и IV степена развијености.
Од прошле године је у Војводини
повећан број општина и број
пакета, тако да је Црвени крст
Војводине дистрибуирао 8.868
пакета хране, хигијене и брашна у
34 општине.

Црвени крст Нови Сад

До 5. децембра је завршена
дистрибуција намирница и брашна
за све народне кухиње, као и
дистрибуција породичних пакета
хране и хигијене у 34 градова и
општина.

Програм народних кухиња се реализује у континуитету од 1992. године и намењен је
социјално најугроженијим грађанима, којима је то најчешће и једини оброк у току
дана. Током 2018.године, подељено је 1.995.680 куваних оброка у народним кухињама
којима је збринуто 30.279 појединаца, од којих су 3091 деца до 18 година старости, а
1785 старији од 65 година.
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Подршка Владе републике Србије социјално угроженом становништву u
општинама II, III и, IV групе развијености у Војводини
Влада Србије је, на иницијативу Министарства рада и социјалне политике и ове
године, обезбедила финансијска средства за
Пакети хране Министарства за пакетe хране и хигијене за социјално најугроженије
рад, запошљавање, борачка и породице у општинама II, III, IV групе развијености
социјална питања Републике
у Војводини. Ове године у 34 општине подељено је
Србије
8.868 пакета хране, хигијене и брашна. Овим
Број
пакетима обухваћено је укупно 25.258 лица.
Организација Црвеног крста
пакета

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ада
Алибунар
Апатин
Бач
Бачка Топола
Бачки Петровац
Бела Црква
Бечеј
Жабаљ
Житиште
Зрењанин
Инђија
Ириг
Кикинда
Ковачица
Ковин
Кула
Мали Иђош
Нова Црња
Нови Бечеј
Нови Кнежевац
Опово
Оџаци
Пландиште
Рума
Сечањ
Сомбор
Србобран
Сремска Митровица

Сремски Карловци

Темерин
Тител
Чока
Шид
УКУПНО

200
300
100
200
125
200
500
140
400
400
230
145
450
150
400
550
130
300
400
200
200
300
200
400
350
300
210
300
200
58
80
200
300
250
8,868

Црвени
крст
Војводине је током
јула и августа месеца
дистрибуирао
све
пакете чији је садржај
био:
12 кг прехрамбених
артикала,10кг брашна
и 7 кг хигијенских
артикала.
Пакети су били
намењени следећим
корисницима:
-

Црвени крст Бач

угрожене породице из удаљених сеоских
средина;
самохрана старачка домаћинства;
породице које су гранични случајеви и не
остварују право на материјално
обезбеђење;
породице са више деце у стању социјалне
потребе;
породице које имају инвалидно лице.

Црвени крст Апатин
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Подршка Владе АП Војводине
Градови и општине које припадају
категорији II,III и IV степена
угрожености
Бр.пакета/
Организација
породица
Р.број
Црвеног крста
1
Ада
200
2
Алибунар
300
3
Апатин
100
4
Бач
200
5
Бачка Топола
125
6
Б. Петровац
200
7
Бела Црква
500
8
Бечеј
140
9
Жабаљ
400
10
Житиште
400
11
Зрењанин
230
12
Инђија
145
13
Ириг
450
14
Кикинда
150
15
Ковачица
400
16
Ковин
550
17
Кула
130
18
Мали Иђош
300
19
Нова Црња
400
20
Нови Бечеј
200
21
Н. Кнежевац
200
22
Опово
300
23
Оџаци
200
24
Пландиште
400
25
Рума
350
26
Сечањ
300
27
Сомбор
210
28
Србобран
300
29
Ср.Митровица
200
30
Сп. Карловци
58
31
Темерин
80
32
Тител
300
33
Чока
300
34
Шид
250
8.968
Укупно
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На захтев Црвеног крста Војводине,
Одлуком покрајинске Владе на седници,
која је одржана 31. октобра број 441 /
2018, преко Дирекције за робне резерве
Војводине је одобрено 11.868 пакета
хране, хигијене и брашна за социјално
угрожене породице у Војводини. Помоћ
је била намењена организацијама
Црвеног крста које не добијају помоћ ни
по једном основу (2.900 пакета) и за
општине у категорији II, III и IV степена
сиромаштва (8.868 пакета).
Организације које не добијају помоћ
по другом основу-Подршка Владе АПВ
Редни
број
1
2
3
4
5

Организација
Црвеног крста
Бачка Паланка
Беочин
Панчево
Пећинци
Сента
Укупно

Број
пакета
500
500
700
500
700
2.900

Црвени крст Сремска Митровица
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Критеријуми за поделу пакета су већ устаљени и односе се на:
-

породице без прихода;
самохрана старачка домаћинства (претежно у селима) у стању социјалне
потребе;
породице које су гранични случајеви, па из тих разлога не остварују право на
материјална обезбеђења;
породице са више деце у стању социјалне потребе;
самохрани родитељи у стању социјалне потребе;
породице које имају инвалидно лице и у стању су социјалне потребе.

Садржај пакета хране је био следећи: брашно (10 кг), тестенина (1 кг), суви
зачин (500 гр), месни нарезак (1.350 г), шећер (1 кг), уље (1 л), пиринач (2 кг).
Пакет хигијене je садржaо: детерџент за веш 3кг, детерџент за судове 1 л, течни
сапун 1л, шампон за косу 1 л .
Донација Међународне православне добротворне организације
Међународна православна добротворна организација (IOCC) донирала је 11.200
свесака за децу кориснике народних кухиња и децу из социјално угрожених породица у
АП Војводини. Црвени крст Војводине је дистрибуирао свеске у 24 организације
Црвеног крста.
Помоћ особама идентификованим као жртве трговине људима
На основу Уговора о пословној сарадњи Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Центара за заштиту трговине људима и Црвеног крста
Србије, Црвени крст Војводине је током октобра месеца набавио и дистрибуирао
пакете хране и хигијене за 15 жртава трговине људима, становника Бечеја и
Зрењанина. Материјална помоћ у виду пакета хране и хигијене за ове породице била је
неопходна.

Све породице су посећене и
лично им је уручена помоћ за коју је
финансијску подршку у висини од
241.535,55
динара
обезбедио
Шпански Црвени крст.
Приликом посете запажено
је да све породице живе у тешким
условима, како материјалним, тако
и стамбеним и хигијенским. Поред
тога, упадљива чињеница је била да
деца не похађају школу.
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Обука
У Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка, Црвени крст Војводине је од 14.
до 18. марта одржао обуку за кућну негу и психосоцијалну подршку болеснима, за
волонтере – едукаторе Црвеног крста.
Основни циљ обуке је оснаживање и едукација члана породице за кућну негу и
психосоцијалну подршку оболелог, било да је у питању инвалидна или старија особа.
Обука волонтра трајала је 32
часа, односно четири дана по осам
часова обуке, а пети дан је извршена
провера знања. Обука се састојала од
теорије неге, која је саставни део
лечења
болесних,
старијих
и
изнемоглих, као и од вербалне и
невербалне комуникације. Било је
говора о лику неговатеља, о улози
породице у самој нези, старости и
разним пратећим обољењима попут
деменције,
разних
инфекција,
декубитуса итд. Највише пажње је
било посвећено практичном делу
обуке: постављање болесника у одређени положај, прање косе, пресвлачење
постељине, лична хигијена и хигијена руку, исхрана, лекови... После писменог дела
теста полагао се практични део, након чега су полазници добили уверења о завршеној
едукацији.
Обуци је присуствовао 21 волонтер (17 жена 4 мушкарца) из шест организације
Црвеног крста (Мали Иђош, Нова Црња, Инђија, Стара Пазова, Панчево и Бачка
Паланка.), два предавача, маркирант за практични део вежби и координатор Програма
у Црвеном крсту Војводине.

Одмор и опоравак социјално угрожене деце
Подршка локалних самоуправа
Брига о социјално угроженој деци представља стални задатак Организације
Црвеног крста. На регионалним састанцима са секретарима војвођанских организација
Црвеног крста, Црвени крст Војводине је иницирао да, у складу са својим
могућностима, свака локална самоуправа издвоји финансијска средства за
седмодневни одмор и опоравак најмање двоје социјално угрожене деце.На позив
организација Црвеног крста, одговориле су локалне самоуправе у општинама Сечањ,
Србобран,Тител, Житиште, Чока, Опово, Сремски Карловци, Стара Пазова, Жабаљ,
Оџаци, Вршац, Србобран и Врбас.
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Боравак деце у одмаралиштима Црвеног крста у Војводини

Вршачки брег 01.-07. август
ОЦК
Сечањ
Србобран
Тител
Житиште
Чока
Опово
Вршац
Укупно:

Број деце
4
4
4
8
5
4
4
33

„Багремара“ 16.-22.јул

Гратис
1
1
1
2
1
1
1
8

ОЦК
Сремски Карловци
Стара Пазова
Жабаљ
Оџаци
Србобран
Врбас

Број деце Гратис
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
24
6
Укупно у оба објекта : 71 дете

Из ових 12 локалних самоуправа 57 деце je упућено на одмор и опоравак. На
сваких четворо деце које је локална самоуправа уплатила средства, одмаралишта
Црвеног крста су давала гратис боравак за још једно социјално угрожено дете. На овај
начин је било обухваћено још 14 деце. У одмаралиштима Црвеног крста на Вршачком
брегу и у „Багремари“ Црвеног крста у Бачкој Паланци, током јула и августа је боравило
укупно 71 дете.

Црвени крст Бачка Паланка--Црвени крст Војводине
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Подршка Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију
и равноправност полова
Паралелно су се одвијале припреме, а потом и реализација одмора и опоравка
64 деце из општина II, III и IV степена развијености, за које је Црвени крст Војводине
обезбедио финансијска средства од Секретаријата за социјалну политику, демографију
и равноправност полова. Деца су током јула и августа боравила у одмаралиштима
Црвеног крста на Вршачком брегу и у Бачкој Паланци.
Вршачки брег 02.-06. јул
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OCK
Шид
Пећинци
Нова Црња
Житиште
Кикинда
Кањижа
Сента
Сремски Карловци
Укупно:

Број деце
4
4
4
4
5
4
4
4
32

Багремара 21.-25. август
OCK
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Бач
Бачки петровац
Бечеј
Беочин
Стара Пазова
Нови Бечеј
Оџаци
Србобран
Укупно:
УКУПНО

Број деце
4
4
4
4
4
4
4
4
32
64

деце

Црвени крст Вршац -Црвени крст Војводине

Подршка Министарства за рад, борачка и социјална питања
Деца корисника народних кухиња, као и деца из социјално угрожених породица које
добијају пакете хране, хигијене и брашна боравила су у одмаралишту Црвеног крста
Србије у Баошићима. Средства за боравак 231 детета је обезбедило Министарство за
рад, борачка и социјална питања Републике Србије.
Одмаралиште ЦКС у Баошићу
ОЦК

Полазак

Бр.деце

1.

Пландиште

26. јун

25

2.

Сечањ

26. јун

25

3.

Апатин

28. јун

25

4.

Бач

28. јун

25

5.

Бела Црква

28. јун

25

6.

Ковин

28. јун

25

8.

Нови Сад

05. јул

20

9.

Рума

16. јул

25

10. Жабаљ

25. јул

25

11. Инђија

25. јул

11

Укупно

231

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

Црвени крст Темерин

Црвени крст Врбас

Већи број организација Црвеног крста је организовао сабирне акције којима се
прикупљала храна, пиће, одећа, обућа, играчке, књиге, школски прибор. Од
прикупљених артикала прављени су пакети који су поклањани најугроженијим
старијим и болесним суграђанима, социјално угроженим вишечланим породицама,
социјално угроженој и деци са инвалидитетом.
Светски дан хране и
Међународни дан борбе против глади
Организације Црвеног крста у војвођанским
градовима и општинама обележиле су 16. октобар
Светски дан хране и 17. октобар Међународни дан
борбе против глади многобројним активностима под
слоганом „Удружени са најсиромашнијима, градимо
инклузиван свет универзалног поштовања људских
права и достојанства“
Упућивани су апели локалним предузећима и
суграђанима да, у оквиру својих могућности, помогну
најсиромашнијим
суграђанима.
Организације
Црвеног крста које имају народне кухиње су уз помоћ
локалне управе и локалних донатора, корисницима
кухиња, уз појачан оброк, делиле воће, колаче,
слаткише, млечне производе и месне прерађевине.
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У оквиру акције „Слаткиш за непознатог
друга“ организоване су сабирне акције у
вртићима
и
школама.
Волонтери
организација Црвеног крста су на трговима
делили пропагадни материјал у циљу
подизања свести грађана о постојању
проблема глади и потребама најугроженијих.
Активности су пропраћене од стране локалних
медија.
Црвени крст Шид

Традиционална акција
„Један пакетић много љубави“

Црвени крст Зрењанин

Поводом
новогодишњих
и
божићних празника, као и претходних
година, организације Црвеног крста у
Војводини су уложиле велики напор
да обезбеде донације у оквиру
локалних заједница за набавку
пакетића за социјално угрожену децу
у оквиру акције „Један пакетић –
много љубави.“

Црвени крст Нови Сад
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Пакетићи су обезбеђени за социјално угрожену
децу, децу-кориснике народних кухиња Црвеног крста,
децу са сметњама у развоју, децу смештену у
здравствене и социјалне установе.Поред слаткиша,
играчака и школског прибора, деца у појединим
организацијама Црвеног крста обрадована су и
прикладним приредбама и сусретом са Деда Мразом.
Организације Црвеног крста у војвођанским
градовима и општинама су обезбедиле укупно 5.614
пакетића.

Брига о старијима
Међународни дан борбе против насиља над
старијима - 15. јун

Црвени крст Апатин

Дан борбе против насиља над
старијима је, на иницијативу Међународне
мреже за превенцију насиља над старијима
(ИНПЕА), први пут обележен 15. јуна
2006.године. На иницијативу Црвеног крста
Србије, у нашој земљи је овај датум први пут
обележен 2007.године и од тада се сваке
године обележава у блиској сарадњи јавног и
цивилног сектора.
Злостављање старијих представља
Црвени крст Кикинда
значајан јавно – здравствени проблем и оно
може да изазове веома озбиљне физичке
повреде опасне по живот, као и дугорочне психолошке последице. На основу података
Светске здравствене организације, једна од шест старијих особа доживела је неки
облик насиља, док је само једна, од двадесет четири старије особе, пријавила неки од
облика злостављања.
Истраживањем које је спроведено од стране Црвеног крста Србије и
поверенице за заштиту равноправности, утврђено је, да је 19,8% особа у трећем
животном добу доживело неки облик злостављања и насиља, а у последњих годину
дана таква искуства имало је 11% старијих особа.
Поводом обележавања Међународног дана борбе против насиља над
старијима организацијама Црвеног крста у градовима и општинама је препоручено да
у својим срединама организују трибине, округле столове, радио и ТВ емисије у циљу
промовисања веће укључености старијих у питања која се њих тичу, како би им се
омогућио квалитетнији живот.и рад. Њихово искуство ће омогућити Црвеном крсту
Србије да изради препоруке за доносиоце одлука.
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Светски дан старијих
Светски дан старијих, 1. октобар,
обележен је организовањем предавања о
исхрани, заштити здравља и промоцији
програма Црвеног крста везаних за старије
суграђане. Велики број организација Црвеног
крста је организовао „Базаре здравља“, где је у
сарадњи са домовима здравља реализовано
мерење крвног притиска, шећера у крви и
холестерола. Организоване су трибине,
округли столови, конференције за медије
,концерти, спортски догађаји и слично.

Црвени крст Оџаци

Тема овогодишње кампање „Промовишимо шампионе људских права старијих
особа“ подвлачи важност усвајања Универзалне декларације о људским правима
старијих и потврђује посвећеност промовисању пуног и једнаког уживања људских
права и основних слобода старијих особа и имала је за циљ:
промовисање људских права садржаних у Декларцији и њихову примену
у свакодневном животу старијих особа;
 да учини видљивим старије особе које посвећују своје животе борби за
људска права у многим областима живота;
 стварање социјалне мреже и мобилисање људи који посвећују своје
животе борби за људска права у свим фазама живота на глобалном
нивоу.
Тематски састанак


Представници Црвеног крста Војводине су 15. јуна, у Црвеном крсту Србије,
присуствовали округлом столу под називом „Злостављање старијих – да ли се
препознаје?“. Догађају су присуствовале и старије особе – волонтери, који су говорили
су о различитим типовима насиља над старијим, а на основу искуства које су стекли
током практичног рада са старијим особама. Њихово искуство ће омогућити Црвеном
крсту Србије да изради препоруке за доносиоце одлука.
70.-годишњицa Универзалне декларације
Уједињених нација о људским правима
Пре 70 година, резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 217(III)
од 10. децембра 1948. године, усвојена је Универзална декларација Уједињених нација
о људским правима - документ који има 30 чланова у којима се гарантују специфичне
слободе. Од тада је она на међународном и националном плану инкорпорирана у
разна нормативна акта, стратегије, упутства.
У сусрет обележавању 70.-годишњице настанка Универзалне декларације Уједињених
нација о људским правима, 30.11.2018. сарадници Црвеног крста Војводине у сарадњи
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са Црвеним крстом Вршац, одржали су трибину у Вршачком Дому пензионера на тему
људских права и грађанског активизма.
Тема о људским правима и кршењу
људских права, увек је актуелна. Људска
права представљају једнакост, али та
једнакост не значи увек „истост“, већ
отвореност која омогућава да се препознају
различити начини задовољења потреба
различитих група.
Права су често невидљива, а старије
особе
су
недовољно
информисане,
остваривање права често изгледа као
Црвени крст Вршац
несавладиво. На овај начин је поново
скренута пажња на људска права, на слободу, једнакост и достојанство са посебним
истицањем поштовања људских права старијих. Искуство је показало да је потребно
посебну пажњу посветити правима старијих, јер напредак и медицина продужавају
људски живот, али тиме се повећава ризик од старосне дискриминације, предрасуде
према старијима у великој се мери толеришу и тиме се повећава ризик од
злоупотребе, насиља над старијима и искључености.
То је био разлог и да се истакне и процес заговарања Црвеног крста Србије за
Нову конвенцију УН о правима старијих особа како би се уклониле препреке у
остваривању права на које старије особе наилазе свуда у свету. Трибини је
присуствовало 51 старији учесник.
„Сунчана јесен живота“
Ова традиционална акција је организована током целог октобра месеца.
Реализовано је низ манифестација, приредби, изложби, посета геронтолошким
центрима, излета и дружења са старијим суграђанима. Осим пригодних програма
проглашавани су најстарији суграђани, најстарији
брачни пар и најстарији волонтери у организацијама
Црвеног крста.

Црвени крст Зрењанин
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Права старијих и грађански активизам –едукативне трибине
Поред трибине која је имала
посебан акценат на јубилеју 70.годишњице
Универзалне декларације Уједињених
нација о људским правима, Црвени крст
Војводине је реализовао још 3 трибине у
оквиру пројекта “Иницијатива за социјално
укључивање старијих особа”, којим
координира Црвени крст Србије.Он се
спроводи у пет земаља региона Западног
Балкана уз финансијску подршку Европске
уније, Аустријске агенције за развој и
Аустријског Црвеног крста,.

Црвени крст Кањижа

Ове едукативне трибине на тему
људских права старијих и њиховог
грађанског
активизма,
одржане
су
31.10.2018. у Врбасу, 6.11.2918. у Кањижи
и 26.10.2018. у Сремској Митровици и на
њима је узело учешће укупно 166 старијих
грађана.
Старији су показали интересовање
Црвени крст Сремска Митровица
за ове интерактивне трибине која су
засноване и на приручнику насталом у оквиру пројекта "Унапређивање приступа
људским правима старијих особа у републици Србији" и кроз дискусију су обрадили
теме старења, заговарања и људских права старијих. Циљ је био да се старије особе
упознају са концептом људских права са једне стране, а са друге стране да се
подстакну и обуче како да та права траже и остваре путем заговарања. Овакве врсте
обука су значајне не само са становишта информисања, већ и као неформално учење
и мотивација старијих за већим социјалним укључивањем.
Искуство, мудрост и знање старијих је потребно искористи на прави начин, као
допринос добробити читавног друштва. Из
тих разлога је потребно заговарати и
обезбедити поштовање људских права
старијих, као и грађански активизам
заснован на правима.Као и сви други
учесници ових трибина, они су кроз
анонимни упитник дали слику о себи,
својој околини, процени угрожености
потреба и права и тиме помогли
истраживању које се спроводи са циљем
Црвени крст Врбас
процене угрожености потреба и права
старијих. Неки од закључака овог трогодишњег рада и истраживања, изнети су у
децембру, у Београду, на завршној Конференцији овог регионалног пројекта.
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Програм психосоцијалне подршке
Посета делегата Међународног комитета Црвеног крста
Црвени крст Војводине су 31. јула посетили Кристина Битар, делегат за
психосоцијалну подршку и ментално здравље Међународног комитета Црвеног крста
и Ивана Костић, сарадник у Служби тражења Међународног комитета Црвеног крста у
Београду. Састанак је уприличен у оквиру остваривања планираних активности
везаних за састанке фокус група са члановима породица несталих лица током ратних
сукоба на територији Војводине. Том приликом обавили су и састанак са Лидијом Риц
Рихтер, секретаром Црвеног крста Војводине, као стручњаком/консултантом за
психосоцијалну подршку, која је учествовала у пројектима Међународног комитета
Црвеног крста везаним за породице несталих.
Психосоцијална подршка у несрећама
Црвени крст Србије је 14. маја 2018.
године, у Медија центру у Београду,
организовао конференцију за новинаре, на
којој су се као излагачи обратили
Генерални секретар Црвеног крста Србије,
представник Међународне федерације
Друштава Црвеног крста и Црвеног
полумесеца, Регионална канцеларија за
Европу, представник Светске здравствене
организације и шефица канцеларије
Светске здравствене организације у
Србији, стручни сарадник Црвеног крста
Србије и секретар Црвеног крста Војводине. Повод је била презентација три
приручника који се односе на психосоцијалну подршку у несрећама и који
представљају важан ресурс у очувању и унапређењу добробити појединца и
заједнице током и након несрећа.
Презентована су два приручника које је Црвени крст Србије превео са енглеског
језика Психолошка прва помоћ – водич за теренске раднике (Светска здравствена
организације) и Психосоцијална подршка у локалној заједници (Међународна
федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца). Такође, презентован је и
приручник Психосоцијална подршка у несрећама који је приредио Црвени крст Србије.
Кад год се десе несреће, катастрофе и оружани сукоби, када дође до економске
кризе, избеглиштва и када људи губе своје рођаке, пријатеље, домове и средства за
живот, емотивна бол, туга, бес и фрустрација постају део тих губитака. Ангажовањем у
тим ситуацијама, поред спасавања живота, запослени и волонтери Црвеног крста
стављају нагласак и на заштиту и унапређење менталног здравља, јачањем отпорности
појединца, породице и заједнице. Приликом свог ангажовања у одговору на несреће
организација Црвеног крста води рачуна, пре свега, о очувању и унапређењу људског
достојанства.
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Међународни регионални тренинг за тренере
У Београду је, од 22. до 24. јуна,
организован сертификовани регионални
тренинг за обуку тренера за превенцију
сексуално и родно заснованог насиља са
посебним акцентом на миграције (Sexual
and gender based violence traing - in
migration).
Тренинг
су
водили
представници Међународне Федерације
друштава Црвеног крста и Црвеног
полумесеца, Регионалне канцеларије за
Европу, са циљем успостављања групе
тренера на националном нивоу који ће се бавити обукама из ове области као и
увођењем стандарда из ове области у активностима са мигрантима и уопште у рад са
осетљивим групама у свим областима рада Црвеног крста.
Сертификате тренера, на обуци су стекли представници Националних друштава
Турске, Мађарске, Црне Горе, Македоније и 12 представника из Црвеног крста Србије,
од чега 6 представника Црвеног крста Војводине.
Психолошка прва помоћ и психосоцијална подршка
у комплексним кризама
Црвени крст Србије je, у оквиру пројекта Психолошка прва помоћ и
психосоцијална подршка у комплексним кризама, организовао едукацију од 7. до 9.
децембра 2018. године, за тим лидере који су ангажовани у припремама за деловање у
несрећама.
На регионалној едукацији учествовали су запослени и волонтери из Црвеног
крста Србије (један представник из Војводине) и представници организација Црвеног
крста из Хрватске, Македоније и
Словеније. Током рада разматране
су теме везане за психолошку прву
помоћ, помоћ помагачима и
организовање спонтаних волонтера,
а у циљу јачања капацитета тим
лидера за што бољу координацију и
психосоцијалних
припрему
активности у ситуацијама одговора
на несрећу. Материјал за едукацију,
који је израдио Универзитет из
Инсбрука, је био добра основа за дискусију и предлоге за унапређивање едукације, као
и за позиционирање психолошке прве помоћи и психосоцијалне подршке у ланцу
одговора на несрећу. Тренинг су држали експерти из Црвеног крста Србије и
Војводине.
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Уз подршку Европске уније и учешће Италијанског Црвеног крста овај Пројекат
координира Аустријски Црвени крст, чија представница је пропратила и ову едукацију.
Иницијатива за социјално укључивање
старијих особа на Западном Балкану
У оквиру пројекта „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа TASIOP“, у Црвеном крсту Србије је 11. и 12. децембра 2018. године, одржана међународна
конференција, која је представљала
последњу
велику
заједничку
активност у оквиру трогодишњег
пројекта. Циљ је био сумирање
резултата, размена искуства кроз
научене лекције, израда плана за
будуће активности, али и стицање
нових знања. Поред партнера у
оквиру TASIOP пројекта из Србије,
Албаније, Босне и Херцеговине,
Македоније
и
Црне
Горе,
конференцији су присуствовали представници Аустријског Црвеног крста, Међународне
федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и представници
релевантних министарстава и институција из земље и иностранства који се баве
старењем. Црвени крст Србије од 1. фебруара 2016. године координира пројектом у пет
држава Западног Балкана.
Циљ Пројекта је одговор на демографско старење, у смислу јачања капацитета
цивилног сектора у пружању подршке старијим особама за боље социјално
укључивање и учествовање у креирању јавних политика од значаја за њихов положај.
На Конференцији су представљени резултати спроведених истраживања и активности
као достигнућа из пројекта у свих пет држава региона. Пројекат је подржан од стране
Европске уније,
Аустријске развојне
агенције и Аустријског
Црвеног
крста.Конференцији је присуствовао секретар Црвеног крста Војводине са стручним
сарадницима.
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ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ

Кампање
Европска недеља превенције рака грлића материце
Већ дванаесту годину заредом, у Србији се, на иницијативу Европске
асоцијације за борбу против рака грлића материцe (ECCA), последња недеља у јануару
обележава као Европска недеља превенције рака грлића материце. Циљ је да се у том
периоду посебно интензивирају све оне активности које пажњу јавности адекватно
усмеравају ка чињеници да је рак грлића материце и даље у самом врху међу
узроцима обољевања, али и умирања жена, нарочито у нашој средини.
Слоганом „Стоп раку грлића материце“ послата је снажна порука и самим
женама о важности преузимања личне одговорности за сопствено здравље, пре свега,
указивањем на све доступне превентивне мере.
У сарадњи са заводима за јавно здравље и домовима здравља, војвођанске
организације Црвеног крста су организовале предавања и трибине на тему превенција
рака грлића материце и на тај начин, учествовале у преношењу поруке о значају
доступних превентивних мера и прегледа у нашој земљи. Учесници предавања су били
информисани о статистичким подацима о обољевању и степену смртности од ове
болести код нас и у Европи, о најчешћим узроцима њеног настанка, дијагностици,
лечењу, као и о превенција са посебним освртом на скрининг програме.

Национални дан без дуванског дима
Под слоганом „Oдрасли пуше и
мене гуше“, превентивне активности
поводом обележавања Националног
дана без дуванског дима - 31. јануара,
имале су за циљ да упозоре јавност на
штетне ефекте излагања дуванском диму,
посебно по здравље деце и младих. Деца
изложена дуванском диму чешће
оболевају од акутних и хроничних упала
доњих респираторних путева, инфекција
средњег уха и имају чешће астматичне
нападе који су јачег интензитета. Подаци
из Глобалног истраживања о употреби дувана међу младима у Србији рађеног 2013.
године показују да је 63% ученика старости од 13 до 15 година старости изложено
дуванском диму у својим домовима, а 61% на затвореним јавним местима.
Едуковани волонтери организација Црвеног крста у Војводини су, у сарадњи са
домовима здравља, заводима за јавно здравље, заводима за здравствену заштиту
студената, саветовалиштима за младе и апотекама, реализовали предавања и
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радионице. Такође организоване су и уличне акције на којима су грађани информисани
о штетним ефектима које дувански дим оставља на здравље сваког појединца.
Црвеном крсту Војводине су извештаје о реализованим активностима доставиле
организације Црвеног крста: Бач, Бачка Паланка, Кикинда, Оџаци, Шид, Сремски
Карловци, Сремска Митровица, Стара Пазова, Суботица, Вршац и Зрењанин.
Светски дан борбе против туберкулозе
Светски дан борбе против
туберкулозе
обележен
је
у
градовима и општинама на
територији Војводине 24. марта
под слоганом „Обрати пажњу на
туберкулозу“.
Подршка породицама чији
је члан оболео је вид подршке
Црвеног крста оболелима који су
често корисници и неког другог
вида помоћи. Сваке године
организације
Црвеног
крста
Црвени крст Зрењанин
заједно са заводима за јавно
здравље обележавају Светски дан борбе против туберкулозе активностима са
корисницима или превентивним предавањима.
Организације су у партнерству са Заводима за јавно здравље и представницима
домова здравља у својим општинама спровели здравствено промотивне активности.
Светски дан здравља, 7. април
Тема коју је светска здравствена организација определила за 2018. годину је
била „Универзална здравствена покривеност: свако, свугде“, а кампања се одвијала
под слоганом: „Здравље за све“.
Светска здравствена организација (СЗО) је
основана на принципу да сви људи треба
да остваре своје право на највиши могући
ниво здравља. "Здравље за све"
представља водећу визију СЗО већ седам
деценија. Током 2018. године је покренула
кампању за подршку земљама у развоју ка
постизању универзалне покривености
здравственом заштитом.
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Искуство је показало да је општу здравствену заштиту могуће постићи једино
када постоји јака политичка воља. У години када обележава 70. годишњицу постојања,
СЗО позива светске лидере да испуне обећања која су дали 2015. године када су се
договарали о циљевима одрживог развоја и обавезали се на конкретне кораке ка
унапређењу здравља свих људи. То значи, обезбеђивање услова да сваки појединац
има приступ основним здравственим услугама без да се, при томе, суочава са
финансијским потешкоћама. Универзална здравствена заштита представља кључ за
здравље и благостање људи и нација. Током 2018. године СЗО је настојала да
инспирише, мотивише и усмерава доносиоце одлука да преузму обавезе у односу на
општу здравствену заштиту.

„Шта знаш о здрављу“
Више од 40. година Црвени крст
Војводине и војвођанске организације Црвеног
крста обележавају Светски дан здравља квиз
такмичењем „Шта знаш о здрављу“, а у складу
са
препорукама
Светске
здравствене
организације, која сваке године ставља у фокус
један од јавно здравствених проблема од
глобалног значаја.
Светска здравствена организација је
за 2018.годину определила тему „Универзална
здравствена покривеност: свако, свугде“, а
кампања се одвијала под слоганом: „Здравље
за све“.
Такмичења у војвођанским
организацијама Црвеног крста
Сваке године, крајем марта месеца, организације Црвеног крста у градовима и
општинама у Војводини традиционално организују такмичења „Шта знаш о здрављу“
за ученике основних и средњих школа.
Ученици се такмиче у категорији подмлатка
(ученици 7. и 8. разреда основних школа) и
омладине (1. и 2. разреди средњих школа). За
припрему такмичења, ученици користе
уџбеник који је издао Црвени крст Војводине
„Развој
и
здравље
адолесцената“.
Првопласирани у обе категорије стичу право
на учествовање у смотри коју организује
Црвени крст Војводине. Такмичења је
организовало 35 организација Црвеног крста.
Црвени крст Бачка Паланка
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Покрајинска смотра „Шта знаш о здрављу“

Покрајинска смотра има за циљ да промовише знање младих о неговању
здравих стилова живота.
На овогодишњој смотри, која је реализована 12. априла на СПЕНС-у, учествовало
је 35 подмлаткара и 25 омладинаца из укупно 35 војвођанских организација Црвеног
крста и то: Алибунар, Апатин, Бач, Бачка Паланка, Бачка Топола, Бела Црква, Беочин,
Ириг, Инђија, Кањижа, Кикинда, Ковачица, Ковин, Мали Иђош, Нови Бечеј, Нови Сад,
Опово, Панчево, Пећинци, Пландиште, Рума, Шид, Сечањ, Сента, Сомбор, Србобран,
Сремски Карловци, Сремска Митровица, Стара Пазова, Суботица, Тител, Врбас, Вршац,
Житиште, Зрењанин. У ревијалном делу учесници су имали прилику да се упознају са
следећим програмима: Дифузија међународног хуманитарног права и Основних
принципа Црвеног крста, Промоција хуманих вредности, Борба против трговине
људима и пројектом Смањење ризика и последица од елементарних непогода и других
опасности у локалној заједници (DRR). Црвени крст Војводине је за све учеснике
обезбедио пригодне поклоне. Активност је била медијски пропраћена.
Сарадња са Домом здравља Нови Сад
Дом здравља града Новог Сада обележио је 4. априла Светски дан здравља под
слоганом – Промоција здравља током читавог живота. У активности су учествовали
Превентивни центар дома здравља, Саветовалиште за младе, Служба кућног лечења,
Хитна медицинска помоћ и Црвени крст Војводине.
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Црвени крст Војводине, који је на активности учествовао по позиву Дома
здравља, промовисао је Програм ублажавања ризика и последица од елементарних
непогода, приказујући активности везане за безбедност на води. Кроз радионице и
причу о безбедном боравку поред воде, деци предшколског узраста је приближена
улога и изглед спасиоца на купалишту.

Светски дан без дуванског дима
Тема Светског дана без дувана
2018. године коју је определила Светска
здравствена организација је „Дуван и
болести срца и крвних судова” и у складу
је са глобалним иницијативама и
околностима, чији је циљ деловање на
епидемију конзумације дувана и њен
утицај на јавно здравље.
Светски дан без дуванског дима, 31. мај,
обележен је кампањом „Дуван слама
срца”, а она је требало првенствено да
укаже на повезаност између дувана и
болести срца и крвних судова, укључујући
и мождани удар.

Црвени крст Сремски Карловци

Црвени крст Сремска Митровица
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Организације Црвеног крста у Војводини, су у сарадњи са заводима за јавно
здравље и домовима здравља организовале активности које су биле усмерене ка
подизању свести становништва о утицају употребе дувана и изложености дуванском
диму на кардиоваскуларни систем. Поред организовања предавања и трибина,
организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама су постављале
промотивне штандове на трговима, где су млади волонтери делили пропагандни
материјал и информисали становништво о штетности дуванског дима и значају
неговања здравих стилова живота. Посетиоци штандова су могли за једну угашену
цигарету да добију јабуку и да се на тај начин подсете да су одговорни за очување свог
здравља и здравља своје околине. У свим градовима и општинама су активности биле
медијски пропраћене.

Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама
Слоган кампање поводом обележавања 26. јуна је
био исти као и претходне две године и гласио је „Прво
саслушај”. Родитељи имају највећи утицај на развој свога
детета. Кампања поручује да је саслушати дете или младу
особу први и основни корак у здравом одрастању и
безбедном развоју.
Поводом обележавања Светског дана борбе против злоупотребе и незаконите
трговине дрогама организације Црвеног крста у Војводини реализовале су низ
активности у циљу информисања јавности о проблему злоупотребе дрога и
промовисања здравих стилова живота. Циљ кампање био је подршка превенцији
употребе дрога која је заснована на научним доказима о ефикасности као и повећање
ефективног инвестирања у добробит деце и младих. Организована су предавања за
ученике основних и средњих школа, спортске и забавне манифестације, подела
едукативних лифлета на градским трговима свим заинтересованим суграђанима у
циљу скретања пажње о важности
укључивања читаве заједнице у сузбијање
проблема злоупотребе дрога.
Активности су реализоване у
сарадњи
са
бројним
партнерима
(удружењима грађана, канцеларијама за
младе, МУП-ом, домовима здравља,
саветовалиштима за младе ...) и биле су
усмерене ка младима као циљној групи
која је највише изложена ризику од
злоупотребе психоактивних супстанци.
Активности су биле пропраћене од стране
локалних медија.
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Светски дан срца
Организације Црвеног крста у Војводини обележиле су 29. септембар - Светски
дан срца под слоганом „ОБЕЋАВАМ ДА... за моје срце, за твоје срце, за сва наша
срца”, наглашавајући значај здравих стилова живота, као и значај превенције и
контроле фактора ризика за настанак болести срца и крвних судова у свим
популационим групама. 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;
штетна употреба алкохола.

Стога 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 добима.
Светски дан бробе против ХИВ/СИДA-e
Светски дан борбе против ХИВ пандемије, 1. децембар, обележен je под
националним слоганом “Сазнај свој статус“.
Према
подацима
Института за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић
Батут“, од 1985. године до 20.
новембра 2018.године, у
Србији је регистровано 3.797
особа инфицираних ХИВ-ом,
од чега је 1.122 умрло, а 1.943
особе су оболеле од АИДС-а.
Статистика показује да се у
Србији,
сваке
године
региструје између 110 и 130
новозаражених.
Црвени крст Сомбор
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Србија спада у земље са ниским бројем новозаражених, али треба напоменути
да смо држава са најнижим процентом грађана који се тестирају на вирус ХИВ-а у
Европи.
Организације Црвеног крста у Војводини, у сарадњи са партнерима,
реализовале су низ активности са циљем да се информише јавност о актуелној
епидемиолошкој ситуацији, значају тестирања на ХИВ и начинима заштите од наведене
инфекције.
Едуковани волонтери и сарадници из 26 организацијa Црвеног крста у
Војводини (Бач, Бачка Паланка, Бела
Црква, Темерин, Кањижа, Кикинда,
Ковин, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови
Кнежевац, Нови Сад, Ириг, Оџаци,
Пећинци, Пландиште, Вршац, Сента,
Шид, Сомбор, Србобран, Стара
Пазова, Зрењанин, Апатин, Maли
Иђош, Тител, Инђија) реализовали су
трибине, интерактивна предавања у
основним и средњим школама,
конференције за медије, уличне
активности
и
манифестације
Црвени крст Нова Црња
приликом чега су информисали преко
7.000 својих суграђана.
Акције су имале за циљ подизање свести јавности о постојању овог проблема,
али и разумевања да постоји могућност успешног лечења уколико се на време открије
ХИВ статус. Велики број активности реализоване су уз дугогодишњу добру сарадњу са
заводима за јавно здравље, домовима здравља, ЈАЗАС-ом, саветовалиштима за младе,
основним и средњим школама и удружењима активним на пољу превенције и заштите
особа које живе са ХИВ-ом. Као промотивни материјал коришћена је брошура „Све што
треба да знам о АИДС-у“ Црвеног крста Србије, презервативи, црвене трачице, као и
видео материјал „Дечко који се стидео“.
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ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВ
Закон о трансфузијској медицини,
усвојен у Народној скупштини Републике
Србије 26. априла 2017. године, биће у
потпуној примени 1. јануара 2019. године.
Овим Законом су дефинисани задаци
и одговорности свих актера на пољу
обезбеђивања потребног броја давалаца
крви, почев од подстицаја и организације
активности на омасовљавању добровољног
давалаштва крви преко континуиране
промоције добровољног, неплаћеног и
Црвени крст Нови Бечеј
анонимног давања крви и компонената крви,
до дефинисања рокова у којима је потребно да се донесу планови и календари акција
за наредну годину. Рад Црвеног крста у Србији на пољу давалаштва крви третиран је у
овом Закону члановима 7, 9. и 10.

Црвени крст Кањижа

Црвени крст Војводине је, у сарадњи са Заводом за трансфузију крви
Војводине, током целе 2018. године био посвећен припремама организација Црвеног
крста на значајне промене у раду и организовању акција добровољног давалаштва
крви, а које су се односиле на сукцесивни прелазак на сарадњу са Заводом за
трансфузију крви Војводине. Организовани су и посебни састанци са организацијама
које су до сада сарађивале са службама за трансфузију крви у својим срединама.
Из тих разлога је тренд лаганог опадања броја давања био присутан и у 2018.
години. У односу на 2017. годину, 2018.године је забележен пад од 6.322 давања,
односно 0,69%. И поред те чињенице, обезбеђене су довољне количине крви за све
пацијенте којима је она била потребна, јер су акције биле планиране са Заводом за
трансфузију крви Војводине у односу на потребе које су исказале здравствене
установе. Црвени крст Војводине је у октобру и новембру месецу, партнерски са
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Заводом за трансфузију крви Војводине, сачинио по плану организација Црвеног крста
предлог плана акција давања крви за 2019. годину.
Дар на дар
Црвени крст Војводине је у сарадњи
са Заводом за трансфузију крви Војводине,
03. јануара 2018. реализовао активност "Дар
за дар". Родитељи, старатељи су долазили у
Завод за трансфузију крви са својим
најмлађима који су проводили време у
друштву са волонтерима Црвеног крста,
принцезом Белом, Смрзаном, спасиоцима
на води, мразовим помоћником и Деда
Мразом, док они дарују крв. Малишани су уз
дечије и новогодишње песме, едукативне активности о безбедности на води,
креативне радионице и уз игру проводили време чекајући даваоце из своје породице.
Акција је успешно реализована. Прикупљено је 79 јединица крви, а акцију је посетило
150 малишана.
Посета Црвеном крижу Хрватске
На иницијативу Црвеног крста Србије, а по позиву Црвеног крижа Хрватске 15. и
16. марта је организована посета председника Комисије за давалаштво крви Црвеног
крста Србије, стручних сарадника Црвеног крста Србије, Београда и Војводине седишту
Црвеног криж у Загребу. Током посете представници Црвеног крста Србије су
присуствовали организованој акцији давања крви, као и дискусији која је за циљ имала
размену искустава са колегама из Хрватског Црвеног крижа. У Републици Хрватској је
Закон о рационализацији трансфузиолошких служби у примени већ десет година, те на
темељима деценијског искуства кроз презентовање тока реорганизације уочене су и
усвојене многе корисне информације примењиве у организацији активности у
Републици Србији. Посета је била вишеструко корисна за будућу организацију рада.
Припремни састанци за секретаре и сараднике
Током фебруара и марта месеца одржано је више састанака са Стручном
службом за промоцију и мотивацију добровољних давалаца крви Завода за
трансфузију крви Војводине у циљу планирања посета организацијама Црвеног крста
које су биле у првој фази прилагођавања новом Закону о трансфузијској медицини.
Прво су одржани састанци са организацијама Црвеног крста које су од 01. маја 2018.
године почеле примену овог Закона. Током састанака усаглашаван је план теренских
акција и дефинисана је потреба за додатним едукацијама већ постојећих организатора
акција добровољног давања крви. Први састанак је одржан 13. априла у општинама
Ириг, Рума, Сремска Митровица и Шид, а 28. маја у Зрењанину, док је 04.маја
организована посета организацијама Житиште, Сечањ, Нова Црња и Нови Бечеј.
Састанци су реализовани партнерски са Заводом за трансфузију крви Војводине.
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Упоредни преглед прикупљњних јединица крви 2017/2018
Рб

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ОЦК
Ада
Алибунар
Апатин
Бач
Бaчка Паланка
Бачка Топола
Бачки Петровац
Бечеј
Бела Црква
Беочин
Чока
Инђија
Ириг
Кањижа
Кикинда
Ковачица
Ковин
Кула
Мали Иђош
Нова Црња
Нови Бечеј
Нови Кнежевац
Нови Сад
Оџаци
Опово
Панчево
Пећинци
Пландиште
Рума
Сечањ
Сента
Шид
Сомбор
Србобран
Ср. Карловци
Ср. Митровица
Стара Пазова
Суботица
Темерин
Тител
Врбас
Вршац
Жабаљ
Житиште
Зрењанин
Укупно

Бр.становника
16991
20151
28929
14405
55528
33321
13418
37351
17367
15726
11398
47433
10866
25343
59453
25274
33722
43101
12031
10272
23925
11269
341625
30154
10440
123414
19720
11336
54339
13267
23316
34188
85903
16317
8750
79940
65792
141554
28287
15738
42092
52026
26134
16841
123362
1931809

2017
358
408
700
569
3081
1032
617
1300
581
454
187
2783
163
1035
2418
523
943
923
353
362
1073
139
12565
924
303
4777
517
333
1151
260
778
932
2031
567
330
2329
2196
5369
1048
482
2023
1711
1014
171
3325
65138
48

%
2.11%
2.02%
2.42%
3.95%
5.55%
3.10%
4.60%
3.48%
3.35%
2.89%
1.64%
5.87%
1.50%
4.08%
4.07%
2.07%
2.80%
2.14%
2.93%
3.52%
4.48%
1.23%
3.68%
3.06%
2.90%
3.87%
2.62%
2.94%
2.12%
1.96%
3.34%
2.73%
2.36%
3.47%
3.77%
2.91%
3.34%
3.79%
3.70%
3.06%
4.81%
3.29%
3.88%
1.02%
2.70%

2018
202
292
592
516
3133
886
586
1129
570
395
115
3033
174
722
1578
396
830
901
244
288
961
95
11897
876
248
4072
362
226
1060
159
655
813
1639
584
299
2150
1962
4831
970
478
1246
1163
878
219
2391
56816

%
1.19%
1.45%
2.05%
3.58%
5.64%
2.66%
4.37%
3.02%
3.28%
2.51%
1.01%
6.39%
1.60%
2.85%
2.65%
1.57%
2.46%
2.09%
2.03%
2.80%
4.02%
0.84%
3.48%
2.91%
2.38%
3.30%
1.84%
1.99%
1.95%
1.20%
2.81%
2.38%
1.91%
3.58%
3.42%
2.69%
2.98%
3.41%
3.43%
3.04%
2.96%
2.24%
3.36%
1.30%
1.94%
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Стручни скуп секретара Црвеног крста и начелника трансфузиолошких служби
Црвени крст Војводине је, у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине,
21. и 22. марта у одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка, организовао скуп чија је
тема била примена Закона о трансфузијској медицини која подразумева
реорганизацију постојећег рада на терену. Скупу су присуствовали секретари и
програмски стручни сарадници организација Црвеног крста Сремска Митровица,
Суботица, Нови Сад, Сомбор, Панчево, Сента, Врбас, Вршац, Зрењанин и Кикинда, као и
начелници трансфузиолошких служби. Скупу су присуствовале и директор Завода за
трансфузију крви Војводине др Сања Богдановић, као и Лидија Риц Рихтер, секретар
Црвеног крста Војводине. Током састанка је предочен план реорганизација и пренета
су искуства четири организације Црвеног крста у градовима и општинама где се закон
примењује од 01. јануара 2018. године - Кикинда, Сента, Врбас и Вршац.
Основна обука за волонтере
Црвени крст Војводине je 23. марта
у просторијама клуба за младе Црвеног
крста Нови Сад организовао основну обуку
за девет мотиватора у добровољном
давалаштву крви. Током семинара млади
волонтери стекли су основна знања о
добровољном давалаштву крви и начину
организовања акција, како би својим
знањем могли да помогну организацији
Црвеног
крста
у
реализацији
мотивационих и промотивних активности
програму добровољног давалаштва крви.

Црвени крст Врбас

Семинар за сараднике и мотиваторе
Црвени крст Србије је на Вршачком брегу, 24. априла организовао семинар за
сааднике и мотиваторе у Програму добровољног давалаштва крви, на коме је предавач
био представник Аустријског Црвеног
крста.
У ранијем периоду спроведена је
анкета међу добровољним даваоцима
крви о начинима на који се информишу
о терминима акција давања крви. У
односу на резултате добијене анкетом,
на састанку се говорило о менаџменту у
добровољном
давалаштву
крви,
планирању активности и акција, као и о
задржавању добровољних давалаца
крви.
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Семинари за организаторе акција
На молбу Црвеног крста Сремска Митровица, Црвени крст Војводине је 25.
априла организовао једнодневни семинар за организаторе акција добровољног
давања крви. Организаторима акција, из предузећа и институција са којима Црвени
крст Сремска Митровица сарађује, предочене су новине у Закону о трансфузијској
медицини и начин реализације организованих акција добровољног давања крви. На
састанку су присуствовали и представници Службе за трансфузију крви Сремска
Митровица који су својим излагањем допринели бољем прихватању предстојећих
измена и досадашњем начину организовања акција добровољног давања крви.
Црвени крст Војводине је 30. и 31. августа, у одмаралишту Црвеног крста Вршац,
организовао семинар за организаторе акција добровољног давалаштва крви из
Панчева и Пландишта. Учесници су имали прилике да се упознају са изменама и новим
Законом о трансфузијској медицини. Као и са планом рада за наредни период.
Саветовање
Саветовање са сарадницима-волонтерима добровољним даваоцима крви,
Црвеног крста Нови Сад је одржано у периоду од 5. до 7. октобра 2018. године у
Крупњу. Циљ саветовања је био:
подизање
свести
о
култури
добровољног
давања
крви,
стицање вештине комуникације и
позитивног
приступа
према
потенцијалним и вишеструким
добровољним даваоцима крви. На
световању је поред осталих,
стручни сарадник Црвеног крста
Војводине презентовао тему „Улога
Црвеног крста на основу новог
Закона о трансфузијској медицини“.
Црвени крст Нови Сад

Семинар из области менаџмента
у давалаштву крви
У периоду од 24. до 25. октобра 2018.
године је одржан семинар из области
менаџмента у давалаштву крви у
Црвеном крсту Србије, који је
реализован као резултат вишегодишње
подршке Аустријског Црвеног крста у
промоцији, регрутовању и задржавању
давалаца при Црвеном крсту у Србији.
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Програм семинара је настао као резултат пројекта DOMAIN (Donor Management
in Europe) који је сертификован од стране Европске Уније кроз мрежу за Јавно здравље
Југоисточне Европе. Предавачи су били Ларс Еберхарт, шеф одељења за менаџмент
давалаца крви Аустријског Црвеног крста, као и аутор овог концепта проф. др Вим де
Корт, професор на Медицинском факултету у Амстердаму, из Холандије.
Семинару је присуствовало укупно 40 секретара и сарадника из организација
Црвеног крста у Србији. Из АП Војводине присутни су били представници организација
Црвеног крста: Нови Сад, Панчево, Зрењанин, Суботица, Сомбор и стручни сарадник
Црвеног крста Војводине
Семинар за мотиваторе и организаторе акција ДДК
Црвени крст Војводине је организовао
семинар за мотиваторе у промоцији и
организаторе
акција
добровољног
давалаштва крви.
Семинар је одржан у периоду од 28.
до 30. новембра у одмаралишту Црвеног
крста Вршац на Вршачком брегу, коме је
присуствовало 20 полазника из организација
Црвеног крста Вршац, Бела Црква, Ковин,
Пландиште и Алибунар.
Toком семинара учесници су, кроз радионичарски рад, сазнали нешто више о
Црвеном крсту и стекли основна знања о организацији акција и мотивацији будућих
добровољних давалаца крви у својим срединама.
Семинар за младе мотиваторе у ДДК
Црвени крст Војводине је, у сарадњи
са Заводом за трансфузију крви Војводине,
од 5. до 7. децембра у одмаралишту
Црвеног крста Бачка Паланка, организовао
семинар за мотиваторе у промоцији
добровољног давалаштва крви. Кроз
практичне задатке полазници су научили
како организовати акцију добровољног
давања крви, али и однос са даваоцима и
улогу волонтера Црвеног крста на самој
акцији. Учесници су кроз радионичарски
рад сазнали нешто више о Црвеном крсту и стекли основна знања о организацији
акција и мотивацији будућих добровољних давалаца крви у својим срединама. На
семинару је учествовало 25 полазника из организација Црвеног крста Суботица,
Сомбор, Кула, Врбас, Оџаци, Бачка Паланка и Нови Бечеј.
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Конкурс „Крв живот значи“
На традиционалном ликовном конкурсу „Крв живот значи“ учествовало је 28
организација Црвеног крста, а пристигао је следећи број радова:

Ликовни радови

1
2
3

I – IV
V – VIII
средња школа
УКУПНО: 2738

УКУПНО

Литерарни радови

1479
1092
167

1
2
3

I – IV
V – VIII
средња школа
УКУПНО: 362

УКУПНО
137
157
68

Црвени крст Србије је формирао Комисију у саставу:
1. др Милутин Михајловић, председник комисије за добровољно давалаштво
крви Црвеног крста Србије и потпредседник Црвеног крста Србије
2. Нада Васиљевић, помоћник директора Управе за биомедицину
Министарства здравља РС
3. Ивана Родић, начелник службе за мотивацију и организацију давалаца
крви Института за трансфузију крви Србије, члан комисије
4. Зорица Бијелић, ПР службе за мотивацију и опрганизацију давалаца крви
Завода за трансфузију крви Војводине
Награђени су ученици и волонтери из општина Ковин, Бачка Паланка и
Кањижа у следећим категоријама:
Литерарни радови
1-4 разред средње школе – Маја Лалевић, 1/0, - освојила је 1. место
Средња школа „Бранко Радичевић“, Ковин,
професор: Валентина Јелић
Ликовни радови
1.-4. разреда основне школе
Јакуб Чинчурак,3/1–
освојио је 1. место
ОШ "15. Октобар"
Бачка Паланка,
професор: Татјана Колар
1.-4. разреда основне школе
Давид Пургел, 3/б,-освојио је 2. место,
ОШ "Ј.Ј.Змај", Кањижа

Црвени крст Бачка Паланка
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Састанци
У Црвеном крсту Србије је 18. маја одржан радни састанак на коме је
дефинисана летња кампања и изглед промотивног материјала који ће организацијама
бити од користи у мотивацији грађана, посебно у срединама које су имале службе за
трансфузију крви, а које је преузео Институт за транфузију крви Србије или Завод у
Нишу и Новом Саду.
У панчевачкој Служби за трансфузију крви je 28. јула организован састанак са
Заводом за трансфузију крви Војводине, директором болнице и представницима
Црвеног крста Панчево око стратешког планирања преузимања активности Службе за
трансфузију крви Панчево по новом Закону о трансфузијској медицини од стране
Завода за трансфузију крви Војводине.
У Црвеном крсту Сомбор је 2. августа организован састанак на коме су
присуствовали Завод за трансфузију крви Војводине и организације Црвеног крста
Сомбор, Апатин, Оџаци и Кула, које су требале од 01. септембра 2018. да реализују
акције добровољног давања крви у сарадњи са Заводом. На састанку су договорени
кораци за припрему и реализацију активности у наредном периоду.
У просторијама Црвеног крста Србије је 8. августа одржан састанак на коме се
говорило о најактуелнијим информацијама које се односе на добровољно давалаштво
крви у нашој земљи. Присутни су размењивали досадашња искуства у организацији
акција, позивању давалаца крви на акције и свим другим обавезама које постоје у раду
организације Црвеног крста у области давалаштва крви, а које се сматрају корисним за
даљи рад. Састанку су присуствовале организације Црвеног крста које имају између
5.000 и 10.000 становника на територији своје локалне самоуправе.
На састанку, одржаном 31. октобра у
Заводу за трансфузију крви Војводине, су
секретар Црвеног крста Војводине и
директорка Завода за трансфузију крви
Војводине
анализирали
реазултате
постигнуте од почетка године до октобра
месеца 2018. Том приликом су дефинисани
начини сарадње и комуникације и
договорене активности за наредни период,
како би заједничким снагама допринели
очувању давалаштва крви на територији
Војводине.
Црвени крст Војводине је 27. новембра организовао састанак са секретарима и
сарадницима на Програму добровољног давалаштва крви. На састанку су излагали
стручни сарадник за давалаштво крви Црвеног крста Србије, сарадник за односе са
јавношћу Завода за трансфузију крви Војводине и стручни сарадник за давалаштво крви
Црвеног крста Војводине. Састанак је организован са циљем подсећања на обавезе
организација Црвеног крста у односу на нови Закон о трансфузијској медицини,
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дискусију и разматрање плана акција за 2019. годину, као и размену искустава
организација Црвеног крста. Састанку је присуствовало 40 учесника из 33 организације
Црвеног крста.
Светски дан добровољних давалаца крви
Поводом обележавања 14. јуна, Светског
дана добровољних давалаца крви Црвени крст
Србије је организовао свечано уручење
признања срединама које су у 2017. години биле
најуспешније у мотивисању грађана за
добровољно давање крви.
Признања
„Најхуманији
град“
и
„Најхуманија општина“ су примила три града и
седам општина. категорији општина, из
Војводине су били најуспешнији:



Црвени крст Беочин

Инђија са 5,87%, давања крви на сто становника;
Бачка Паланка са 5,55%, давања крви на сто становника (која ово
признање осваја 11 пут за редом)

Признања су у име грађана својих средина примили вишеструки добровољни даваоци
крви и дугогодишњи волонтери Црвеног крста У области добровољног давалаштва
крви. Признања је уручио председник Црвеног крста Србије, проф. др Драган
Радовановић. Свечаности су присуствовали представник Министарства здравља Душан
Лукић, директор Управе за биомедицину Министарства здравља др Весна Ракоњац,
помоћница директора Управе за биомедицину Министарства здравља др Нада
Васиљев, директор Института за трансфузију крви Србије проф.др сци. мед. Градимир
Богдановић и сарадници Института за трансфузију крви Србије и Завода за трансфузију
крви Војводине и секретар Црвеног крста Војводине.
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Најаве акција у току лета путем Фејсбука – летња кампања
У оквиру пројекта Црвеног крста Србије
који финансира Аустријски Црвени крст, Црвени
крст Војводине је, током лета, покушао да појача
видљивост објава за најаве акција на Фејсбук
страницама организација Црвеног крста у
градовима и општинама. Циљ је био да се у току
летње кампање информише што више грађана о
терминима акција, како би се обезбедило
довољно јединица крви. У пројекат су биле укључене организације Црвеног крста у
војвођанским градовима и општинама у којима су угашени заводи за трансфузију крви
у општим болницама.
Организацијама Црвеног крста Сомбор, Зрењанин, Кикинда, Врбас и Сремска
Митровица је на располагању стајала стручна помоћ Црвеног крста Војводине око
креирања и праћења резултата оглашавања путем друштвених мрежа и додатна помоћ
Црвеног крста Србије, кроз обезбеђена графичка решења која су се користила у
креирању огласа. Очекивања су била да се на овај начин грађани лакше прилагоде
новом систему организовања акција и да се спречи сезонска несташица крви.
Црвени крст Војводине је на друштвеним мрежама објавио 21 оглас за 5
организација Црвеног крста, који је видело укупно 81.216 људи, а било је 223.000
појављивања огласа на екранима корисника.
Изворни КЛУБ 100
На молбу представника клуба стручни сарадник Црвеног крста Војводине за
промоцију и мотивацију добровољног давалаштва крви одржао је кратко предавање
на састанку клуба 27. јуна 2018. Тема је била Црвени крст и његова улога у држави, као
и улога Црвеног крста у промоцији и мотивацији добровољних давалаца крви. Састанку
је присуствовало 23 члана Клуба.
Конференција за новинаре
У просторијама Црвеног крста Панчево је 29. августа одржана конференција за
новинаре, на којој је јавности предочена примена новог Закона о трансфузијској
медицини. На конференцији су били представници Завода за трансфузију крви
Војводине, Опште болнице Панчево, Црвеног крста Панчево и Црвеног крста
Војводине.
Мотивационо предавање
Завршетак спасилачке сезоне у Црвеном крсту Суботица обележен је 22.
децембра. У склопу дневног реда, стручни сарадник Црвеног крста Војводине је
одржао мотивационо предавање о значају добровољног давања крви за 40 присутних
спасилаца у циљу омасовљавања акција добровољног давања крви међу спортистима
у Суботици. Мотивационо предавање повезало је улогу спасиоца на води и
добровољног даваоца крви у ланцу спашавања људских живота.
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ПРВА ПОМОЋ
Релиценцирање предавача прве помоћи
У наставном центру Црвеног крста Војводине реализован је 3. фебруара шести
по реду једнодневни семинар прве помоћи у оквиру којег је инструкторски тим
упознао предаваче прве помоћи организација Црвеног крста са територије АП
Војводине са новим смерницама у овој области и тестирао њихово знање. Од укупно 37
полазника, 29 је успешно решило тест знања.
Припрема и реализација семинара напредне прве помоћи – други ниво
У циљу унапређења квалитета прве
помоћи
коју
пружају
волонтери
организација Црвеног крста на јавним
манифестацијама, музичким и спортским
дешавањима, Црвени крст Војводине је
организовао
обуку
за
волонтере
организација Црвеног крста Кикинда,
Суботица, Панчево, Ковин и Бачка Паланка.
Од 22. до 25. марта, у објекту
„Багремара“ Црвеног крста у Бачкој
Паланци, реализован је други семинар у оквиру програма напредне прве помоћи II
ниво, на којем су полазници упознати са новим смерницама у овој области и
другачијем приступу повређеном, односно оболелом. Укупно 17 полазника је показало
изузетно знање и жељу да то знање унапреде. Уз подршку Црвеног крста Горње
Аустрије је купљена опрема која ће се користити у реализацији програма.

Припрема и реализација семинара напредне прве помоћи – трећи ниво
У периоду од 1. до 4. новембра у објекту „Багремара“ у Бачкој Паланци, одржан
је још један семинар у оквиру пројекта „Напредна прва помоћ“ који се реализује уз
подршку Црвеног крста Горње Аустрије. Поред предавања из области прве помоћи,
биле су обухваћене и теме из области
деловања у несрећама, које ће довести до
унапређења квалитета знања и вештина које
поседују волонтери који врше санитетско
обезбеђење јавних манифестација, спортских
и
музичких
дешавања.
Обуци
је
присуствовало 22 полазника, од којих је
селектовано седморо који ће се обучавати за
тим лидера екипе.
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Демонстрација вештина указивања прве помоћи

Црвени крст Стара Пазова

Црвени крст Војводине је 19. априла и 3. маја организовао информативне
радионице Прве помоћи за тренере фитнес центра „Elevate“. Иницијатива је потекла од
тренера који су желели да сви који бораве на тренингу буду безбеднији. У оквиру шест
часова учесници су стекли основна знања о мерама оживљавања, о поступцима и
ситуацијама када је особа без свести, такође о основама заустављања крварења и
начину препознавања повреда коштано зглобног система, са посебним акцентом на
задесна стања.
Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи
и реалистичком приказивању повреда, стања и обољења
Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком приказивању
повреда, стања и обољења одржано је 2. јуна, у Ковину.
Волонтери из 26 организација Црвеног крста са територије АП Војводине
приказало је своје знање у четири категорије: 23 екипе прве помоћи које су састављене
од ученика основних школа које су се такмичиле у категорији подмлатка, 17 екипа
омладине, волонтера, ученика средњих школа, 8 екипа у категорији реалистичког
приказивања повреда, стања и обољења и 4 екипе наших најмлађих волонтера, деце
предшколског узраста.
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Црвени крст Ковин

У прелепом амбијенту општине Ковин преко 500 директних учесника
такмичења поклонило је више од 3000 сати волонтерског рада организацији Црвеног
крста и идеји хуманости.
Такмичењу је присуствовао председник Црвеног крста Србије, проф. др Драган
Радовановић, председник и секретар Црвеног крста Војводине Дејан Укропина и
Лидија Риц Рихтер. У име Владе АП Војводине учесницима се обратио Предраг
Радовић, помоћник покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и
равноправност полова као и председница општине Ковин, Сања Петровић.
Постигнути су следећи резултати:
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Прве четири екипе у категорији
омладине (Нови Сад, Суботица,
Ковин, Панчево) и подмлатка (Нови
Сад, Суботица, Сомбор, Рума) у
пружању прве помоћи и прве четири
екипе у такмичењу у реалистичком
приказу повреда, обољења и стања
(Рума, Сомбор, Панчево, Суботица)
пласирале су се на Државно
такмичење које је реализовано 8.
септембра у Београду.
У оквиру припрема за реализацију ове
значајне манифестације реализована
су два припремна састанка за судије, у
Ковину и Новом Саду са 50 учесника и
два припремна састанка за маркиранте.

Црвени крст Ковин

Црвени крст Ковин

Сарадња са Ресусцитационим саветом Србије

У сарадњи са Ресусцитационим
саветом Србије су, 8. јуна, су 4 волонтера
Црвеног крста Војводине и стручни
сарадник за област прве помоћи успешно
завршили
инструкторски
курс
за
реализацију обуке основне животне
потпоре
и
употребе
аутоматског
спољашњег дефибрилатора и стекло
међународни
сертификат
Европског
ресусцитационог савета – ERC.
У просторијама Наставног центра
за обуку Црвеног крста Војводине је, 9. јуна, 38 волонтера војвођанских Организација
Црвеног крста успешно завршило основну обуку у области кардиопулмоналне
реанимације и употребе аутоматског спољашњег дефибрилатора и стекло
међународни сертификат Европског ресусцитационог савета – ERC.
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Међународни конгрес
У периоду од 21. до 23. јуна у хотелу „Хилтон“ у Београду, одржан је „FIRST
SAUTHEAST EUROPEAN CONGRESS OF EMERGENSY AND DISASTER MEDICINE“ конгрес
на коме су учествовали стручни сарадник Црвеног крста Војводине и два волонтера у
циљу унапређења квалитета активности које се реализују у оквиру програма Деловања у
несрећама и прве помоћи.
Светски дан прве помоћи, 8.септембар 2018.

Више од 100 националних друштава
Црвеног крста и Црвеног полумесеца
широм света, сваке друге суботе у
септембру, обележавају Светски дан прве
помоћи
организовањем
различтих
манифестација са циљем подизања свести о
значају прве помоћи која мора бити
доступна свима и треба да буде интегрални
део развоја друштва.
Црвени крст Сремска Митровица

Овогодишњи Светски дан прве
помоћи су одвијао под слоганом „Прва
помоћ спасавживот на путу“, сходно
чињеници да су саобраћајне незгоде девети
водећи узрок смрти у свету са више од
милион смртних случајева сваке године
Организације Црвеног крста на територији
АП Војводине организовале су низ
активност поводом обележавања овог
датума.
Црвени крст Мали Иђош

Предавања, радионице и презентације
знања и вештина у области пружања прве
помоћи реализовани су са циљем
подстицања грађана и учесника у
саобраћају да науче основне вештине како
би пружили прву помоћ ономе коме је
неопходна.

Црвени крст Ада
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Централна
манифестација
обележавања Светског дана прве
помоћи је одржана у Београду, у
просторијама Црвеног крста Србије где
је реализовано Државно такмичење у
области пружања прве помоћи и
реалистичком приказивању повреда,
обољења и стања.

Државно такмичење

Црвени крст Сремска Митровица

у пружању прве помоћи и
реалистичком приказивању повреда, обољења и стања
У просторијама Црвеног крста Србије у Београду је 8. септембра, реализовано је
Државно такмичење у области пружања прве помоћи и реалистичком приказивању
повреда, стања и обољења. Такмичило се 15 екипа у категорији омладине и исто
толико у категорији подмлатка, док је у категорији реалистичког приказивања повреда,
обољења и стања учествовало 13 екипа. На основу пласмана на Покрајинском
такмичењу у пружању прве помоћи и реалистичком приказивању повреда, обољења и
стања, са територије АП Војводине учествовале су организације Црвеног крста Рума,
Панчево, Сомбор, Суботица, Нови Сад и Ковин. На Републичком такмичењу поменуте
војвођанске организације Црвеног
крста су оствариле следеће резултате:
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Обука у области пружања прве помоћи за раднике НИС - а
На основу три успешно реализоване набавке и Уговора у укупној вредности од
1.543.500,00 који је Црвени крст Војводине потписао са компанијом НИС током 2018
године, организације Црвеног крста у градовима и општинама, на чијим територијама ова
компанија има пословне објекте, наставиле су са реализацијом основне и напредне прве
помоћи за запослене у овој компанији. Током јуна и јула месеца 122 кандидата су успешно
савладала вештине напредног оспособљавања и 79 кандидата на основној обуци у
организацијама Црвеног крста Нови Сад, Зрењанин и Кикинда. Током септембра месеца
обуке су реализоване у Пландишту, Србобрану и Сенти. У октобру је обуку успешно
завршило 22 радника у Новом Саду, а током децембра месеца успешно је реализовано
основно и напредно оспособљавање у области прве помоћи за 165 радника у погону у
Новом Саду и Панчеву.

Црвени крст Зрењанин
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ПРОГРАМ ПРИПРЕМА ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА

Прекогранична сарадња
У Шиду је 26. јануара одржана VII седница Међуопштинске радне групе (МОРГ), у
оквиру пројекта прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговине „ЕMERGENCY
RESPONSE NOW“. Приказана је коначна верзија заједничког Акционог плана за одговор
на несрећу у оквиру којег су, између осталог, приказани капацитети и могућности
организација Црвеног крста Сремска Митровица и Црвеног крста Шид за одговор на
несрећу, као и виших нивоа организованости.

Развој локалне заједнице за деловање у несрећама
У Бечеју је 6. фебруара 2018. године реализована једнодневна евалуација
семинара у оквиру пројекта „Развој локалне заједнице за деловање несрећама“, који је
у овој општини био одржан у мају 2017. године. Представници Црвеног крста Србије,
Црвеног крста Војводине и Министарства унутрашњих послова - Националног тренинг
центра су, заједно са члановима Општинског штаба за ванредне ситуације, сумирали
резултате командно симулационе вежбе и дефинисали активности које се морају
предузети у циљу адекватне припреме и одговора на несрећу на територији општине
Бечеј.
Командно симулациона вежба
Црвени крст Србије је 20. и 21. фебруара
2018. у сарадњи са Националним тренинг
центром сектора за ванредне ситуације,
организовао командно симулациону вежбу у
Руми.
Вежба је окупила чланове Општинског
штаба за ванредне ситуације и руководиоце
стручних оперативних тимова које штабови
формирају: полицију, ватрогасне и спасилачке
јединице, здравствене установе, локалну
самоуправу, цивилну заштиту, службе, јавна
комунална предузећа, организацију Црвеног
крста и друге. Другог дана вежбе сви
представници су присуствовали презентацији
програма Црвеног крста Србије – Ублажавање
ризика и последица од елементарних
непогода. На вежби су учествовала и два
представника Црвеног крста Војводине.
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Основна обука
Црвени крст Војводине је од 23. до 25. фебруара 2018. године, у објекту
„Багремара“ Црвеног крста Бачка Паланка, реализовао Основну обуку за деловање у
несрећама за представнике организација Црвеног крста Нови Сад, Сремска Митровица,
Сомбор, Вршац и Рума. Обуку је са успехом завршило 29 полазника. Инструкторски тим
од 5 чланова је током тродневне обуке пренео полазницима знања и искуства како би
били оперативни и на располагању својој организацији Црвеног крста у случају
потребе.
Радни састанци
У периоду од 26. до 27. марта 2018. године реализован је дводневни састанак и
симулациона вежба за столом „Мигрантски оперативни план 2017“ у објекту
„Багремара“ у Бачкој Паланци. Радни састанак је организовао Црвени крст Србије за
секретаре и сараднике организација Црвеног крста које на својој територији имају или
су имале прихватне центре и који релизују активности везане за ублажавање
мигрантске кризе. У раду су учествовали представници организација Црвеног крста
Суботица, Нови Сад, Кањижа, Сомбор, Шид и Црвеног крста Војводине. Циљ састанка је
размена искустава организација Црвеног крста које су учествовале у реализацији
операције у мигрантској ситуацији, свести „научене лекције“ - стечена искуства,
сагледати примере добре праксе и путем вежби за столом проверити исте. Активним
залагањем сваког учесника изнаћи јединствени модел добре организованости
структура Црвеног крста Србије за ефикаснију оперативност за исте и сличне изазове.
Командно симулациона вежба
Од 5. до 7. јуна представник Црвеног
крста Војводине је учествовао на
командно
симулационој
вежби
организованој од стране Tренинг центра
сектора за ванредне ситуације. На вежби
су учествовале организације Црвеног
крста Сремска Митровица, Инђија, Рума и
Стара Пазова. Циљ вежбе био је
упознавање свих структура на локалу које
учествују у систему заштите и спасавања
кроз симулиране акцидентне ситуације.
Стручна пракса
У оквиру стручне праксе, студенти Фармацеутског факултета у Новом Саду, су 4. јуна у
просторијама Црвеног крста Војводине одслушали предавање на тему – Улога Црвеног
крста у систему заштите и спасавања, као и тему – Важност и значај личне припреме
појединца за одговор на несрећу. Присутни студенти су добро прихватили предавање и
изразили жељу да више буду информисани о раду Црвеног крста кроз додатна предавања.
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Припрема националних тимова за учешће у НАТО вежби „Србија 2018“
Црвени крст Србије је у периоду од 20. до 23. септембра 2018. године
организовао припремну вежбу за чланове националних тимова Црвеног крста Србије
за деловање у несрећама, у чијем саставу су мобилно технички тим (МТТ), тим за
спасавање, евакуацију избрињавање у случају поплава (СЕП), тим за претрагу и спасавање
у екстремним зимским условима (ЕЗУ) и тим прве помоћи (ПП), за учешће у НАТО вежби
„Србија 2018“. Вежба је реализована у одмаралишту „Митрово Поље“, Црвеног крста
Александровац и на делу језера Ћелије, општине Брус. Циљ вежбе био је унапређење
сарадње, комуникације и координације између тимова у случају ванредне ситуације
проузроковане елементарним непогодама.

Црвени крст Војводине је учествовао са три члана тима за спасавање, евакуацију и
збрињавање у случају поплава и комплетним тимом прве помоћи који је у саставу имао
пет чланова и координатора.

Обука специјализованих јединица цивилне заштите
Јужнобачког управног округа
На позив Сектора за ванредне ситуације – Националног тренинг центра и Управе за
цивилну заштиту, Црвени крст Србије је 10. септембра 2018. године учествовао на
тренингу специјализованих јединица цивилне заштите за збрињавање, које су
формиране у оквиру управних округа.

Координатор за деловање у несрећама Црвеног крста Војводине је у својству
предавача учествовао на тренингу специјализоване јединице за збрињавање
јужнобачког управног округа са темом „Међународни стандарди у збрињавању
угрожених и унесрећених“.
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Вежба јединице за деловање у несрећама
Црвени крст Војводине је 5. септембра пружио подршку у људству и опреми
Црвеном крсту Инђија приликом реализације једнодневне вежбе локалне јединице за
деловање у несрећама. Симулацијом ситуације након земљотреса чланови јединице за
деловање у несрећама прошли су елементе збрињавања и пружања прве помоћи
угроженима. Постављањем шатора и пролазног прихватилишта провежбали су знања и
вештине стечене на основној обуци за деловање у несрећама.
У вежби је учествовало 25 волонтера и професионално запослених у Црвеном
крсту Инђија.
Међународна вежба „Србија 2018“.
Црвени крст Србије је учествовао на
међународној теренској вежби управљања
последицама
ванредних
ситуација
„СРБИЈА 2018“ у периоду од 8 . до 12.
октобра 2018. године.
EADRCC ( Euro-Atlantic Disaster
Response Coordination Centre – односно
Евроатланстки центар за координацију
одговора на ванредне ситуације), као
иницијатор и Република Србија као
држава домаћин, заједно су организовали
теренску вежбу одговора на несреће.
Укупан број учесника: 2.030 учесника (830 иностраних и 1.200 домаћих
учесника). Поред земље домаћина, 37 држава је пријавило и упутило своје тимове за
одговор на несреће да би узели учешће на вежби.
Главни циљ вежбе је био постизање највишег степена интероперабилности
тимова за одговор на несреће држава учесница, како би се постигао виши степен
спремности и ефикасности у пружању подршке снагама заштите и спасавања државе
(домаћина) коју је задесила несрећа катастрофалних размера.
Симулирана ситуација
Шире подручје Београда и општине Младеновац погодио је снажан земљотрес
( 6,7 степени Рихтерове скале ).
Последице:
-

више људских жртава, повређених, као и погођених стресом;
уништени и оштећени објекти критичне инфраструктуре;
прекид у снабдевању електричном енергијом, водом и прекид у
телекомуникацијама;
пуцање брана и плављење терена;
низ хемијских акцидената.
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Вежба је реализована на шест различитих локација на територији општине
Младеновац и Аранђеловац. Црвени крст Србије и његови саставни делови (који има
положај организације која помаже надлежним државним органима и службама у
хуманитарној области) учествовао је у извршавању вежбовних задатака у складу са
мандатом:
- пружању прве помоћи повређеном становништву;
- обезбеђивању опреме/инфраструктуре за транспортну тријажу
и у постављању исте;
- спасавању и евакуисању угроженог становништва у поплавама
(помоћу чамаца);
- претрази терена (на води и на копну);
- прикупљању података за обављање послова Службе тражења
и успостављању породичних веза.
За реализацију вежбовних задатака
ангажовано је:
- 11 чланова националног тима за
спасавање, евакуацију у поплавама;
- 8 чланова националног тима за
пружање прве помоћи;
- 13 чланова националног тима за
спасавање и евакуацију у екстремним
зимским условима;
- 15 чланова националног мобилног
техничког тима;
- 5 координатора деловања у несрећама.
Црвени крст Војводине је учествовао са 8 чланова националног тима прве помоћи, 2
представника националног тима за спасавање и евакуацију у поплавама и
координатором програма Деловање у несрећама.
Промоција активности организације Црвеног крста Војводине
Црвени крст Војводине придружио се Првој копненој бригади Војске Србије 7. и
8. новембра 2018. године на Тргу слободе у Новом Саду у оквиру обележавања Дана
бригаде и Дана ослобођења Новог Сада у
Првом светском рату 9.новембра 1918. године.
Црвени крст Војводине представио је
активности - Ублажавање ризика и последица
од елементарних непогода, Прву помоћ и
спасилаштво на води. Радионицу "Безбедност
на води", модификовану за узраст 4, 5 и 6
година је прошло приближно 450 деце, док је
око 1.000 људи постављало питања о
активностима Црвеног крста кроз ова три
Програма. Према процени активност је испратило око 10.000 људи.
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Основна обука
Црвени крст Војводине са успехом
је реализовао основну обуку за деловање
у несрећама у периоду од 15. до 17.
новембра 2018. у одмаралишту Црвеног
крста на Вршачком брегу, којој је
присуствовало 29 полазника из следећих
општина и градова: Нови Бечеј, Панчево,
Апатин, Стара Пазова, Сремски Карловци,
Врбас, Вршац, Сомбор, Рума, Сремска Митровица и Суботица. Обуку је реализовао
инструкторски тим од 5 чланова. Кроз теоријски и практичан рад полазници су се
упознали са улогом Црвеног крста у ванредним ситуацијама као и начином реаговања у
истим. Кроз практичан рад, полазници су увежбали подизање шатора, постављање
пролазног прихватилишта и дистрибутивног пункта како би помогли својим
организацијама да буду оперативне у ситуацијама када је то неопходно.
Промоција активности организације Црвеног крста
на Факултету техничких наука
На позив асистента на предмету „Основе управљања ризиком од
катастрофалних догађаја и пожара“ прве године студијског програма Управљање
ризиком од катастрофалних догађаја и пожара Факултета техничких наука, волонтери
Црвеног крста Војводине су 27. новембра представили организацију Црвеног крста
Војводине кроз активности које реализујемо 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 и са
историјатом организације, употребом знака и Женевским конвенцијама и другим
програмима наше организације. Волонтери Црвеног крста су, поред предавања,
поделили искуства која су стекли кроз рад на терену у непосредном одговору на
хуманитарне потребе угрожених људи.
Радионица
У наставном центру Црвеног крста
Војводине, у периоду од 09. до 12. децембра
текуће године, реализована је радионица у оквиру
програма Прве помоћи и Деловања у несрећама са
циљем размене искустава организација Црвеног
крста Војводине и Горње Аустрије у оквиру
санитетског обезбеђивања јавних манифестација.
Франц Шилер, представник Црвеног крста Горње
Аустрије и реализатор радионице, представио је
структуру организовања и програме обуке волонтера у својој организацији који пружају
подршку посетиоцима спортских и музичких манифестација.
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Представљање новог Закона о смањењу ризика од катастрофа
и управљање ванредним ситуацијама
У Црвеном крсту Војводине је 17. децембра 2018. представљен нови Закон о
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама секретарима
организација Црвеног крста са територије АП Војводине. Поред новог закона који је
ступио на снагу у новембру месецу 2018.године, координатори за Деловање у
несрећама Црвеног крста Србије и Војводине су подсетили секретаре на најзначајније
стандардизоване поступке који се примењују када се несрећа деси, као и на капацитете
за одговор на несрећу Националног друштва који су доступни организацијама Црвеног
крста у градовима и општинама.
Програм „Ублажавање ризика и последица од елементарних непогода“
DRR (Disaster Risk Reduction)
Стручни сарадник Црвеног крста
Војводине је 26. априла присуствовао
локалном такмичењу које је организовао
Црвени крст Сомбор за ученике трећих
разреда основне школа која је била
укључена у Програм. Програм има за циљ да
ојача
капацитете
локалне
заједнице
подизањем свести о систему раног
упозоравања и спремности за спорвођење
мера самозаштите и међусобне заштите, а
реализован је у ОШ “Иво Лола Рибар“, Деца
Црвени крст Ковин
су имала прилику да се упознају са следећим тематским целинама: систем заштите и
спасавања у Републици Србији, подела несреће и њени узроци, климатске промене,
пожари, поплаве, безбедност на воденим површинама, земљотреси, клизишта,
одрони, техничко технолошке несреће, мере и поступци у случају несреће, мере
безбедности и заштите у свакодневним активностима.

Црвени крст Сомбор
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Припремни састанак

У Ковину је 5. јуна одржан припремни састанак за реализацију програма по
члану 15. ублажавање ризика и последица од елементарних непогода за организације
Црвеног крста које ће у школској 2018/2019. реализовати овај програм. Са територије
Војводине одабране су организације Црвеног крста Ковин и Пландиште. Након
конкретних упутстава организације су приступиле припреми за реализацију програма.

Састанак тренера
Црвени крст Србије је у периоду од 8. до 10. јуна у Митровом пољу организовао
састанак тренера у Програму ДРР.
Циљ састанка је био унапређење
програма и развој радионица за децу
предшколског узраста и децу из
виших разреда основне школе, као и
средњошколце. У току два дана
дефинисан је даљи ток промоције
програма
и
реализације
у
организацијама
кроз
пројектне
активности. На састанку су са
територије Војводине учествовали
тренери Црвеног крста Сомбор и
тренер Црвеног крста Војводине.

Представљање Програма DRR
У оквиру летње школе за младе, коју су у Хајдучици заједнички организовале
организације Црвеног крста Ковин,
Пландиште и Вршац стручни сарадник
Црвеног крста Војводине је презентовао
програм
Ублажавање
ризика
и
последица од елементарних непогода.
Полазници кампа су се упознали са
начином реализације програма и
темама које он обрађује. Такође,
учествовали су у реализацији једне од
тема програма која се односи на
безбедност на води, где су имали
прилике да савладају основна знања и
вештине о безбедном боравку у води и
поред воде.
70

Извештај о раду Црвеног крста Војводине за 2018. годину

Прослава стогодишњице од Велике битке и присаједињења Војводине Србији

На позив I Бригаде копнене војске, Црвени крст Војводине је учествовао на
прослави стогодишњице од Велике битке и присаједињења Војводине Србији која се
одржала у Шајкашу, 14. септембра 2018. године у дворишту Основне школе „Исидора
Секулић“. Волонтери и запослени у организацији Црвеног крста Војводине су, пред око
600 ученика, промовисали програме Организације Црвеног крста и демонстрирали
основне вештине и технике у пружању прве помоћи, као и у областима деловања у
несрећама, спасилаштва на води и реалистичког приказивања повреда, стања и
обољења. Поред припадника Војске Србије, прослави су присуствовали и
представници Јужнобачког управног округа, Ватрогасно спасилачке бригаде, извиђачи,
ученици средње медицинске школе и бројни гости.
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СПАСИЛАШТВО НА ВОДИ
Обуке и релиценцирања

Током 2018. године Референтни центар за спасилаштво на води Црвеног крста
Војводине организовао је и реализовао 6 основних обука за спасиоце приправнике и
два релиценцирања. Обуци је приступило и завршило са успехом 58 кандидата, док је
лиценцу обновило 72 кандидата. Током 2018. обучено је и 6 спасилаца јуниора.
Предавања
На позив удружења спасилаца на води из Оџака 3. јуна је представник
Референтног центра за спасилаштво на води Црвеног крста Војводине одржао
предавање на тему безбедности на води и значају указивања мера прве помоћи у
ситуацијама када је то неопходно. На предавању је учествовао и проф. др Горан
Димитрић са Факултета за спорт и физичко васпитање.
Вежба „Ибар 2018“
На позив Црвеног крста Србије, а у организацији Сектора за ванредне ситуације
– управе за ватрогасно спасилачке јединице, националног тренинг центра и одељења
за ванредне ситуације у Краљеву, је реализована традиционална вежба спасавања на
води „Ибар 2018“, у клисури у подножју средњовековног утврђења Маглич до
Матарушке бање. Циљ вежбе је био да у реалним условима, уз поштовање свих мера
безбедности и заштите, прикаже
координисан рад свих структура
система
заштите
и
спасавања
Републике Србије. На овој вежби
учествовали су поред Сектора и
његових
структура
–Добровољно
ватрогасно друштво, кајак клуб „Ибар“
из Краљева, Црвени крст Краљева и
Црвени крст Србије.
Црвени крст Војводине је на
вежби имао два представника из тима
за спасавање и евакуацију из поплава.
Купајмо се безбедно
Референтни центар за спасилаштво на води Црвеног крста Војводине је са
Црвеним крстом Пландиште организовао у периоду од 23 до 24. августа у Белој Цркви
дводневну школу безбедности на води. Циљ активности је био да се млади волонтери
упознају са могућим опасностима на једном купалишту, радом спасилачке службе,
улогом и функцијом спасилаца и да науче како да се понашају у ситуацијама када
примете да је некоме у води потребна помоћ.
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Као
финална
активност
реализоване су игре на води са
елементима спасилачког спорта. Ову
активност подржала је канцеларија за
младе из Пландишта и Спортски савез
општине Пландиште. Реализацију ове
активности за 26 учесника спровело је 6
спасилаца Спасилачке службе из Беле
Цркве и два спасиоца Референтног
центра Црвеног крста Војводине.
Сајам спорта у Зрењанину
У Зрењанину је 3. септембра одржан Сајам спорта на коме је учествовало више
од 600 младих спортиста. Сарадници Црвеног крста Војводине – Референтног центра за
спасилаштво на води су заједно са младим волонтерима Црвеног крста Зрењанин,
приказали вештине правилног извлачења унесрећених из воде, правилне поступке
кардиопулмоналне реанимације, постављање повређеног у бочни положај за
опоравак. Свечаном отварању Сајма спорта поред председника Спортског савеза
Србије(ССС), Давора Штефанека присуствовали су градоначелник Зрењанина Чедомир
Јањић, државни секретар за спорт Предраг Перуничић, помоћник министра омладине
и спорта Дарко Удовичић, покрајински секретар за спорт и омладину Владимир Батез,
председник Спортског савеза Војводине Слободан Бошкан, као и олимпијци из
Зрењанина, Момир Рнић, Бранислав Симић, Мирослава Најдановски и Владимир
Грбић.
Сајам спорта у Београду
У периоду од 23 до 25. новембра,
на Сајму спорта у Београду који је
организовало Министарство омладине
и спорта Републике Србије у сарадњи са
Спортским савезом Србије, учествовао
је Црвени крст Србије као надлежни
Национални грански спортски савез за
„lifesaving“ (спасилаштво на води). У
односу на деценијску традицију у овој
области Црвени крст Србије је
представио дисциплине из „lifesaving“
такмичења. Референтни центар за
спасилаштво на води Црвеног крста Војводине се на Сајму представио 24. новембра.
Стручни сарадник Црвеног крста Војводине, задужен за спасилаштво на води, је
учествовао на семинару за спортске стручњаке организованом од странеССС, док су на
штанду Црвеног крста Србије три спасиоца представљали активности Црвеног крста
Србије и рад Референтног центра Црвеног крста Војводине.
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ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА

Промоција хуманих вредности (ПХВ)
Програм „Весела болница“ – обука волонтера
У периоду од 19. до 21. јануара је
Црвени крст Србије организовао је обуку
волонтера из програма „Весела болница“ у
одмаралишту Црвеног крста на Вршачком
брегу. Обуци је присуствовало по три млада
волонтера који су укључени у реализацију
програма „Промоција хуманих вредности“ из
организација Црвеног крста Ковин, Нови Сад,
Рума, Сомбор, Врбас и Зрењанин. Обучено је
укупно 18 волонтера из војвођанских
организација Црвеног крста. Критеријум за
одабир волонтера односио се на њихово искуство од најмање једну годину у
реализацију програма ПХВ-а, да су старији од 16 година, комуникативни и
сензибилисани за рад са децом која припадају осетљивим групама. Циљ обуке био је
оспособљавање волонтера за реализацију радионица које су намењене анимацији
деце на болничком лечењу.
Обука је подразумевала детаљно
упознавање са специфичностима у понашању
деце на болничком лечењу, задацима
волонтера и иксуствима сарадника и
волонтера Црвеног крста Београд који
реализују овај програм од 2002. године. У
срединама у којима не постоје здравствене и
установе социјалне заштите, едукатори ће
реализовати укупно 8 радионица у основним
школама, односно одељењима у којима има
деце припадника осетљивих група (Роми,
деца са сметњама у развоју и др).
Фестивал позоришних представа
Црвени крст Србије је, у периоду од
28. до 30. марта, по пети пут организовао
Фестивал дечјих позоришних представа у
оквиру програма „Промоција хуманих
вредности“, који има за циљ смањење
насиља међу младима. Суорганизатор и
домаћин Фестивала био је Црвени крст
Зрењанин.
Црвени крст Зрењанин
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Уз велику подршку овим активностима, Фестивал је отворила генерални
секретар ЦК Србије, а уз уручивање награда најбољим учесницима затворила га је
секретар ЦК Војводине. Представе су биле извођене у Народном позоришту у
Зрењанину.
На Фестивалу је учествовало
око
300
„малих
глумаца“,
едукованих
младих
волонтера
Црвеног крста, у пратњи просветних
радника, секретара и стручних
сарадника Црвеног крста из 26
средина у Србији.
Током трајања Фестивала,
више од 180 деце, ученика трећег и
четвртог разреда основне школе,
презентовали су својим вршњацима
петнаестоминутне представе које су
Црвени крст Зрењанин
садржале
поруке
о
значају
толеранције и поштовања различитости. Представе су осмишљаване у складу са
темама програма „Промоција хуманитарних вредности“, а то су: толеранција,
ненасилна комуникација, лични, групни и културални идентитет и поштовање
различитости, превенција дискриминације и стигматизације, родна равноправност,
дечја права и превенција насиља
у електронским медијима.
На овој манифестацији
своја знања и таленат су
презентовала деца из 26 градова
и
општина
са
територије
Републике Србије, а од тога 6 са
територије Војводине : Врбас,
Сомбор, Зрењанин, Нови Сад,
Ковин, Рума.
Црвени крст Зрењанин

Превенција вршњачког насиља
кроз ПХВ радионице за децу мигранте

Црвени крст Србије је ове године у „Мигрантски план“ уврстио и активност из
области превенције вршњачког насиља. Уз финансијску подршку Међународне
федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, предвиђено је да део
активности из програма „Промоција хуманих вредности“ буде реализован у
прихватним центрима за мигранте, односно центрима за азил.
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Реализација програма је почела у октобру 2018. године и трајаће 8 месеци. Из
тих разлога је 31. августа организован састанак у Црвеном крсту Србије, на коме су
присуствовали представници 14
организација Црвеног крста које
реализују поменути програм, као
и представници Црвеног крста
Војводине и Црвеног крста
Београд.
Од 17. до 20. септембра
је у Митровом пољу реализована
национална обука за вршњачке
Црвени крст Пландиште
едукаторе у ПХВ програму.
Поред осталих, обуци су присуствовали представници Црвеног крста Нови Сад,
Кикинда, Рума, Шид и Ковин. Њихова обавеза је била да до краја септембра реализују
локалне обуке за реализаторе Програма.
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
упознавају
са
основним
саобраћајним
правилима 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, 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
Црвени крст Сечањ
и медијским кућама.
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Трка за срећније детињство
Организације Црвеног крста у Војводини
реализовале су традиционалну, 29. по
реду, хуманитарно рекреативну акцију
„Трка за срећније детињство“, у сарадњи
са предшколским установама, основним
и средњим школама, 6. октобра 2018.
године.
Циљ „Трке“ је омасовљавање чланства и
волонтера и промовисање здравог
начина живота првенствено међу децом
и младима. Ову традиционалну активност
Црвени крст Сомбор
реализовале су 24 организације Црвеног
крста у Војводини под слоганом „Имамо циљ - дођи на старт“. Црвени крст Србије је за
реализацију акције припремио пропагандни материјал (плакат и учеснички број).
Црвени крст Војводине је
организацијама Црвеног крста које су
требовале материјал, дистрибуирао
укупно 20.150 стартних бројева и 349
плаката. Вредност учесничког броја је
износила 50,00 динара, а средства
прикупљена
продајом
била
су
намењена
побољшању
социјално
материјалног положаја деце, у складу
са потребама сваке средине. Неколико
организација је трку организовало уз
помоћ спонзорства, без продаје
стартних бројева учесницима. У трци су
учествовала деца предшколског и
школског узраста, а у неким градовима
и општинама и маме са бебама и
одрасли грађани.

Црвени крст Жабаљ

Оно што је заједничко у свим
срединама је, да је учешће масовно и
да су трке организоване по старосним
категоријама. Организације Црвеног
крста у градовима и општинама су
обезбедиле пригодне поклоне за
победнике, а санитетскообезбеђење су
вршили чланови екипа прве помоћи.

Црени крст Алибунар
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ТРАДИЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ

Недеља црвеног крста
Пријем код председника АП Војводине
Поводом Недеље Црвеног крста
председник Покрајинске владе Игор
Мировић примио је председника и
секретара Црвеног крста Војводине, Дејана
Укропину и Лидију Риц Рихтер . Председник
Црвеног крста Војводине се захвалио
председнику Мировићу на континуираној
подршци коју Влада, као партнер Црвеног
крста у хуманитарној области, пружа у раду
наше организације, а посебно за помоћ
приликом овогодишње реконструкције фасаде одмаралишта за одмор и опоравак деце
- одмаралишта Црвеног крста на Вршачком брегу .
Председник Покрајинске владе истакао је да Влада прати промене у примени
новог Закона о трансфузијској медицини и најавио набавку трансфузиомобила најсавременијег возила за прикупљање крви, за који сматра да ће бити од великог
значаја у свим ативностима везаним за добровољно давалаштво крви. Такође је
изјавио да ће Покрајинска влада наставити да помаже рад Црвеног крста, посебно у
обнови објеката у Вршцу, Бачком Моноштору и Бачкој Паланци које користе деца из
угрожених породица. Такође ће размотрити и додатну подршку за одмор и опоравак
деце у нашим одмаралиштима. На састанку је договорен и наставак помоћи из
покрајинских робних резерви.
Пријем код Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и
равноправност полова
24.05.2018. године одвио се и пријем код Покрајинског секретара за социјалну
политику, демографију и равноправност полова који је такође примио председника и
секретара Црвеног крста Војводине поводом прегледа активности одржаних током
Недеље Црвеног крста, припреме Покрајинског такмичења у првој помоћи и социјално
угрожене деце за одмор и опоравак у нашим одмаралиштима. Такође, вођени су
разговори о даљим активностима и заједничкој сарадњи посебно у социјалној области
у наредном периоду.
Raid Cross
Црвени крст Војводине је у оквиру обележавања Недеље Црвеног крста, 12. маја
организовао традиционалну активност „Raid Cross“ на простору Одмаралишта Црвеног
крста Сомбор у Бачком Моноштору. У активности је учествовало 36 волонтера
средњошколског узраста из 18 организације Црвеног крста са територије Војводине,
Апатин, Бачка Паланка, Инђија, Нови Сад, Оџаци, Врбас, Зрењанин, Ириг, Кањижа,
Пландиште, Кула , Рума, Сента, Шид , Мали Иђош, Суботица, Сремска Митровица и
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Сомбор као и 15 реализатора активности.
Волонтери су имали прилику да из улога
затвореника, цивила, војника, хуманитарних
радника, сагледају тешкоће током оружаних
сукоба и да одреагују у складу са
Међународним хуманитарним правом.
Активност је успешно реализована уз велику
помоћ волонтера из организација Црвеног
крста Рума, Нови Сад, Апатин и Сомбор, као
и стручних сарадника Црвеног крста Нови Сад и Сомбор. Такође, у активности је
учествовао и аирсофт тим "Омега" из Новог Сада који је пружио део техничке подршке.
Активности су присуствовали представници Црвеног крста Србије, представник Првог
центра за обуку Војске Србије задужен за цивилно војну сарадњу, представник
Комесаријата за избеглице и миграције, представници локалне самоуправе, као и
представници медија.
Манифестација поводом Међународног дана безбедности на води
У оквиру активности у Недељи
Црвеног крста, а поводом обележавања
Међународног дана безбедности на води,
15. маја, Црвени крст Војводине је као
референтни центар за спасилаштво на води,
у сарадњи са Факултетом за спорт и физичко
васпитање из Новог Сада, организовао
манифестацију са циљем да подсети
грађане Новог Сада на важност и значај
поштовања правила купалишта у циљу
повећања безбедности боравка поред воде
и у води. Манифестација је реализована уз подршку Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину.
Председник и секретар Црвеног крста Војводине су упознали представнике
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Покрајинског секретаријата за
социјалну политику, заменицу градоначелника града Новог Сада, начелника за војно
цивилну сарадњу и друге госте, кроз обилазак 5 радних пунктова са јединственим и
разноврсним активностима, које су могле да инспиришу и заинтересују децу, младе и
грађане уопште. То су активности којима се промовишу едукација за здраве стилове
живота и предузимање безбедносних мера у очувању здравља у ванредним
околностима и то са поосебним акцентом у односу на безбедност у води и поред воде.
Ова манифестација је окупила спасиоце на води из Црвеног крста Стари град, из
Сремске Митровице, Кикинде, Беле Цркве и Новог Сада. Активност су подржали и
волонтери Црвеног крста Зрењаним који су представили програм Црвеног крста Србије
– ублажавање ризика и последица од елементарних непогода, а сегмент Прве помоћи
представили су волонтери Црвеног крста Панчево и Нови Сад.
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Поред организација Црвеног крста манифестацији су присуствовали и подржали
значајни партнери у промовисању безбедности на води: Спотрско рекреативни центар
СПЕНС, Сајмиште, Слана бара, Штранд, Спортски центар „Језеро“ Кикинда и Нинтел –
Сремска Митровица. Медијски спонзор манифестације био је радио АС ФМ.
Пакети за бебе
Црвени крст Војводине је и ове године обезбедио средства за набавку пакета за
бебе рођене током Недеље Црвеног крста. Обезбеђени су артикли (штепани беби
покривач, пешкир са капуљачом, бенкица, чарапе, флашица) за 565 пакета, који су
дистрибуирани у организације Црвеног крста у 12 градова и општина који имају
породилишта из средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику,
демографију и равноправност полова.

12 градова и општина који имају
породилишта

Црвени крст Вршац

Садржај пакета:
1. Штепани беби покривач
2. Пешкир са капуљачом
3. Бенкица
4. Чарапе 2x
5. Флашица са силиконском
цуцлом
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Црвени крст Инђија

Активности у војвођанским
организацијама Црвеног крста
Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама су и ове године
својим програмским активностима настојали да одговоре на потребе људи у
заједници. 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;
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традиционална акција „Пакет за новорођену бебу“;
градска и општинска такмичења у пружању прве помоћи;
изложбе ликовних радова са конкурса „Крв живот значи“.

Црвени крст Бачки Петровац

Црвени крст Вршац

Међународни дан волонтера – 5. децембар
Црвени крст Србије као највећа
волонтерска организација у земљи
сваке године обележава Међународни
дан
волонтера.
Ове
године
Међународни
дан
волонтера
обележен је под слоганом „Волонтери
граде отпорне заједнице“, па се
посебна
пажња
поклањала
волонтерима који су ангажовани и
делују
у
својим
локалним
заједницама.
Управо је њихов
допринос оно што те заједнице чини
отпорнијим на ризике, као што су
природне катастрофе, економске и
политичке кризе.

Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца подсећа да:
-

сваке године приближно 12,5 милиона волонтера поклања своје време
Црвеном крсту и Црвеном полумесецу на глобалном нивоу;
приближно девет милиона ових волонтера спадају у младе;
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-

-

ово чини покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца највећом хуманитарном
волонтерском организацијом на свету, а што укључује и приближно 450.000
запослених који на глобалном нивоу пружају подршку волонтерима;
у развијеним земљама је однос запослених и волонтера 1:9, док је у земљама у
развоју овај однос 1:180.

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
Црвени крст Нова Црња
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.

Црвеном крсту Војводине је извештаје о обележавању Међународног дана
волонтера доставило 25 организација Црвеног крста у Војводини: Суботица, Стара
Пазова, Сента, Кикинда, Зрењанин, Шид, Сомбор, Бела Црква, Вршац, Апатин, Бачка
Паланка, Нови Сад, Инђија, Врбас, Сремска Митровица, Панчево, Oџаци, Мали Иђош,
Нова Црња, Тител, Жабаљ, Пландиште, Ковин, Рума и Кањижа. У реализацији
различитих активности учествовало је укупно 870 волонтера.
Црвени крст Бела Црква

Црвени крст Оџаци
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Посета Црвеном крсту Горња Аустрија
На позив Црвеног крста
Горње Аустрије, делегација
Црвеног крста Војводине је
боравила у Линцу 7. и 8. маја
2018. године. Делегацију су
чинили
Дејан
Укропина,
председник,
Лидија
Риц
Рихтер, секретар и Анђела
Папић стручни сарадник.
Повод
је
био
обележавање Светског дана
Црвеног крста као и 15. година сарадње између Црвеног крста Војводине и Црвеног
крста Горње Аустрије. Тим поводом је Црвени крст Војводине посебно поздрављен на
централној свечаности Црвеног крста Горње Аустрије у обележавању Међународног
дана Црвеног крста, а председник Црвеног крста Војводине се посебно захвалио на
досадашњој петнаестогодишњој сарадњи и пријатељству и изразио задовољство што
се та сарадња и даље унапређује и развија.
Другог дана посете, делегација је
имала прилику да посети организацију
Црвеног крста Траун и да се упозна са
активностима које ова организација
реализује. Након тога је у секретаријату
Црвеног крста Горње Аустрије одржан
састанак на коме су присуствовали др
Валтер Ајхингер, председник, Ерих
Ханешлегер,
директор
и
Томас
Мерцингер, заменик директора са
сарадницима, као и Валтер Хајек
руководилац Службе за управљање у
међународним кризним ситуацијама,
Аустријског Црвеног крста. Том приликом
су били презентовани пројекти које је
финансијски помогао Црвени крст Горње
Аустрије током 15. година и изражено је
обострано задовољство досадашњом
сарадњом.
Црвени крст Горње Аустрије је
изразио спремност да и даље помаже
развој материјално техничких и људских капацитета Црвеног крста у Војводини.
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Посета делегације Црвеног крста Горња Аустрија
Црвеном крсту Војводине
У периоду од 7. до 9. новембра 2018. године је у посети Црвеном крсту
Војводине боравила, седмочлана, висока делегације Црвеног крста Горња Аустрија на
челу са др Валтером Аијхингером,
председником.
Непосредан повод за посету је био
отварање нових пословних просторија
Црвеног
крста
Тител,
који
је
функционисао у неадекватном простору у
врло тешким условима. Средства, у
висини од 50.000 ЕУР, за изградњу и
опремање је обезбедио Црвени крст
Војводине, кроз потписивање Споразума
о сарадњи са Црвеним крстом Горње
Црвени крст Тител
Аустрије.
Отварање просторија Црвеног крста Тител је уприличено 08. новембра 2018.
године. Том приликом присутнима су се обратили Дејан Укропина, председник
Црвеног крста Војводине, др Валтер Ајхингер, председник Црвеног крста Горња
Аустрија, Предраг Радовић, помоћник покрајинског секретара за социјална питања и
Драган Божић, председник Општине Тител. Просторије су пресецањем врпце,
отворили председници две покрајинске организације Црвеног крста.
Истог дана је делегација посетила
Црвени крст Пландиште за који је кроз,
претходно
поменути
Споразум
о
сарадњи, обезбеђен део средстава за
изградњу
магацина.
Црвени
крст
Пландиште до сада није имао магацин за
складиштење хуманитарне помоћи и за
ту намену је, по потреби, користио
канцеларијски простор. Из тих разлога је
локална
самоуправа
обезбедила
половину неопходних средстава за
изградњу магацина, а другу половину је
обезбедио Црвени крст Горња Аустрија.
У току је прикупљање неопходне документације за почетак изградње. Након
посете Црвеном крсту Пландиште, делегацију су примили Јован Репац, председник
Општине и Ендре Сабо, преседник Скупштине општине Пландиште. Представници
локалне самоуправе су истакли да је Црвени крст Пландиште препознат као добар и
поуздан партнер у хуманитарној области. Сарадња локалне самоуправе и
организације Црвеног крста је првенствено усмерена ка обезбеђивању хуманитарне
помоћи најугроженијим категоријама становништва, али Црвени крст Пландиште
ужива подршку локалне самоуправе и у спровођењу других програмских активности.
85

Извештај о раду Црвеног крста Војводине за 2018. годину

Након Пландишта се делегација упутила
у одмаралиште Црвеног крста на Вршачком
брегу, где је након обиласка објекта,
председник Црвеног крста Горње Аустрије
уручио Признање председнику Црвеног крста
Војводине за сарадњу која је пре петнаест
година започета потписивањем Споразума о
сарадњи две покрајинске организације, са
циљем опремања одмаралишта Црвеног крста
на Вршачком брегу.
Последњег дана посете обављени су
разговори у Црвеном крсту Војводине, током
којих
је
поново
изражено
обострано
задовољство сарадњом која траје већ петнаест
година. Црвени крст Горње Аустрије ће
наставити да помаже Црвеном крсту Војводине
и организацијама Црвеног крста у Војводини у
јачању материјално техничких капацитета, али
и у оспособљавању и јачању људских ресурса,
кроз реализацију потребних обука.
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ИНФОРМАТИВНО ПРОПАГАНДНИ РАД
Информативно пропагандни рад, као саставни део укупних активности Црвеног
крста Војводине, у протеклој години је био у функцији благовременог и потпуног
информисања јавности о раду организације у целини.
Сарадњу са средствима јавног информисања Црвени крст Војводине и
организације Црвеног крста у градовима и општинама у Војводини су остваривале
јавним наступањем на радију и телевизији, као и са прилозима у јавним гласилима.
Истовремено, средства јавног информисања су пратила све значајније активности
Црвеног крста Војводине и својим прилозима на телевизији и у штампи давали свој
пуни допринос раду Организације. „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 2018. године, Центар за информационе технологије (ИТ) је радио на
припреми, прикупљању и контроли планова буџета за утрошак средстава добијених по
Закону о играма на срећу, за свих 45 организација Црвеног крста у Војводини. Прикупљао
извештаје о активностима у 2018. години дефинисаних у договору са Републичким
Министарством здравља, обезбеђено је несметано попуњавање и прикупљање извештаја
о активностима за првих 6 месеци и укупног годишњег извештаја 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.
Организацијама Црвеног крста у Војводини је била потребна стручна помоћ око
припреме и коришћења портала за предавање завршних рачуна, помоћ око
коришћења квалификованих електронских сертификата, портала за јавне набавке,
коришћења електронских сервиса - Е-порези и Croso и апликације за планирање и
извештавање везано за јавне набавке. У току марта, после стручног саветовања на
којем су присуствовали сви администратори који раде на одржавању Пословнофинансијског система Црвеног крста Србије, уведене су нове процедуре за заштиту
података и чување резервних копија база система како би се избегао губитак података
и осигурало непрекидно функционисање система. ИТ центар је пружао техничку
подршку како би осигурао свакодневно редовну размену података кроз пословнофинансијски систем.
Месечно, обезбеђено је редовно извештавање у вези утрошка средстава
добијених од Републичког министарства здравља. Правилном функционисању система
допринела је интензивна комуникација са вишим и нижим нивоима организовања.
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ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР
Извештај о дистрибуцији у 2018. години
Организациона јединица

исказано у
кг

ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ

ВРЕДНОСТ
кг

ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА

ВРЕДНОСТ
кг

УКУПНО ( организационе јединице ):

ВРЕДНОСТ

УЛАЗ

ДИСТРИБУЦИЈА

435,134.00
40,628,360.00
20,831.00

431,585.00
40,046,993.00
1,250.00

20,551,296.00
455,965.00
61,179,656.00

779,854.00
432,835.00
40,826,847.00

Дистрибутивни центар током године је био у пуној функцији припрема,
складиштења и дистрибуције робе и другог материјала по одређеним програмима, са
пуним капацитетом и припремљеношћу извршио пријем и дистрибуцију хране за 24
народне кухиње за 9 месеци, као и пакета хране и хигијене за 34 општине II,III и IV
степена неразвијености.
Такође, био је у
функцији
чувања
и
одржавања опреме за
одговор на несрећу. У
оквиру пројекта "Одговор
на свеприсутне ванредне
ситуације у пограничној
области – ЕМБЕР", у

сарадњи са Покрајинском
владом, Црвени крст
Војводине је добио на
коришћење нову опрему
Црвени крст Жабаљ
која
ће
допринети
ефикаснијем одговору на несреће и која је допремљена у дистрибутивни центар
(мобилне тријажне приколице опремљене шатором, генератором, клупом, столовима
и креветима, као и радним чизмама, прекривачима и врећама за спавање).
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РАД СЕКРЕТАРИЈАТА ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ
Секретаријат Црвеног крста Војводине био је у функцији реализације свих
програмских задатака, планова рада, ванредних активности, одлука Управног одбора и
Скупштине Црвеног крста Војводине.
На укупној реализацији активности које обрађује Извештај о раду Црвеног крста
Војводине у 2018. години, било је ангажовано 15 радника у сталном радном односу.
Сви послови и радни задаци реализовани су уз висок степен стручности, коју стручна
служба потенцира као обавезу према извршним органима Црвеног крста Војводине и
организацијама Црвеног крста у Војводини.

Активности представљене у овом Извештају реализоване су из средстава
остварених по Закону о Црвеном крсту (средства Владе АП Војводине), из средстава
остварених по Закону о играма на срећу и из наменски обезбеђених донација.
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