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Као најстарија хуманитарна организација, Црвени крст се од свог оснивања у
свом раду руководи Основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и
Црвеног полумесеца. Кроз своју функцију помоћног органа јавним властима у
хуманитарној области Црвени крст има јединствену позицију у хуманитарном сектору,
који подразумева и специфичан мандат.
Пандемија изазвана Корона вирусом наставила се и у 2021. години узрокујући
глобалне последице у смислу економских и друштвених поремећаја, које и даље није
могуће сагледати у потпуности.
И током друге године промена и неизвесности које је донела криза изазвана
вирусом COVID-19, организација Црвеног крста је била ту да подржи људе и заједнице.
Пандемија је направила значајан притисак на саму мрежу Црвеног крста међутим,
Организација је показала своју способност да се прилагоди и да одговори на изазове
који су се пред њом нашли.
Током прошле и претпрошле године ослањали смо се на наше искуство и знање,
али смо и проналазили нове начине да делујемо у локалним заједницама, што је
потврдило потребу за континуираним јачањем организације Црвеног крста.
У односу на епидемиолошку ситуацију, упутства и препоруке Министарства
здравља Републике Србије и на јавна овлашћења поверена Црвеном крсту, приоритетне
активности организације Црвеног крста су, и у 2021. години, биле социјални програми,
мотивисање добровољних давалаца крви и организовање редовних и ванредних акција
добровољног давања крви, подршка здравственом систему у процесу имунизације, као
и подршка и заштита запослених и волонтера у градовима и општинама.
Последице кризе и даље су биле присутне и најдиректније су угрожавале
социјално економски статус породица. Потребе социјално угроженог становништва, а
посебно деце и старијих лица за хуманитарним збрињавањем условљавале су Црвени
крст Војводине и организације Црвеног крста у градовима и општинама да трагају за
различитим видовима подршке и донација.
У оквиру активности на плану добровољног давалаштва крви, Црвени крст
Војводине је одржавао сталне контакте са Заводом за трансфузију крви Војводине и
организацијама Црвеног крста у градовима и општинама са циљем обезбеђивања
довољних количина крви за потребе здравственог система.
Дистрибутивни центар Црвеног крста Војводине је све време функционисао, тако
да је дистрибуција хуманитарне помоћи према организацијама Црвеног крста у
градовима и општинама текла редовно.
Црвени крст Војводине је у циљу реализације активности пажњу посвећивао
доброј комуникацији са организацијама Црвеног крста у војвођанским градовима и
општинама, како би се пратио рад и потребе на терену. Повратне информације и
извештаји су стизали у Црвени крст Војводине, где су обједињавани и прослеђивани
Црвеном крсту Србије.
Остваривани су и контакти са Покрајинском Владом и Секретаријатом за
социјалну политику, демографију и равноправност полова у циљу обезбеђивања
хуманитарне помоћи у виду пакета хране и хигијене за најугроженије категорије
становништва.
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.
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Чланови Управног одбора Црвеног крста Војводине су редовно информисани о
актуелној ситуацији, предузетим мерама и оперативним активностима Црвеног крста
Војводине, а седнице Управног одбора су одржаване у складу са епидемиолошким
мерама.
Црвени крст Војводине је активности планиране у 2021. години реализовао кроз
следеће области:
-

Организација и развој;
Дифузија Основних принципа Црвеног крста и међународног хуманитарног права;
Служба тражења;
Социјална делатност;
Здравствено васпитна делатност;
Добровољно давалаштво крви;
Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења;
Програм припрема за деловање у несрећама и одговор на несрећу;
Рад са подмлатком и омладином;
Информативно-пропагандни рад
Међународна сарадња.
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Од активности које су реализовале организације Црвеног крста у Војводини у
2021. години наводимо следеће:
-

-

-

-

-

-

-

У области добровољног давалаштва крви, на 1.025 акција jе прикупљено
50.614 јединица крви. На припреми и реализацији акција било је ангажовано
укупно 1.480 волонтера са 43.272 сата волонтерског ангажовања.
За реализацију здравствено превентивних програма и активности 317
волонтера је утрошило укупно 3.447 волонтерских сати. На тему здравих
стилова живота кроз едукације је обухваћено 4.298 деце и младих на 178
радионица/предавања у основним и средњим школама, а о превенцији
болести зависности едуковано је 3.636 деце и младих и одржане су 42
предавања за родитеље.
У организацијама Црвеног крста у градовима и општинама у активностима у
области прве помоћи jе било ангажовано укупно 500 волонтера са 13.597
сати ангажовања. Током 207 предавања/радионица/трибина информисано је
7.742 особа о значају и основама прве помоћи.
У оквиру Програма припреме за деловање у несрећама 415 волонтера и
запослених у Црвеном крсту, учествовало је на 25 вежби које су организовали
други субјекти заштите и спасавања, док су организације Црвеног крста у
градовима и општинама организовале укупно 21 вежбу на којима је било
ангажовано 268 волонтера. Превентивним активностима на смањивању
ризика од несрећа било је обухваћено 32.905 особа. Организације Црвеног
крста у градовима и општинама су у својим локалним срединама
дистрибуирале укупно 52.042 кг хуманитарне помоћи, којом су помогнуте
33.374 породице погођене несрећом. Подршку здравственом систему у својој
средини пружиле су 22 организације Црвеног крста на територији АП
Војводине, приликом чега је укупно 747.381 грађана је примило директну или
индиректну помоћ, а волонтери су поклонили својој заједници и суграђанима
78.371 сат.
У протеклој години jе 45.443 грађана било обухваћено превентивним и
едукативним предавањима и активностима у области безбедности на
купалиштима.
Програм народне кухиње је реализован у 24 организације Црвеног крста у
градовима и општинама, у којима је обухваћено 9.342 социјално
најугроженија грађана, од којих је 2.670 деце до 18 година и 1.881 старијих
од 65 година. Током године укупно је припремљено 1.697.336 оброка који су
били подељени на 134 дистрибутивна пункта, у 232 домаћинства се храна
достављала на кућну адресу, а дистрибуирано је и 57.559 ланч пакета.
У оквиру Програма бриге о деци из социјално угрожених породица, на
одмору и опоравку је боравило укупно 1.049 социјално угрожене деце.
Програм бриге старијима је реализован у 18 организација Црвеног крста, а
број корисника у разним видовима овог Програма био је 2.117 старијих.
Програм Промоција хуманих вредности је реализовала је 21 организација
Црвеног крста у сарадњи са основним школама и предшколским установама,
а обухваћено је 6.325 ученика и 447 деце предшколског узраста.
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-

-

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 42
организација Црвеног крста на територији АП Војводине.
Међународни дан волонтера обележиле су 34 организације Црвеног крста.
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ОРГАНИЗАЦИОНИ РАЗВОЈ
Послови организације рада Црвеног крста Војводине у 2021. години били су, поред
редовних активности усмерених према организацијама Црвеног крста и организацијама
и институцијама са којима Црвени крст Војводине непосредно сарађује, реализовани и
кроз:
-

-

-

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

Део оперативних послова утврђених Статутом Црвеног крста Војводине и Планом рада
у 2021. години:
-

-

Сачињен је Извештај о раду Црвеног крста Војводине за 2020. годину по
програмима и пројектима;
Израђен је План рада Црвеног крста Војводине за 2021. годину;
Урађени су извештаји о финансијском пословању у складу са Планом рада у
2020. години;
Израђен је финансијски план за 2021. годину према Покрајинској влади АП
Војводине, у односу на одобрена средства по Одлуци о Буџету АП Војводине;
Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и
равноправност полова достављен је обједињен наративни и финансијски
извештај за 2020. годину и годишњи извештај о реализацији родно
одговорног програмског буџета;
Потписан је Уговор за финансирање послова и активности у складу са чланом
1. и 13. Закона о Црвеном крсту Србије;
У процесу израде финансијског плана, сачињен је план јавних набавки, у
складу са Законом.
Организацијама Црвеног крста у Покрајини пружена је стручна помоћ у
изради плана јавних набавки и извештавању Управе за јавне набавке;
Статистички су обрађени извештаји о раду 45 организација Црвеног крста у
градовима и општинама у Војводини и прослеђени Црвеном крсту Србије;
Током фебруара месеца, одржане су седнице свих комисија Управног одбора
Црвеног крста Војводине, које су разматрале Извештај о раду за 2020. годину
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-

-

-

-

и План рада за 2021. годину. Због неповољне епидемиолошке ситуације
седнице комисија су одржане онлајн;
Одржана је седница Надзорног одбора Скупштине Црвеног крста Војводине.
Надзорни одбор је прегледао финансијско пословање Црвеног крста
Војводине у 2020. години и упутио Завршни рачун Управном одбору на
усвајање;
Вршене су припреме за одржавање редовне годишње седнице Скупштине
Црвеног крста Војводине, која је одржана 25. марта 2021. године. Због
неповољне епидемијске ситуације седница је одржана онлајн;
У односу на епидемиолошку ситуацију, упутства и препоруку Министарства
здравља Републике Србије и на јавна овлашћења поверена Црвеном крсту,
приоритет организације Црвеног крста у одговору на несрећу су били
социјални програми, мотивисање добровољних давалаца крви и
организовање редовних и ванредних акција давања крви, подршка
здравственом систему у процесу имунизације грађана, заштита запослених и
волонтера.
С обзиром да Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи, због
масовности, није могло бити реализовано у јуну месецу, Црвени крст
Војводине је другог у септембру реализовао смотру на новосадском
купалишту „Штранд“ 11. септембра, на Светски дан прве помоћи.

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

-

-

У делу послова координације рада са организацијама Црвеног крста у
градовима и општинама АП Војводине, Црвени крст Војводине се ангажовао
по питањима решавања оперативног функционисања једног броја
организација Црвеног крста на територији Војводине;
На појединачне захтеве организација Црвеног крста у градовима и
општинама АП Војводине израђивао уговоре или анексе уговора за потребе
њиховог пословања, а према потребама и на захтев организација Црвеног
крста давао и правна тумачења из различитих области функционисања;
Црвени крст Војводине је био ангажован на обезбеђивању и реализацији
донација.

Саветовања секретара
Због неповољне епидемиолошке ситуације једнодневно саветовање секретара
је одржано онлајн 8. априла 2021. године. На састанку је, поред разговора о актуелно
ситуацији у организацијама Црвеног крста, било говора о подршци организација
Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама у процесу имунизације
становништва, добровољном давалаштву крви, о реализацији активности током
обележавања Недеље Црвеног крста и начину расподеле пакета за бебе рођене током
Недеље Црвеног крста.
Редовно јесење саветовање секретара је Црвени крст Војводине организовао у
периоду од 17. до 19. новембра у Бањи Ждрело. На саветовању је било говора о
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потешкоћама и изазовима са којима се организације
Црвеног крста суочавају током пандемије Ковид-19,
о
подршци
организација
Црвеног
крста
здравственом систему у процесу имунизације, као и
о редовним активностима. Проф. др Снежана
Товиловић је одржала предавања о начинима
комуникације током Ковид пандемије и очувању
менталног здравља.
По позиву Црвеног крста Војводине
саветовању је присуствовало и 10 секретара из
организација Црвеног крста Косова и Метохије. Генерални секретар Љубомир
Миладиновић са сарадницима је 18. новембра присуствовао састанку и том приликом
је известио присутне о плановима у наредном периоду.
Едукација
У периоду од 15. до 17. новембра Црвени крст Војводине је, такође, у Бањи
Ждрело организовао предавања за волонтере и стручне сараднике из војвођанских
организација Црвеног крста на теме: Добровољно давалаштво крви, Комуникација у
кризним ситуацијама, Општа и лична мотивација, Превазилажење стреса и стресних
ситуација.
Поред едукације, учесници су имали прилику да размене искуства, да се друже
и рекреирају и добију додатни подстицај за активности у наредном периоду.

ФОНД ЗА РАЗВОЈНЕ ПРОГРАМЕ И ОПЕРАТИВНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ
У току 2021. године, средства из Фонда за развојне програме и оперативно
функционисање, одлукама Управног одбора Црвеног крста Војводине су додељена
следећим организацијама Црвеног крста:
ОЦК
1 Сремска Митровица
2 Кикинда
3 Сомбор
Укупно:

датум
06.05.2021.
27.10.2021.
13.12.2021.

Функционисање
Део за набавку половног возила
Део за израду монографије

Јубилеј Црвеног крста Сомбор
Црвени крст Сомбор је 10. децембра, у сомборском
позоришту, организовао свечану академију
поводом обележавања 120 година континуираног
рада. Присутне су поздравили проф. др Драган
Радовановић, председник Црвеног крста Србије,
Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног крста
Војводине и Антонио Ратковић, градоначелник
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износ
200.000,00
150.000,00
100.000,00
450.000,00
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Сомбора, који се захвалио Црвеном крсту Сомбор и њиховим волонтерима на
посвећености у раду, а све за добробит грађана Сомбора.
На академији је представљена и монографија под називом „10 година рада
Црвеног крста у Сомбору“, аутора Милана Степановића. За изузетан допринос развоју,
остваривању циљева и задатака Црвеног крста Сомбор додељене су захвалнице
Министарству унутрашњих послова - Одељењу за ванредне ситуације Сомбор, Дому
здравља „ Др Ђорђе Лазић“ и Јединици цивилне заштите опште намене града Сомбора.
Плакете су додељене Центру за социјални рад Сомбор и Првом центру за обуку Војске
Србије. Повеља Црвеног крста Сомбор је додељена Граду Сомбору. Признања је уручио
др Милан Зобеница.
Истим поводом је Антонио Ратковић, градоначелник Сомбора, примио високу
делегацију Црвеног крста у саставу: проф. др Драган Радовановић, председник Црвеног
крста Србије, Сињка Сомер, потпредседник Црвеног крста Србије, Љубомир
Миладиновић, генерални секретар Црвеног крста Србије, Бошко Митрашиновић,
секретар Црвеног крста Војводине, Милош Петровић, председник Црвеног крста
Сомбор и Биљана Клипа, секретар Црвеног крста Сомбор.
У Парку хероја, одржана вежба спашавања Сектора за ванредне ситуације Града
Сомбора.
Међународни дан волонтера
И 2021.година је обележена пандемијом вируса COVID-19 кризом која још увек
значајно утиче на наш досадашњи стил живота и која додатно угрожава већ иначе
угрожене групе. Од почетка пандемијске кризе, волонтери и запослени у Црвеном крсту
показали су велику хуманост, пожртвовање, знање и храброст.
Као и претходне године, 5. децембар, Међународни дан волонтера обележен је
под слоганом „#незаустављиви“, па је посебна пажња поклоњена волонтерима који су
били ангажовани у својим локалним заједницама и који су својим деловањем помагали
својим најугроженијим суграђанима. Управо је њихов допринос оно што те заједнице
чини отпорнијим на ризике, као што су природне катастрофе, економске и политичке
кризе. Такође, овогодишња кампања скреће пажњу на то да готово 60% волонтера
широм света чине припадници маргинализованих група и жене.
Током кампање организације Црвеног крста у војвођанским градовима и
општинама су реализовале активности које се тичу промовисања волонтеризма у
заједници. Црвеном крсту Војводине су 24 организације доставиле извештаје о
обележавању овог значајног датума и то: Апатин, Бачка Паланка, Бела Црква, Беочин,
Инђија, Кањижа, Кикинда, Ковачица, Ковин, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Сад, Оџаци,
Панчево, Пландиште, Рума, Сента, Шид, Сремска Митровица, Стара Пазова, Вршац,
Жабаљ, Житиште и Зрењанин.
Организације Црвеног крста у градовима
и општинама су реализовале свечаности за
волонтере, предавања и презентације о раду,
захвалнице и признања, пријеми код
градоначелника и председника општина.
Организације Црвеног крста Инђија, Ковин и
Панчево су израдиле и промотивне филмове, са
циљем афирмисања волонтеризма.
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РАД ОРГАНА ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ

Комисије Управног одбора Црвеног крста Војводине
У периоду од 3. до 12. фебруара одржане су седнице комисија Управног одбора
Црвеног крста Војводине: Комисија за организацију и развој и нормативну делатност,
Комисија Службе тражења, Комисија за социјални рад, Комисија за здравственоваспитну 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 2020. години и, у односу на општи план рада,
утврдиле оперативне планове рада за 2021. годину.
Надзорни одбор
Надзорни одбор Црвеног крста Војводине је 12. фебруара 2021. године прегледао
Завршни рачун Црвеног крста Војводине за 2020. годину и упутио га Управном одбору
на разматрање и усвајање.
Управни одбор
Током 2021. године Управни одбор Црвеног крста Војводине је одржао укупно 13
седница, од којих су 10 одржане електронским путем због неповољне епидемиолошке
ситуације или због хитности доношења одлука.

ДАТУМ
1
2
3
4
5
6
7
8

28.01.2021. године
26.02.2021. године
18.03.2021. године
29.04.2021. године
08.06.2021. године
22.06.2021. године
12.07.2021. године
27.07.2021. године

Електронска седница
Електронска седница
Електронска седница
Електронска седница
Редовна седница
Електронска седница
Електронска седница
Електронска седница

9

24.09.2021. године

Електронска седница

10

07.10.2021. године

Електронска седница

11

26.10.2021. године

Редовна седница

12

08.12.2021. године

Електронска седница

13

23.12.2021. године

Редовна седница
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Седница Скупштине Црвеног крста Војводине
Због неповољне епидемиолошке ситуације и немогућности окупљања, редовна
седница Скупштине Црвеног крста Војводине је одржана 25. марта 2021. године путем
ZOOM апликације. На седници су разматрани и усвојени Извештај о раду Црвеног крста
Војводине у 2020. години, План рада Црвеног крста Војводине за 2021. годину, Извештај
председника Надзорног одбора Црвеног крста Војводине о финансијском пословању
Црвеног крста Војводине у 2020. години.
Из структуре Црвеног крста Србије Скупштини су присуствовали проф. др Драган
Радовановић председник и Љубомир Миладиновић, генерални секретар.
Као гост, седници Скупштине је присуствовала Јоланд Корора, помоћница
покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
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ДИФУЗИЈА МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА
И ОСНОВНИХ ПРИНЦИПА ЦРВЕНОГ КРСТА
Обуке
У оквиру здружене тактичке вежбе јединица војне полиције
одржане 16. јуна у Орешцу, Црвени крст Војводине је реализовао
предавање из области Међународног хуманитарног права за официре
и подофицире који су учествовали у војној вежби. Овим предавањем су
биле обухваћене основе правила Међународног хуманитарног права,
као и историјски развој формалних извора и института ове гране права.
Црвени крст Војводине је 23. јуна у просторијама седишта
организовао саветовање на коме су присуствовали секретари организација Црвеног
крста Бачка Топола, Бач, Србобран, Нови Бечеј, Рума, Беочин, Шид, Бечеј и Мали Иђош,
као и представница Црвеног крста Оповo чији поступак именовања на место секретара
био у току. Саветовање је организовано на теме из области статутарне организованости
Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, законског оквира
функционисања Црвеног крста Србије, програма и области рада Црвеног крста,
правилне употребе и заштите знака Црвеног крста, као и на теме које се односе на
спровођење поступака јавних набавки и управљања пословном документацијом.
Црвени
крст
Војводине
је
организовао обуку из Дифузије Основних
принципа и међународног хуманитарног
права за волонтере који су освојили
највише бодова на такмичењу „Шта знаш
о Црвеном крсту“. Обука је одржана у
одмаралишту Црвеног крста на Вршачком
брегу у периоду од 19. до 22. августа. На
обуци је учествовало 12 волонтера средњошколског узраста из организација Црвеног
крста Вршац, Инђија, Зрењанин, Панчево, Суботица, Ковин, Кула, Сомбор, Сремски
Карловци. Учесници су имали прилику да науче нешто више о Основним принципима и
знаку Црвеног крста, структури организовања у Црвеном крсту, активностима и
програмима. Упознали су се различитим материјалима за рад и сами презентовали своју
идеју о Црвеном крсту. У току обуке организоване су интерактивне игре како би
учесници могли да примене знање из Дифузије, а уједно
да јачају и свој тимски рад. Организован је и мини „Raid
Cross“ на којем су учесници били у улогама војника,
цивила, хуманитарних радника и пред собом су имали
различите задатке за решавање ситуација у току оружаних
сукоба. На крају обуке одржана су предавања из области
међународног хуманитарног права и предавања о
вештинама презентовања.
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У периоду од 24. до 26. децембра 2021. године Црвени крст Војводине је за
студенте Правног факултета Универзитета у Новом Саду и волонтере Црвеног крста
организовао семинар из области Службе тражења, Међународног хуманитарног права
и статутарне организованости Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног
полумесеца у одмаралишту Црвеног крста на Вршачком брегу. На семинару је
учествовало девет полазника.
Учесницима је на занимљив и интерактиван начин презентован развој и
структура Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, функционисање
и мандати саставних делова Покрета, Основни принципи Црвеног крста, употреба и
заштита знака, као и тема „вештине комуникације“. Посебна пажња је била посвећена
правилима међународног хуманитарног права и улози Службе тражења у складу са
Женевским конвенцијама из 1949. године.
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СЛУЖБА ТРАЖЕЊА
Активности у вези несталих лица у земљи и иностранству
Током 2021. године, из категорије несталих лица у
нашој земљи и у иностранству, покренуто је укупно 18
поступка тражења. Од укупног броја поднетих захтева за
тражење током 2021. године, 4 поступка су успешно
окончана, 3 поступка тражења су обустављена, док се 11
поступака тражења и даље води као отворено. Током
2021. године успешно су окончана два поступка тражења
која су покренута током 2020. године, док су обустављена
три поступка која су покренута током 2019. године.
Активности на предметима у вези Другог светског рата
Покренуто је укупно 5 захтева за издавање потврда о времену проведеном у
заробљеништву и времену проведеном у интернацији за време Другог светског рата. Од
укупног броја поднетих захтева, издате су 2 потврде о времену проведеном у
заробљеништву и 2 потврде о времену проведеном у интернацији. Током 2021. године,
неуспешно је окончан и један захтев који је покренут током 2020. године.
Активности у вези нерегуларних мирграната
Током 2021. године покренут је један захтев за тражење лица која су се налазила
на мигрантском путу преко територије Републике Србије.
Служба тражења је и током 2021. године била активно укључена у активности
помоћи породицама миграната и тражилаца азила, чији су чланови изгубили
међусобни контакт током миграције. У свим транзитно прихватним центрима за помоћ
мигрантима који се налазе на територији АП Војводине, сарадници Службе тражења су
кроз директни разговор или путем поделе лифлета пружали информације о превенцији
раздвајања и о могућностима које Црвени крст нуди како би се покренуло тражење или
провериле објаве лица која су пријавила нестанак ближих сродника на сајту
Међународног комитета Црвеног крста „Restoring Family Links“.
Активности Службе на предметима у вези рата на територији бивше Југославији
Током 2021. године поднета су 3 захтева за тражење која су се односила на
тражење лица или посмртних остатака несталих лица са територије Републике Хрватске
из времена последњег рата и уз њих су попуњени и антемортем подаци о несталом
лицу. Издата је и једна потврда да се лице води као нестало.
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Програм „Борба против трговине људима“
Организације Црвеног крста Нови Сад, Зрењанин, Оџаци, Кикинда, Бачка
Паланка, Панчево, Ковин, Апатин, Рума, Врбас, Сомбор, Сремска Митровица, Вршац и
Суботица континуирано реализују активности у циљу едукације младих о проблему
трговине људима. У складу са епидемиолошким мерама заштите, радионице су
спроводили едуковани млади волонтери у основним
школама са ученицима од 1-4. разреда, средњошколцима,
као и са децом из предшколских установа. Радионице као и
коришћени едукативни материјали су стандардизовани и
прилагођени деци овог узраста.
У сарадњи са Швајцарским Црвеним крстом, у периоду од 1. априла 2021. до 30.
новембра 2022. године Црвени крст Србије реализује Пројекат чији је циљ заштита деце
и омладине међу мигрантима и домаћим становништвом од трговине људима.
Организације Црвеног крста Нови Сад, Кикинда и Сомбор, које су укључене у Пројекат,
ће поред реализације информативних радионица, организовати и обуке за нове
волонтере - едукаторе у овом Програму и промовисати активности преко медија и
друштвених мрежа.
Црвени крст Србије је организовао три семинара на Златибору са циљем
додатног оспособљавања тренера у Програму борбе против трговине људима.
Семинари су били намењени волонтерима који су 2020. године положили испит за
тренера предвиђен Програмом превенције трговине људима, а да претходно нису
имали прилике да похађају припремну обуку. Семинари су били организовани у
следећим терминима за организације Црвеног крста у Војводини:
-

Од 17. до 21. јула: Бачка Паланка, Нови Сад и Суботица
Од 22. до 25. јула: Апатин, Нови Сад, Панчево, Сремска Митровица
Од 26. до 29. јула: Врбас, Зрењанин, Ковин, Рума, Оџаци

Након завршене обуке волонтери су стекли право на сертификат о звању тренер
за вршњачку едукацију у оквиру програма Борба против трговине људима, који ће
примити након што, према стандардизованом методу, спроведу обуку за нове
едукаторе.
Обуке за нове едукаторе
Црвени крст Панчево је 17. и 18. априла, у својим
просторијама, реализовао обуку за едукаторе по
стандардизованом Програму превенције трговине
људима Црвеног крста Србије. Обука је била
организована уз подршку локалног координационог
Тима за борбу против трговине људима при граду
Панчеву, а учесници су били волонтери из организација
Црвеног крста Панчево, Вршац, Опово, Бела Црква и
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Алибунар. Укупно 15 младих полазника је похађало обуку коју су реализовали тренери
из Црвеног крста Панчево, Неготин и Стари град.
Црвени крст Суботица је, у периоду од 25. до 26.
септембра, организовао обуку за нове едукаторе у
програму Борба против трговине људима по
стандардизованом програму Црвеног крста Србије. Обуци
је присуствовало укупно 12 волонтера од којих је двоје
било из Црвеног крста Кула. Едукацију су одржали тренери
из Црвеног крста Ириг, Суботица и Смедерево.
Црвени крст Нови Сад је од 16. до 17. октобра 2021. године реализовао обуку за
17 волонтера, док је Црвени крст Ковин од 17. до 18. децембра организовао локалну
обуку за 23 волонтера.
Учесници су на обукама могли да науче нешто више о појму трговине људима,
мерама опреза које могу помоћи у спречавању уласка у ланац трговине људима, као и
различитим предавачким вештинама које ће им помоћи да у даљем раду, на што бољи
начин пренесу знање својим вршњацима.
Такође, упознали су се са стандардизованим дидактичким материјалом који се
користи у Програму борбе против трговине људима и помоћу кога едукатори и тренери
на подједнак начин широм Србије едукују различите узрасте кроз интерактивне
радионице.
Ови млади едукатори ће у својим локалним срединама наставити да се боре против овог
проблема кроз превенцију путем вршњачке едукације.
Кампање
Светски дан борбе против трговине људима
Организације Црвеног крста у Војводини обележиле су и ове године 30. јул Светски дан борбе против трговине људима. Укупно 20 организација Црвеног крста у
Војводини (Бачка Паланка, Бела Црква, Инђија, Ковин, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Сад,
Оџаци, Панчево, Рума, Сента, Сомбор, Сремски Карловци, Стара Пазова, Суботица,
Врбас, Вршац, Мали Иђош, Сремска Митровица и Зрењанин) реализовале су различите
активности у циљу едукације грађана, а самим тим
и превенције овог значајног друштвеног
проблема.
Највећи број активности је био усмерен ка
деци и младима, као посебно ризичним
категоријама становништва. На трговима,
излетиштима, купалиштима, базенима, односно
местима где се млади окупљају током лета,
волонтери су информисали све заинтересоване
грађане о појму трговине људима као и о мерама
заштите.
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Европски дан борбе против трговине људима
Европска Комисија је 2007. године прогласила 18. октобар за Европски дан борбе
против трговине људима. Од тада се широм Европе организују активности које имају за
циљ подизање свести јавности о проблему и последицама трговине људима. Размере
проблема трговине људима довеле су до превентивног деловања Црвеног крста, који је
путем своје мреже и континуиране едукације различитих
узрасних група значајно доприноси превенцији овог
озбиљног друштвеног проблема. Овај значајан датум је
обележило укупно 22 организације Црвеног крста у
Војводини: Бач, Бачка Паланка, Беочин, Инђија, Кикинда,
Ковин, Кула, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Сад, Оџаци,
Панчево, Пећинци, Сента, Сомбор, Сремски Карловци,
Србобран, Бела Црква, Стара Пазова, Суботица, Вршац и
Зрењанин.
Циљ акција је био да се путем едукација, радионица, трибина, уличних
манифестација и перформанса скрене пажња јавности на постојање проблема трговине
људима, његовим облицима, и начинима заштите. Укупно 120 младих обучених
волонтера је, у сарадњи са стручним сарадницима, реализовало низ информативних
предавања/радионица у 11 основних школа (едуковано 1.206 ученика), 7 средњих
школа (едуковано 450 ученика). Организовано је и 16 трибина и 15 уличних
акција/манифестација током којих је о овом проблему информисано око 2.000 грађана.
Црвени крст Панчево је овим поводом, у Културном центру Панчева, приредио
активност Превентивно позориштанце. Пројекат Превентивно позориштанце,
суфинансиран од стране Министарства за културу и информисање, је луткарска
представа за ученике нижих разреда. У писању сценарија,
као и изради лутака и целокупне сценографије
учествовали су млади волонтери Црвеног крста Панчево.
Публику су чинили ученици трећег и четвртог разреда
основне школе, којима је кроз луткарску представу
указано како да се одбране од непознатих особа и шта не
би требало да раде ако се сусретну са непознатима.
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СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Директно ублажавање сиромаштва
Црвени крст Србије је 06. маja 2021. потписао Споразум о сарадњи са
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за реализацију
Програма народних кухиња. Црвени крст Војводине је одмах по пријему намирница,
крајем јула започео дистрибуцију прве транше намирница, у 24 народне кухиње у
Војводини за укупно 9.342 корисника. Испорука друге транше намирница је започета
средином октобра месеца и завршена је у новембру месецу.

тестенина

сушено
поврће

кг

кг

12

0,5

0,5

0,5

0,5

0,1

ђувеч

пасуљ
кг

месне
конзерве

пиринач
кг

боранија

уље
лит.

ком

ком

Алибунар

250

9

27000 1125 1125 1125 1125 225 161 161 6750 214

Ада

200

9

21600

Бачка Топола

600

6

48000 1800 1800 1800 1800 360 258 258 10800 343

Бечеј

300

9

32400 1350 1350 1350 1350 270 193 193 8100 257

Чока

300

9

32400 1350 1350 1350 1350 270 193 193 8100 257

Ириг

130

9

14050

Кикинда

550

9

59400 2475 2475 2475 2475 495 354 354 14850 471

Ковин

440

9

47525 1980 1980 1980 1980 396 283 283 11880 377

Кањижа

110

9

11875

495

495

495

495

99

Мали Иђош

180

9

19450

810

810

810

810

162 116 116 4860 154

Нови Бечеј

170

9

18350

765

765

765

765

153 109 109 4590 146

Нови Кнежевац

150

9

16200

675

675

675

675

135

Нови Сад

600

9

64800 2700 2700 2700 2700 540 386 386 16200 514

Рума

650

9

70200 2925 2925 2925 2925 585 418 418 17550 557

Шид

370

9

39950 1665 1665 1665 1665 333 238 238 9990 317

Сомбор

350

9

37800 1575 1575 1575 1575 315 225 225 9450 300

Србобран

200

9

21600

Сремска Митровица

350

9

37800 1575 1575 1575 1575 315 225 225 9450 300

Сремски Карловци

100

9

10800

Стара Пазова

1000

9

108000 4500 4500 4500 4500 900 643 643 27000 857

Суботица

1200

9

129600 5400 5400 5400 5400 1080 771 771 32400 1029

Вршац

700

9

75600 3150 3150 3150 3150 630 450 450 18900 600

Врбас

180

9

19450

Зрењанин

262

9

28300 1179 1179 1179 1179 236 168 168 7074 225

ОЦК

Укупно:

9.342

900

585

900
450

810

900

585

900
450

810

900

585

900
450

810

900

585

900
450

810

грашак

број месеци

кг

број корисника

брашно

Преглед количина намирница за народне кухиње

ком ком

180 128 128 5400 172

117

83

71

96

83

71

96

3510 111

2970

94

4050 129

180 128 128 5400 172
90

64

64

2700

86

162 116 116 4860 154

992150 41139 41139 41139 41139 8228 5877 5877 246834 7836
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У складу са уговором закљученим 26. јула 2021. године између Министарства
здравља и фирме PharmaVera д.o.o. обезбеђени су хигијенски пакети за кориснике
народних кухиња. Пакети су садржали по 30 маски, 2 сапуна, 2 гела за дезинфекцију руку
и информативни летак у вези имунизације. Овим пакетима обухваћен је 4.671 корисник
народне кухиње у АП Војводини.
Такође, подељени су и пакети обезбеђени за потребе одржавања хигијене у
просторијама народних кухиња. Свака кухиња је добила по један пакет који је садржао:
3 лит. средства за дезинфекцију радних површина, 10 ролни папирних убруса и
информативне летке за кориснике.
Подршка Владе АП Војводине
На основу исказаних потреба војвођанских организација Црвеног крста, Црвени
крст Војводине је 3. фебруара 2021. године упутио молбу Покрајинској влади да, преко
Дирекције за робне резерве, обезбеди одређене количине пакета хране и хигијене за
социјално угрожено становништво, болесне, породице са више деце, инвалиде и друга
лица која су се због трајања кризе изазване инфекцијом КОВИД-19 нашла у стању
социјалне потребе. Покрајинска Влада је молбу у потпуности прихватила и 10. фебруара
је почела испорука првих пакета ка организацијама Црвеног крста у војвођанским
градовима и општинама.
ОЦК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ада
Алибунар
Апатин
Бач
Б. Топола
Б. Петровац
Бечеј
Бела Црква
Чока
Инђија
Ириг
Кањижа
Кикинда
Koвачица
Koвин
Kула
Мали Иђош
Нова Црња
Нови Бечеј
Нови Кнежевац

Пакети
хране
200
50
100
150
230
80
300
500
100
500
450
250
300
200
500
200
150
600
200
100

Пакети
хигијене
200
50
100
150
230
80
300
500
100
500
450
250
300
200
500
200
150
600
200
100

ОЦК
21. Оџаци
22. Опово
23. Панчево
24. Пећинци
25. Пландиште
26. Сечањ
27. Сента
28. Шид
29. Сомбор
30. Србобран
31. Сремски Карловци
32. Сремска Митровица
33. Стара Пазова
34. Суботица
35. Темерин
36. Tител
37. Врбас
38. Вршац
39. Житиште
40. Зрењанин
Укупно:

Пакети
хране
200
200
500
400
380
200
200
300
500
300
50
150
100
800
200
500
300
150
200
500
11.290

Пакети
хигијене
200
200
500
400
380
200
200
300
500
300
50
150
100
800
200
500
300
150
200
500
11.290

Пакети хране су били следећег садржаја: брашно 10 кг, пиринач 1 кг, пасуљ 1 кг,
тестенина 1 кг, шећер 1 кг, со 1 кг, уље 1 л, месни нарезак 150 гр 1 ком., туњевина 180 гр
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1 ком. Садржај пакета хигијене био jе: детерџент за веш 3 кг, детерџент за судове 1 л,
шампон за косу 1 л, течни сапун 1 л, папирни убрус 2 ком.
Црвени крст Војводине је 02. новембра 2021. године упутио молбу Покрајинској
влади исказујући потребе за обезбеђивањем додатних артикала хране, брашна и
хигијене као помоћ организацијама Црвеног крста које током целе године кувају оброке
у народним кухињама. Истог дана упућена је и молба за обезбеђивањем 14.670
интервентних пакета хране и хигијене за социјално угрожена и болесна лица, за
породице са више деце, инвалидна лица
у стању социјалне потребе и друга лица
која су се због настале ситуације
(епидемије) нашла у стању потребе.
Црвени крст Војводине је одмах након
седнице Покрајинске владе, одржане 24.
новембра 2021. године, на којој су
усвојене обе молбе започео дистрибуцију
артикала за народне кухиње. Упоредо је
започета и дистрибуција интервентних
пакета хране и хигијене у свих 45
организација Црвеног крста на територији
АП Војводине.
Додатни артикли које је Црвени крст Војводине обезбедио за народне кухиње
били су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Брашно
Уље
Шећер
Месни нарезак
Паштета
Рибља конзерва
Туњевина
Готова јела
Прашак за веш
Течност за посуђе
Течни сапун
Асепсол
Убруси

40.000 кг
3.000 л
1.000 кг.
10.000 ком.
3.000 ком.
6.000 ком.
3.000 ком.
8.000 ком.
800 кг.
800л.
800 л
2.000 л
800 ком.

Садржај интервентних пакета хране је био следећи: пиринач 1 кг, пасуљ 1 кг,
тестенина 1 кг, шећер 1 кг, уље 1 лит., месни нарезак 3 ком., со 1 кг, суви зачин 0,5 кг,
паштета 2 ком., брашно 10 кг, детерџент за судове 1 лит., шампон за косу 1 лит., течни
сапун 1 лит., сапун 1 ком.

У односу на потребе које су исказале организације Црвеног крста у војвођанским
градовима и општинама, интервентни пакети су дистрибуирани у следећим
количинама:
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ОЦК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ада
Алибунар
Aпатин
Бач
Бачка Паланка
Бачка Топола
Бачки Петровац
Бечеј
Бела Црква
Беочин
Чока
Инђија
Ириг
Кањижа
Kикинда
Koвачица
Koвин
Kула
Мали Иђош
Нова Црња
Нови Бечеј
Нови Кнежевац
Нови Сад

количина
150
500
200
150
600
300
80
300
500
200
100
400
450
200
300
250
600
200
300
600
100
100
500

ОЦК
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Оџаци
Oпово
Панчево
Пећинци
Пландиште
Рума
Сечањ
Сента
Шид
Сомбор
Србобран
Сремски Карловци
Сремска Митровица
Стара Пазова
Суботица
Темерин
Tител
Врбас
Вршац
Жабаљ
Житиште
Зрењанин
УКУПНО:

количина
200
500
500
500
250
350
300
400
320
500
300
50
200
400
800
100
500
300
200
200
350
500
14.670

Подршка Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Истовремено са потписивањем уговора за набавку намирница за народне кухиње
Црвени крст Србије је потписао и уговор са Министарством за рад, борачка и социјална питања
за набавку, паковање и дистрибуцију пакета хране и хигијене за општине у категорији II,III,IV
степена развијености. Црвени крст Војводине је реализовао дистрибуцију током августа месеца,
одмах након дистрибуције намирница за народне кухиње.
Пакети Пакети
Пакети Пакети
ОЦК
ОЦК
хране хигијене
хране хигијене
1. Ада
200
200
18. Мали Иђош
300
300
2. Алибунар
300
300
19. Нова Црња
400
400
3. Апатин
150
150
20. Нови Бечеј
200
200
4. Бач
200
200
21. Нови Кнежевац
200
200
5. Бачка Топола
125
125
22. Опово
500
500
6. Бачки Петровац
200
200
23. Оџаци
200
200
7. Бела Црква
500
500
24. Пландиште
400
400
8. Бечеј
140
140
25. Рума
350
350
9. Жабаљ
400
400
26. Сечањ
300
300
10. Житиште
470
470
27. Сомбор
210
210
11. Зрењанин
230
230
28. Србобран
300
300
12. Инђија
145
145
29. Сремска Митровица
200
200
13. Ириг
450
450
30. Сремски Карловци
58
58
14. Кикинда
180
180
31. Темерин
80
80
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15. Ковачица
16. Ковин
17. Кула

400
600
260

400
600
260

32.
33.
34.

Тител
Чока
Шид
Укупно:

400
430
250
9.728

400
430
250
9.728

Пакет хране је садржао следеће артикле: брашно 10 кг, уље 1 лит., пиринач 1 кг,
пасуљ 2 кг, тестенина 1 кг, месне конзерве 5 ком., рибље конзерве 5 ком., паштета 5
ком., шећер 2 кг, со 1 кг.
Пакет хигијене је садржао: детерџент за веш 3 кг, детерџент за судове 1 лит., сапун
100 гр., шампон 1 лит., тоалет папир 4 ролне, паста за зубе 2 ком., једнократни бријачи
5 ком., пена за бријање 1 ком.
„Кобасицијада“ у Турији
У Турији, општина Србобран, је 27. фебруара одржана традиционална, 37. по
реду „Кобасицијада“ на којој је још једном оборен Гинисов рекорд у дужини кобасице,
а која је ове година износила читавих 2.037 метара. Одлуком општине Србобран, која је
уједно и организатор ове манифестације, кобасица је дата у добротворне сврхе.
Количина од 1.000 кг кобасице том приликом опредељена је за 5.860 корисника
народне кухиње у 12 војвођанских градова и општина.
Рб. ОЦК
1.
Алибунар
2.
Бачка Топола
3.
Чока
4.
Кикинда
5.
Ковин
6.
Мали Иђош
7.
Нови Сад
8.
Рума
9.
Шид
10. Сремски Карловци
11. Стара Пазова
12. Вршац
Укупно кг

Количина
40
100
60
100
80
40
60
120
60
20
180
140
1.000

Донација - Foodscale Hub (FSH)
Компанија „Coca-Cola Helenic“ је 30. марта
донирала 45.600 лименки напитка Coca-Cola Zero
Orange корисницима народних кухиња. Ова
донација резултат је интернационалног пројекта
PLOUTOS који се спроводи под окриљем ЕУ, а у
оквиру програма Хоризонт 2020. У реализацију
пројекта су укључене 33 партнерске организације из
13 европских земаља. Организација FSH преузела је
одговорност за спровођење пилот активности у
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Републици Србији у домену донација хране, док Црвени крст Војводине заједно са 11
организација Црвеног крста са територије АП Војводине има статус партнера на
пројекту.
Црвени крст Војводине је истог дана по пријему донације започео дистрибуцију
лименки ка организацијама Црвеног крста Ковин, Рума, Шид, Стара Пазова, Вршац,
Алибунар, Бачка Топола, Чока, Мали Иђош, Нови Кнежевац и Сремски Карловци, а које
програм народне кухиње спроводе у сопственим просторијама. Количине су
опредељене на основу броја корисника народних кухиња.
Донација тиквица за народне кухиње
Црвени крст Војводине примио је донацију од 1.095 кг тиквица намењених за
припрему оброка у оквиру народне кухиње. Овом донацијом обухваћене су народне
кухиње у Ковину (165 кг), Вршцу (180 кг), Новом Саду (195 кг), Старој Пазови (285 кг) и
Руми (270кг).
Подршка Мађарског Црвеног крста
Мађарски Црвени крст је у августу месецу дистрибуирао Црвеном крсту
Војводине 300.000 заштитних маски за лице, као подршку запосленим и волонтерима
током епидемије изазване Корона вирусом. Црвени крст Војводине је дистрибуирао
једну количину маски свим организацијама Црвеног крста у Војводини. Остала количина
ће бити дистрибуирана у односу на потребе и захтеве организација Црвеног крста.
Донација горива
Црвени крст Србије је и ове године био у прилици да прими донацију
Министарства трговине, туризма и телекомуникација у виду Дизел и БМБ горива. За
потребе организација са територије Војводине опредељено је 3.000 литара дизела и
2.900 литара БМБ горива. Овом донацијом покривено је 19 организација Црвеног крста
са територије Војводине.
Донација Израелске амбасаде
Амбасада Израела обратила се Црвеном крсту Србије са жељом да за верски
празник Ханука, који се ове године обележавао у периоду од 28. новембра до 6.
децембра, корисницима народних кухиња уприличи десерт у виду крофне након
редовног оброка. Током једног дана трајања празника, сваки корисник народне кухиње
добио је по једну крофну. Овој донацији придружила се и компанија „Књаз Милош“ која
је сваком кориснику донирала по флашицу воде/сока.
Донација гардеробе и обуће
Како је успешно настављена сарадња Црвеног крста Србије са компанијама
„Šafran“ и „Waikiki“ у току године организацијама Црвеног крста је, у свих 45 градова и
општина у АП Војводини, дистрибуирано укупно 12.849 комада нове одеће и 1.908 пари
нове обуће за лица у стању социјалне потребе.
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Донација компаније ДМ
Компанија „ДМ“ је по други пут донела одлуку да пружи подршку народним
кухињама на територији целе Србије, у смислу издвајања дела средстава од прихода за
набавку допунских артикала хране за припрему оброка у народним кухињама. Укупан
расположиви износ донације је износио 3.500.000 динара. У оквиру ове подршке,
компанија „ДМ“ је захтевала од организација Црвеног крста да, од донираних
средстава, набавку артикала врше искључиво од малих произвођача, односно
пољопривредних газдинстава, удружења и задруга, чиме је желела да пружи подршку
социјалном запошљавању. Добијена средства су распоређена организацијама Црвеног
крста на основу броја корисника у народним кухињама.
Донација купуса
Дугогодишњи донатор Црвеног крста Војводине - удружење „Футошки купус“ из
Футога на челу са господином Јанковић Мирољубом, донирало је 1,5 тону свежег купуса
за социјално угрожене породице. Црвени крст Војводине је дистрибуирао ову количину
купуса за потребе програма народних кухиња у организације Црвеног крста Ковин,
Кикинда и Вршац.
Донација компаније „Inovia agro“
На иницијативу Црвеног крста Војводине, а уз подршку компаније „Inovia agro“
као и „SOCKS BMD d.o.o.“, обезбеђени су новогодишњи пакетићи за штићенике Дома за
децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви. Пакетићи су од стране запослених
у Црвеном крсту Војводине допремљени и подељени деци 30. децембра 2021 год.
Садржај пакетића су чинили текстилни производи, производи за личну хигијену и
слаткиши. Овом приликом пакетиће је добило 36 корисника.
Кампања компаније ЛИДЛ
Настављајући пример добре праксе компанија „ЛИДЛ“ је у сарадњи са Црвеним
крстом Србије и ове године покренула кампању „Мала дела су велике ствари“. Кампања
је трајала од 29. новембра до 19. децембра 2021. године у градовима и општинама у
којима постоје „ЛИДЛ“ малопродајни објекти. Циљ кампање је било прикупљање
основних животних намирница, кондиторских производа и хигијене, од којих су
организације Црвеног крста формирале пакете за социјално најугроженије породице.
Пакети су подељени уочи празника. За време трајања акције грађани су могли да купе
означене артикле и да их одложе на полицу намењену за прикупљање помоћи, која се
налазила на излазу из продавнице. У овој акцији је учествовало 14 организација Црвеног
крста у 19 продајних објеката на територији АП Војводине. Волонтери и запослени у
организацијама Црвеног крста Апатин, Бачка Паланка, Бечеј, Инђија, Кикинда, Стара
Пазова, Нови Сад, Панчево, Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, Врбас, Вршац и
Зрењанин су у поменутим објектима свакодневно дежурали и мотивисали грађане да
дају свој допринос овој кампањи куповином и донирањем означених артикала. Током
акције је било прикупљено 19.100 артикала, укупне тежине преко 11.100 килограма.
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Месец солидарности
У периоду од 14. септембра до 17. октобра организације Црвеног крста
традиционално обележавају „Месец солидарности“. Циљ кампање је мобилисање
јавности на узајамну солидарност и пружање помоћи најугроженијим суграђанима у
локалним заједницама.
У том смислу организације Црвеног крста сарађују са локалним донаторима,
школама, вртићима, здравственим установама и месним заједницама.
Током Месеца солидарности реализоване су следеће активности:
-

Недеља солидарности 14.-21. септембар,
Међународни дан старијих особа - 1. октобар,
Обележавање дечије недеље - 1. - 7. октобар,
Трка „За срећније детињство“,
Међународни дан хране - 16. октобар,
Међународни дан борбе против сиромаштва - 17. октобар

У оквиру обележавање 16. октобра, Светског дана хране и 17. октобра,
Међународног дана борбе против глади и сиромаштва упућен је апел предузећима и
грађанима да, у складу са својим могућностима, помогну најсиромашнијим грађанима.
Из тих разлога су 16. и 17. октобар протекли у знаку сакупљања и поделе половне
гардеробе и обуће, намирница и средстава за хигијену.
Ове године је слоган под којим је обележен 17. октобар - Светски дан борбе против
сиромаштва био „Градимо сутрашњицу заједно: Зауставимо сиромаштво, поштујмо
све људе и нашу планету“.
Обележавајући 17. октобар - Међународни дана борбе против глади и
сиромаштва, организације Црвеног крста су, уз помоћ локалне самоуправе и локалних
донатора, корисницима кухиња, уз појачан оброк, делиле воће, колаче, слаткише,
млечне производе и месне прерађевине.
Активности у организацијама Црвеног крста пропраћене су од стране локалних
медија.
У односу на потребе и могућности у својим локалним срединама организације
Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама су Светски дан хране и Светски
дан борбе против сиромаштва обележиле на различите начине. Организације Црвеног
крста које имају народну кухињу дистрибуирале су корисницима појачане оброке, који
су обезбеђени у сарадњи са локалном самоуправом и донаторима. Организације
Црвеног крста које не реализују програм народних кухиња су, у сарадњи са локалним
самоуправама, донаторима, школама, вртићима обезбеђивале пакете хране и хигијене
за најугроженије суграђане и организовале трибине и радионице везане за здраву
исхрану, добротворне приредбе и базаре.
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БРИГА О ДЕЦИ
Одмор и опоравак деце
Кроз програм подршке деци у оснаживању социјалних
вештина, Црвени крст Војводине је у периоду од 13 до 17. јуна
2021. године организовао одмор и опоравак штићеника Дома
за децу и омладину „Вера Радивојевић“ из Беле Цркве у
одмаралишту Црвеног крста на Вршачком брегу. Том приликом
су реализована предавања и радионице, чији је циљ био да
учесници савладају основне појмове и вештине, као и
способност да се снађу у одређеним ситуацијама које су
животно угрожавајуће. Са децом је реализован програм
ублажавања ризика и последица од елементарних непогода. У
школи је учествовало укупно 24 деце, о којој су бринула три
васпитача. Школу Црвеног крста реализовало је двоје
запослених у Црвеном крсту Војводине и волонтери Црвеног крста Вршац и Црвеног
крста Пландиште.
У односу на редован, годишњи план рада
Црвени крст Војводине и уз подршку Покрајинског
секретаријата за социјалну политику, демографију и
равноправност полова је у периоду од 28. јуна до 02.
јула 2021. године упутио на одмор и опоравак укупно
64 социјално угрожене деце узраста 11 и 12 година у
одмаралишта Црвеног крста „Багремара“ у Бачкој
Паланци и на Вршачком брегу. Овом приликом деца
су имала свакодневна предавања кроз која су се
упознала са активностима Црвеног крста, учествовала
у
креативним
радионицама
и
спортским
активностима. Деца су упућена из следећих општина:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Бачка Паланка "Багремара"

Вршачки брег
ОЦК
Број деце
Алибунар
2
Бела Црква
3
Житиште
4
Нови Бечеј
3
Пећинци
4
Пландиште
4
Опово
3
Ковачица
3
Сечањ
3
Нова Црња
3
Укупно
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ОЦК

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Бачка Топола

3

Бечеј

3

Ириг

3

Мали Иђош

4

Кула

3

Оџаци

4

Чока

3

Србобран

4

Врбас

5

Укупно

27

Број деце
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Подршка Покрајинског секретаријата за социјалну политику,
демографију и равноправност полова
Уз подршку Покрајинске владе, Црвени крст
Војводине је организовао Летњу школу Црвеног крста за
500 деце узраста од 9 до 13 година, са фокусом на децу
корисника социјалне помоћи, корисника народних
кухиња, децу из хранитељских породица, децу родитеља
који су остали без посла услед пандемије Корона вируса
и децу са одређеним сметњама у развоју. Деца су имала
су прилику да стекну нова знања и вештине из различитих
програмских активности Црвеног крста.
Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност
полова Предраг Вулетић са сарадницима и секретар Црвеног крста Војводине Бошко
Митрашиновић посетили су 3. септембра Кампиралиште Црвеног крста Сомбор у
Бачком Моноштору где су се, на седмодневном одмору и опоравку, налазила деца из
Новог Сада и Беочина. Након посете Кампиралишту обишли су и седиште Црвеног крста
Сомбор где их је секретар Биљана Клипа упознала са активностима које реализују.
Одмаралиште

Термин
25.07. - 31.07.2021.

Сомбор
„Бачки Моноштор“

31.07. - 06.08.2021.
30.08. - 05.09.2021.
02.08. - 08.08.2021.

Бачка Паланка
„Багремара“

08.08. - 14.08.2021.
14.08. - 20.08.2021.
20.08. - 26.08.2021.

26.07. - 01.08.2021.

Вршац
„Вршачки брег“

02.08. - 08.08.2021.

09.08. - 15.08.2021.
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Суботица
Нови Кнежевац
Бачка Паланка
Бач
Нови Сад
Беочин
Апатин
Бачки Петровац
Рума
Ириг
Сомбор
Темерин
Жабаљ
Тител
Кикинда
Зрењанин
Бачка Паланка
Косово
Вршац
Панчево
Вршац
Шид
Сремска Митровица

Број деце
30
10
25
15
30
10
20
10
20
10
30
10
10
10
25
25
30
73
15
30
12
25
25
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У одмаралишту Црвеног крста Вршац су, у
периоду од 2. до 8. августа, на одмору и опоравку
боравила деца са Косова и Метохије у пратњи
васпитача. Током боравка деца су стекла нова знања о
активностима и програмима Црвеног крста уз
реализаторе Црвеног крста Панчево и упознали
Вршачки брег и град Вршац.
Добродошлицу и угодан боравак деци су
пожелели секретар Црвеног крста Војводине Бошко
Митрашиновић и чланица већа Града Вршца за социјална питања Маја Ристић Лажетић.
Секретар Црвеног крста Косова и Метохије Војин Дробњаковић са сарадницима посетио
је децу током боравка у Вршцу.
У реализацију одмора и опоравка укупно 500 деце, било је укључено 40
волонтера, који су реализовали следеће активности: промоција хуманих вредности,
како се заштити од трговине људима, здравствено превентивне активности, основе
пружања прве помоћи, упознавање са Принципима и вредностима Црвеног крста.
Надзор деце је вршило 28 васпитача и 10 лекара који су бринули о здрављу деце.
Подршка Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Црвени крст Србије је у оквиру Програма одмора и опоравка социјално угрожене
деце, подржаног од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања обезбедио средства за десетодневни одмор и опоравак социјално угрожене
деце. С обзиром да је пандемија Корона вируса још увек била присутна и да је
епидемиолошка ситуација варирала, донета је одлука да деца, уместо у Баошиће, буду
упућена у одмаралишта Црвеног крста у Србији. Овом приликом је, у одмаралиштима
Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу, Црвеног крста Сомбор у Бачком Моноштору,
као и у одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у Багремари, боравило укупно 210
деце. Такође, са територије АП Војводине упућено је 105 деце у одмаралишта Црвеног
крста Александровац у Митровом пољу и Црвеног крста Ниш у Дивљани.

I
II

I
II
III

Митрово Поље- ЦК Александровац
15.7.2021.
24.7.2021.
20
Ваљево
10
Коцељева
24.7.2021.
2.8.2021.
10
Ср. Карловци
15
Инђија
15
Стара Пазова
70
Багремара- ЦК Бачка Паланка
3.7.2021.
12.7.2021.
25
Јагодина
13.7.2021.
22.7.2021.
25
Лучани
23.7.2021.
01.8.2021.
20
Бујановац
70
29
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I

2.7.2021.

II

12.7.2021.

I

1.7.2021.

II
10.7.2021.

Вршачки Брег- ЦК Вршац
11.7.2021.
20
15
21.7.2021.
23
12
70
Гај у Дивљани- ЦК Ниш
10.7.2021.
12
12
11
18
19.7.2021.
17

Књажевац
Бољевац
Аранђеловац
Топола

Кањижа
Сента
Ада
Оџаци
Кула

Зимска школа
У периоду од 27. до 29. децембра 2021. на Вршачком брегу је боравило 20 штићеника
и два васпитача из Дома за децу и омладину „Вера Радивојевић“ из Беле Цркве.
Током боравка, поред пригодне новогодишње активности, корисници Дома су
имали прилику да се информишу о правилном успостављању породичних веза након
напуштања дома, као и сегментима правилне комуникације са надлежним
институцијама ради боље интеграције у друштво након одласка из дома.

Акција „Један пакетић – много љубави„
Поводом новогодишњих и божићних празника организације Црвеног крста у
Војводини су уложиле велики напор да обезбеде донације у локалним заједницама за
набавку пакетића за социјално
угрожену
децу
у
оквиру
традиционалне акције „Један пакетић
– много љубави.“
Новогодишњи
пакетићи
су
подељени социјално угроженој деци,
деци корисника оброка у народним
кухињама, деци са инвалидитетом,
деци смештеној у здравствене и
социјалне установе. Поред слаткиша,
играчака и школског прибора, поједине
организације Црвеног крста
су
организовале и пригодне приредбе,
као и сусрете са Деда Мразом.
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Брига о старијима
Међународни дан борбе против насиља над старијима, 15. јун
Овогодишња тема Међународног дана борбе против насиља над старијима била
је „Приступ правди“, као подсетник на то колико она утиче на способност старијих особа
да у потпуности остварују сва своја људска права, укључујући право на здравље,
одговарајућу социјалну заштиту и достојанствен живот.
Организације Црвеног крста у Војводини су обележиле Међународни дан борбе
против дискриминације и насиља над старијима различитим активностима које су биле
усмерене на сензибилизацију јавности и самих старијих о ризику од свих видова насиља
над старијима.
Организације Црвеног крста су у својим локалним заједницама организовале
радионице, предавања, трибине и уличне акције са штандовима и са поделом лифлета
који садрже поруке о томе како препознати насиље, како се заштитити и коме пријавити.
У сарадњи са локалним медијима организације Црвеног крста су указивале на чињеницу
да је насиље, злостављање и
занемаривање старијих особа
недовољно
видљиво,
недовољно
препознато
и
недовољно је пријављиван
облик кршења људских права,
што
представља
озбиљан
јавноздравствени
али
и
друштвени проблем
Сунчана јесен живота
Ова традиционална активност, намењена најстаријим суграђанима, организује
се током целог месеца октобра. Организације Црвеног крста Шид, Сента, Нови Сад и
Суботица су и ове године реализовале ову активност на начин прилагођен
епидемиолошкој ситуацији и уз примену свих мера епидемиолошке заштите.
Млади волонтери су обилазили најстарије и истакнуте волонтере и уручивали им
поклоне, као мали знак пажње и захвалности за дугогодишње ангажовање у
организацији Црвеног крста. На исти начин су уручивани и пригодни поклони
најстаријим суграђанима и најстаријим брачним паровима у њиховим срединама.
Организација Црвеног крста Нови Сад је, поред наведених активности,
организовала и ликовни конкурс на тему „Моји баба и деда“ за ученике нижих разреда
основне школе и децу предшколског узраста. Победницима конкурса су уручене
захвалнице и поклони.
Психо-социјална подршка
Обука из психолошке прве помоћи
У складу са Споразумом о сарадњи који су Црвени крст Србије и Министарство
одбране потписали почетком 2020. године и који подразумева већу сарадњу у
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областима психолошке прве помоћи и психосоцијалне подршке, од 21. до 23. јуна
одржана је обука из психолошке прве помоћи за психологе запослене у Министарству и
Војнобезбедносној агенцији.
Тродневној обуци, на којој су представљене основе психолошке прве помоћи са
нагласком на пружању ове форми подршке у ванредним ситуацијама, присуствовало је
12 психолога. Едукација је обухватила следеће теме: принципе и упутства за пружање
психолошке прве помоћи за различите циљне групе у ванредним ситуацијама,
умиривање појединаца и малих група под стресом, тријажа и упућивање, кризе и
реакције на кризе, превенција синдрома сагоревања, брига о себи и узајамна подршка
међу пружаоцима психолошке прве помоћи. Посебан акценат је стављен на симулације
и психолошку прву помоћ у првим минутима након несреће, као на могућности
прилагођене примене у војним јединицама.
Обуку су реализовали међународно сертификовани сарадници Црвеног крста
Србије и Црвеног крста Војводине за област психолошке прве помоћи. Психолози
Министарства одбране који су након завршене обуке добили сертификате, друга су
група психолога која је након прошлогодишње успешне сарадње изразила жељу за
обуком.
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ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ
Национални дан без дуванског дима
Национални дан без дуванског дима, 31. јануар,
обележила је 21 организација Црвеног крста у Војводини (Бач,
Пећинци, Бачка Паланка, Бечеј, Бела Црква, Беочин, Кањижа,
Кикинда, Ковин, Нова Црња, Нови Бечеј, Нови Сад, Оџаци,
Панчево, Сента, Шид, Сомбор, Србобран, Сремски Карловци,
Суботица и Зрењанин). Све активности су реализоване под
слоганом „365 дана без дувана” Ове године, поред указивања
на штетне ефекте употребе дувана и дуванских производа и изложености дуванском
диму, акценат је посебно стављен нa значај престанка пушења. Употреба дувана и
дуванских производа је други водећи фактор оболевања од кардио-васкуларних
болести, одмах иза повишеног крвног притиска, а повећава ризик оболевања и од
болести дисајних путева и од малигних обољења.
Посебно осетљива популација су млади. Рано
отпочињање пушења повезано је са интензивнијим пушењем у
одраслој доби и чешћом појавом здравствених проблема
повезаних са пушењем и бројним хроничним незаразним
обољењима током живота.
Употреба дувана угрожава и особе у окружењу које су
изложене дуванском диму, укључујући одојчад и децу,
узрокујући бројне здравствене проблеме. Не постоји безбедан ниво изложености
дуванском диму из околине.
Из тог разлога организације Црвеног крста у Војводини реализовале су
предавања, радионице и уличне акције како би подигле свест јавности о важности
престанка пушења. У складу са епидемиолошким мерама заштите, организације
Црвеног крста су реализовале укупно 19 предавања/радионице за 234 младих и то 150
ученика из основних школа и 84 ученика из средњих школа. Организована су и онлајн
предавања, укупно 6, на којима је присуствовало 1.211 учесника
различитих узрасних категорија.
У сарадњи са партнерима (домовима здравља, заводима за
јавно здравље, апотекама, фирмама итд.) обучени волонтери
организација Црвеног крста су информисали грађане о здравим
стиловима живота кроз традиционалне уличне активности. У
реализацији акција учествовало је укупно 73 волонтера при чему је
едуковано укупно 2.384 особа. Број сати волонтерског ангажовања
био је 198. Акције су биле и медијски пропраћене.
Европска недеља превенције рака грлића материце
Европска недеља превенције рака грлића материце обележава се од 18. до 24.
јануара у циљу подизања свести жена о раку грлића материце и начинима превенције.
Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна болест која се може
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спречити. „Боље спречити него лечити – редовном
контролом победићемо карцином грлића материце” је
слоган 15. Европске недеље превенције рака грлића
материце који покреће жене да размишљају о свом
репродуктивном здрављу и да у току године одвоје дан када
ће посетити свог лекара и обавити превентивни преглед.
Организације Црвеног крста у Војводини обележиле
су ову Недељу предавањима, трибинама и уличним
акцијама са циљем да подигну свест жена да превенција и
редовна контрола код лекара су нужне како би се постигла
елиминација ове болести. Објаве са лекарским препорукама су биле постављене и на
електронским медијима како би допреле до што већег броја жена.
Светски дан борбе против рака
Војвођанске организације су на сличан начин обележиле и 4. фебруар, Светски
дан борбе против рака. Међународно удружење за борбу против рака почело је 2019.
године трогодишњу кампању под слоганом: „Ја сам, ја хоћу” којом се подсећа да
појединац и заједница могу да допринесу смањењу глобалног оптерећења малигним
болестима. Слоган овогодишње кампање има за циљ да нас подсети на моћ заједнице
и снагу тимског рада. У сарадњи са партнерима Организације Црвеног крста у Војводини
организовале су промотивно-едукативне активности усмерене ка информисању
становништва о препознавању раних симптома и знакова малигних болести и њиховом
оснаживању да преузму одговорност за сопствено здравље и да се на време јаве лекару
ради контроле здравља, ране дијагностике и правовременог лечења.
Светски дан здравља, 7. април
Сваке године организације Црвеног крста
обележавају Светски дан здравља са циљем промовисања
физичког, менталног и емоционалног благостања људи.
Ове године је слоган кампање био „Да градимо здравији
свет“, изградње праведнијег, здравијег света у коме сви
људи подједнако имају права на здравствене услуге.
Пандемија COVID-19 је истакла и повећала неједнакости у
здравству. Пандемија је највише утицала на социјално
угрожене особе, као и на оне групе људи које су биле изложеније болести и имале мањи
приступ квалитетним здравственим услугама.
Организације Црвеног крста у Војводини су, у складу са могућностима и у
сарадњи са партнерима, организовале едукације и јавне манифестације у циљу
промовисања једнаког приступа здравственим услугама за све људе.
Волонтери и запослени из 29 организација Црвеног крста у Војводини (Бач, Бачка
Паланка, Бечеј, Бела Црква, Беочин, Чока, Инђија, Кањижа, Кикинда, Ковин, Кула, Мали
Иђош, Нова Црња, Нови Сад, Оџаци, Панчево, Пећинци, Сента, Шид, Сомбор, Србобран,
Сремски Карловци, Сремска Митровица, Стара Пазова, Суботица, Врбас, Вршац,
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Житиште, Зрењанин) су скренули пажњу јавности на важност
солидарности и поштовања препорука које се односе на
здравствену безбедност, као и на помоћ различитим
категоријама становништва у приступу здравственим
услугама и имунизацији.
Организације Црвеног крста Сремска Митровица,
Врбас, Мали Иђош, Сремски Карловци Сомбор, Ковин, Чока,
Бач, Оџаци, Нови Сад, Беочин, Инђија, Бачка Паланка, Стара Пазова, Бела Црква, Вршац,
Бечеј, Кањижа, Кикинда, Србобран и Зрењанин су организовали уличну поделу
информативног материјала и на тај начин едуковали грађане различите старосне
структуре о важности превенције болести и неге здравих стилова живота. Поред поделе
лифлета „Корона вирус основне информације и савети“ и „За добро ментално здравље
старијих особа“, реализоване су и бесплатне контроле крвног притиска и мерење
шећера у крви. Такође, волонтери и запослени у организацијама Црвеног крста су
помагали у процесу имунизације суграђана и промовисали начине заштите од Корона
вируса.
Предавања и/или радионице о начинима бриге о здрављу реализовале су
организације Црвеног крста Сента, Пећинци, Шид, Панчево, Нова Црња и Суботица за
млађе или старије суграђане, као и за кориснике народних кухиња. Црвени крст
Зрењанин је радионицу „Здрава исхрана“ реализовао у ПУ „Вила“ за 15 предшколаца, и
у ОШ „Ђура Јакшић“ за 90 ученика нижих разреда.
Онлајн предавања су организовале организације Црвеног крста Житиште (за 63
ученика виших разреда основне школе), Црвени крст Сомбор (за 60 волонтера), Црвени
крст Кула (за 200 ученика нижих разреда основне школе) и Црвени крст Ковин за 15
волонтера.
Такмичење „Шта знаш о здрављу“
Црвени
крст
Војводине
традиционално обележава Светски дан
здравља организовањем Покрајинског
такмичења „Шта знаш о здрављу“ на којем
учествују победници градских и општинских
такмичења односно ученици основних и
средњих школа из великог броја
војвођанских градова и општина.
Услед погоршања епидемиолошке
ситуације велики број организација Црвеног крста у Војводини није могло да реализује
општинска такмичења "Шта знаш о здрављу" за ученике основних и средњих школа. Из
овог разлога није одржано ни покрајинско такмичење које је било планирано за 27. март
преко апликације Формс.
Црвени крст Војводине је за све учеснике на градским/општинским
такмичењима обезбедио симболичне награде.
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Организације Црвеног крста које су организовале такмичења
ОЦК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Број ученика

Бачка Паланка
Беочин
Вршац
Зрењанин
Инђија
Кањижа
Ковачица
Ковин
Нови Сад
Панчево
Сента
Србобран
Сремска Митровица
Сремски Карловци
Шид
Укупно:

15
11
12
61
183
49
12
14
12
15
40
41
13
80
21
579

Број школа
6
1
6
10
3
4
1
4
12
2
3
2
9
1
4
62

Конкурс „За здравији живот без цигарета“
Црвени крст Војводине је 18. јануара 2021. расписао
Конкурс „За здравији живот без цигарета“ који се односио
на креирање слогана и лога против пушења. Конкурс је био
отворен до 28. фебруара и стигло је укупно 79 радова
волонтера организација Црвеног крста у Војводини и
ученика Школе за дизајн „Богдан Шупут“ у Новом Саду.
Учесници су према пропозицијама конкурса требали да
осмисле што креативнији лого и слоган за две узрасне
групе и то од 9-14 година и од 15 година на више. Победничке радове је одредило 11
чланова Комисије за Здравствено - превентивну делатност Управног одбора Црвеног
крста Војводине и сарадници из Института за јавно здравље Војводине.
Радови који су освојили прва места налазе се на предњој страни едукативнопромотивног материјала који је Црвени крст Војводине доставио свим организацијама
Црвеног крста у Војводини. Текст за материјал припремили су сарадници из Института
за јавно здравље Војводине.
Уручење награда и диплома победницима је
одржано 7. априла на Светски дан здравља у
просторијама Црвеног крста Војводине, када је отворена
и изложба свих радова. Сви учесници Конкурса добили су
захвалнице Црвеног крста Војводине за уложен велики
труд и показану мотивацију да кроз своје вештине
помогну у заједничкој борби против овог великог
здравственог проблема у нашем друштву.
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Светски дан без дувана, 31 мај
Ове године је Светски дан без дувана обележен под
слоганом: „Донеси одлуку – остави дуван”.
Дуван годишње узрокује више од осам милиона
смртних случајева у свету и угрожава здравље људи. Постоји
велики број болести које су повезане са употребом дувана.
Пушење дувана је најважнији фактор ризика за рак плућа, који
је глобално одговоран за две трећине смртних случајева услед
ове болести. Дуван је фактор ризика и за хроничне болести
органа за дисање као што су хронична опструктивна болест
плућа, астма и др.
Престанак пушења може представљати велики изазов за пушаче, посебно у
специфичним социјалним и економским условима изазваним пандемијом COVID-19.
Међутим, одвикавање од пушења је сада важније него икада, јер је већа вероватноћа
да пушачи добију тешки облик COVID-19 него непушачи.
Организације Црвеног крста у Војводини су, у сарадњи са основним и средњим
школама, заводима и домовима здравља организовале предавања, трибине и јавне
манифестације у циљу подизања свести јавности o важности превенције и борбе против
пушења, истичући значај упражњавања здравих стилова живота.
Ове године је Светски дан без дувана обележило 28 организација Црвеног крста
у Војводини: Бачка Паланка, Беочин, Кикинда, Сремски Карловци, Мали Иђош, Тител,
Кањижа, Сремска Митровица, Ковин, Нова Црња, Нови Сад, Пландиште, Оџаци,
Пећинци, Сента, Србобран, Бач, Инђија, Сента, Кула, Шид, Чока, Житиште, Стара Пазова,
Бела Црква, Суботица, Врбас и Зрењанин.
Међународни дан борбе против злоупотреба и кријумчарења дрога
Организације Црвеног крста у Војводини обележиле
су 26. јун, Међународни дан борбе против злоупотреба и
кријумчарење дрога под слоганом „Поделите чињенице о
дрогама, спасите животе“. Циљ овогодишње кампање је био
смањење дезинформација и коришћења непоузданих
извора информација, као и подизање свести о последицама
употреба дрога по друштво.
Укупно 14 организација Црвеног крста у Војводини
организовале су предавања, трибине и јавне манифестације како би истакли важност
превенције злоупотребе дрога и значај упражњавања здравих стилова. Волонтери и
стручни сарадници организација Црвеног крста Бачка Паланка, Бачка Топола, Бела
Црква, Инђија, Ковин, Нови Сад, Оџаци, Панчево, Сента, Шид, Сомбор, Сремска
Митровица, Суботица, и Зрењанин организовали су бројне активности и њима
допринели едукацији припадника различитих узрасних категорија о овом значајном
друштвеном проблему.
Укупан број волонтера који су учествовали у активностима био је 64, са
утрошених 166 сати волонтерског ангажовања.
Све активности су медијски испраћене.
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Црвени крст Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, Зрењанин, Инђија, Бачка
Топола, Оџаци, Нови Сад, Бела Црква и Сента организовали су уличне активности
приликом којих су едуковани млади волонтери делили промотивно-едукативни
материјал свим заинтересованим пролазницима. Грађани су имали прилику да кроз
разговор са волонтерима стекну основне информације о негативним последицама
употреба дрога по здравље и живот сваког појединца, као и савете на који начин да
негују здраве стилове живота.
Светски дан срца
Светски дан срца - 29. септембар је обележен се под слоганом „Повежи се
срцем“. Живимо у времену пандемије COVID -19 која оптерећује здравствене системе и
подиже ниво индивидуалне одговорности за сопствено здравље и здравље целокупног
друштва. Зато је ове године током кампање истакнута потреба за проналажењем
алтернативних начина повезивања људи у циљу превенције и лечења кардиоваскуларних болести.
Организације Црвеног крста у Војводини су заједно са партнерима у локалним
заједницама, у складу са препорукама о примени мера заштите, организовале
предавања, трибине и манифестације на отвореном простору. Све активности су
реализоване у циљу превенције болести срца и крвних судова и истицања значаја
упражњавања здравих стилова живота током целог животног циклуса, али и
индивидуалне одговорности за здравље.
Обука - „Превенција болести зависности“
Црвени крст Војводине је у периоду од 12. до 14. новембра организовао обуку
вршњачких едукатора у области Превенције болести зависности. Обука је одржана у
одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у „Багремари“.
На обуци је присуствовало 26 волонтера из 13 организација Црвеног крста:
Апатин, Бачка Паланка, Бечеј, Инђија, Мали Иђош, Панчево, Пландиште, Сента, Шид,
Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, Зрењанин. Предавачи су били: психолог
Клиничког центра Војводина са одељења болести
зависности, координаторка Превентивног центра ДЗ
Нови Сад и волонтерка Црвеног крста Сомбор.
Учесници су имали прилику да се кроз предавања,
радионице и рад у малим групама упознају са
следећим темама: Појам и облици зависности, Зашто
млади користе ПАС, Никотинизам, Алкохолизам,
Наркоманија, Зависност од интернета и коцке, Како
рећи „НЕ“, Вештине доброг предавача.

Светски дан борбе против HIV/AIDS-а
Светски дан AIDS-а је ове године обележен под слоганом „Неједнакост. AIDS.
Пандемије. Да ставимо тачку“. Кампања је реализована у 35 организација Црвеног
крста у Војводини: Ада, Алибунар, Апатин, Бач, Бачка Паланка, Беочин, Кањижа, Кула,
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Нова Црња, Нови Кнежевац, Нови Сад, Оџаци, Сента, Шид, Стара
Пазова, Вршац, Жабаљ, Зрењанин, Суботица, Бачка Топола, Ковин,
Темерин, Србобран, Панчево, Кикинда, Пећинци, Мали Иђош,
Опово, Рума, Ковачица, Бела Црква, Сремска Митровица, Тител,
Инђија и Сремски Карловци. Едукације, трибине и уличне
манифестације су реализоване са циљем да се укаже на важност
превазилажења неједнакости и унапређивања људских права, који
су од кључног значаја за све оне који су погођени пандемијом,
укључујући и ову изазвану COVID-19.
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ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ
Црвени крст Војводине је у Програму
добровољног
давалаштва
крви
пратио
реализацију редовних и ванредних акција
добровољног давалаштва крви, које су
реализовале организације Црвеног крста у
градовима и општинама у АП Војводини. Црвени
крст Војводине је пратио и координирао рад
организација, које су уз поштовање препоручених
мера заштите за спречавање инфекције Ковид-19,
са успехом обезбедили довољан број јединица крви за лечење пацијената.
Организације Црвеног крста у Војводини помогле су у обезбеђивању донора
плазме који су прележали инфекцију изазвану Корона вирусом. У овој структури
становништва забележили смо даваоце који су по прву пут донирали крв/плазму.
У циљу унапређења услова за даваоце на акцијама, Црвени крст Војводине имао
је два састанка у Покрајинском секретаријату за здравство.
Тема састанака jе била оснаживање организација Црвеног
крста у Војводини кроз финансијску подршку.
Због све чешћих несташица крви које су утицале на
редовно функционисање здравственог система, Црвени крст
Војводине је био у свакодневној комуникацији са Заводом за
трансфузију крви Војводине и у том светлу је договорена нова
стратегија за планирање акција у 2022. години. Црвени крст
Војводине је помогао у обезбеђивању ванредних и додатних
акција на територији Војводине и Новог Сада. Промоција на
друштвеним мрежама је била конципирана кроз кратке
занимљивости о крви и давалаштву, уз коју је ишао и позив
на акцију.
Конкурс „Крв живот значи“
На традиционалном конкурсу Црвеног крста Србије „Крв живот значи“ је, од
укупно 36, учествовало 9 војвођанских организација Црвеног крста и то: Сремска
Митровица, Панчево, Врбас, Суботица, Сомбор, Зрењанин, Бачка Паланка, Шид и
Вршац.
Радове је оцењивала Комисија Црвеног крста Србије у саставу др Милутин
Михајловић, потпредседник Црвеног крста Србије и председник Комисије за
добровољно давалаштво крви Црвеног крста Србије, Зорица Бијелић из Завода за
трансфузију крви Војводине и Јелена Томовски-Живић, сарадник Завода за трансфузију
крви Ниш.
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Литерарни радови:
Узраст од 5. до 8. разреда основне школе:
1. место - Ива Лукас из Сремске Митровице,
3. место - Луна Кожан из Панчева,
Узраст средњих школа
2. место је освојила Ранка Бабић из Врбаса.
Ликовни радови:
Узраст од 1 до 4 разреда основне школе:
2. место је освојио Ердељи Патаки Мате из Суботице,
Узраст од 5 до 8 разреда основне школе:
1. место освојила је Елена Оватрлов из Сомбора.
У категорији средњих школа:
2. место је освојила је Наталија Кочаба из Зрењанина,
3. место Валентина Кања из Бачке Паланке.
У категорији видео материјала, узраст од 1. до 4. разреда основне школе:
1. Ученици ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“ (учитељи Стоја Гаврановић и
Драган Савић) – Сремска Митровица
2. Андреј, Карла и Антонија Рац – Шид
Узраст средњих школа:
1. Душан Дакић и Маша Малиначки, Гимназија „Борисав Петров Браца“ – Вршац
2. Ивана Копуновић, Нина Шарчевић, Милица Дакић, Лука Салатић, Невена Јозић,
Јелена Башарагин, Жаклина Беседеш, Ања Габрић (ментор Емина Тиквицки),
Средња медицинска школа - Суботица
Светски дан добровољних давалаца крви
Светски дан добровољних давалаца, 14. јун, обележен је под слоганом „Дај крв.
Нека свако срце куца“. Црвени крст Србије је тим поводом је у сали Општине Стари град
уприличио уручење признања за средине које су имале најбоље резултате у давалаштву
крви током 2019. и 2020. године, с обзиром да неповољна епидемијска ситуација није
дозвољавала спровођење овакве свечаности. Од војвођанских организација Црвеног
крста признања су примили Црвени крст Инђија и Црвени крст Бачка Паланка.
Поводом
обележавања
Светског
дана
добровољних давалаца крви, Црвени крст Војводине је, у
сарадњи са војвођанским организацијама Црвеног крста и
уз спонзорство Поште Србије, уприличио и на терен
проследио писма захвалности дугогодишњим даваоцима
крви који, због година или здравствених разлога, не могу
више да дају крв. На овај начин Црвени крст Војводине се
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захвалио људима добре воље за све што су током година чинили. На терен је послато
1.013 писама захвалности. Стручни сарадник Црвеног крста Војводине је присуствовао
свечаности коју је поводом 14. јуна организовао Црвени крст Вршац.
Оперативни састанак Комисије ДДК
У процесу осмишљавања нове промотивне
кампање за мотивацију грађана да донирају крв
указала се потреба за креативним састанком
Комисије за добровољно давалаштво крви. У
периоду од 17. до 19. јуна 2021. на Вршачком брегу
чланови Комисије за добровољно давалаштво крви
имали су прилике да се упознају са предстојећим
кампањама и начином њихове реализације, те да
прокоментаришу концепт и изнесу своје мишљење.
Састанку је присуствовало 12 особа.
Промотивна кампања
Црвени крст Војводине је уз подршку волонтера и спољних
сарадника осмислио и приступио реализацији летње кампање –
Све нас спаја иста боја - црвено је боја љубави. Циљ ове кампање
је био промовисање здравих стилова живота кроз укључивање
људи из света спорта који су позивали на акције добровољног
давања крви. Пакет промотивних спотова је реализован у јулу.
Под слоганом „За живот се навија“ на платоу Спенса је 28.
јула 2021. године реализована акција добровољног давања крви.
Иако је то био један од најтоплијих дана у јулу, на акцију се
одазвао 51 давалац од којих је њих 42 дало крв.
Партнер у реализације ове акције добровољног давања
крви је била управа ФК „Војводина“, која је определила 200 бесплатних карата за
фудбалску утакмицу Војводина – Пеневежис која се играла 29. јула. Реализацију акције
подржали су и волонтери Црвеног крста Сремски Карловци и Црвеног крста Нови Сад
кроз анимацију добровољних давалаца и деце која су чекала да родитељи дају крв.
Акцију су подржали и спонзори Кафемат – бесплатном кафом за све који су тај
дан дали крв, Фриком – сладоледом за
даваоце и децу даваоца и Карибик са
бесплатним соком уз купљено парче пице.
Припрема за саму акцију је трајала
месец дана. Концепт је био да се на трибинама
стадиона „Карађорђе“ означе крвне групе, као
и да се формира знак Црвеног крста.
Постављање трибина била је и најава за
акцију.
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Обуке

У периоду од 19. до 24. јуна 2021. на Вршачком брегу, за младе волонтере из
Вршца и Пландишта организована је едукација за промоцију и мотивацију у Програму
добровољно давалаштво крви, као и сегмент обуке у области успостављања породичних
веза. Едукацији је присуствовало 15 волонтера. Обуку су реализовала два
професионално запослена у Црвеном крсту. Током едукације млади су показали велико
интересовање за ове области деловања Црвеног крста.
Средствима добијеним по трансферу од Црвеног
крста Србије, односно од Министарства здравља
планирана је реализација више дводневних семинара за
мотиваторе у добровољном давалаштву крви. Први је
реализован 16. и 17. септембра у Инђији за 15 полазника,
чији задатак ће бити да мотивишу своје вршњаке да се
одазову позивима на акцију давања крви.
За организације Црвеног крста Бела Црква, Опово,
Алибунар и Ковин је у периоду од 23. до 25. септембра
реализован семинар на у Одмаралишту Црвеног крста на
Вршачком брегу. Кроз практичне активности и примере са
акција добровољног давања крви учесници су стекли
знања о начину организовања акција. Полазници су имали
прилику да усвојена знања практично примене на акцији
добровољног давања крви која је одржана у Белој Цркви
25. септембра. Волонтери су добили задатке и били укључени у комплетну реализацију
акције.
У периоду од 25 до 26. септембра 2021. реализован
је наставак обуке за мотиваторе у добровољном
давалаштву крви, за волонтере организација Црвеног
крста Пландиште и Вршац. Сваки волонтер је имао задатак
да припреми презентацију на одређену тему из области
добровољног давалаштва крви и да одржи мотивационо
предавање. Семинару, који је носио назив „Дођи ми на
акцију“, је присуствовало 8 волонтера.

У Црвеном крсту Зрењанин је 01. и 02.
октобра реализована обука за организаторе
акција, едукаторе и мотиваторе у области
добровољног давалаштва крви којима су биле
обухваћене две категорије учесника. Једну групу су
чинили чланови основних организација Црвеног
крста Зрењанин при месним заједницама у којима
се реализују акције добровољног давања крви, а

43

Извештај о раду Црвеног крста Војводине у 2021. години

другу групу млади волонтери, чланови ОТЈ Црвеног крста Зрењанин ангажовани на
пословима организације акција и мотивације добровољних давалаца крви.
Учесници су имали прилику да кроз предавања и радионице унапреде своја
знања о давалаштву крви, да науче како се на прави начин врши промоција
добровољног давања крви и како се планира и реализује једна акција. Од изузетне
важности за функционисање система добровољног давалаштва крви је да се пословима
организације и промоције баве стручна лица и да се континуирано улаже у њихово
знање, како би се на адекватан начин пренеле информације о добровољном давању
крви, подигла свест у јавности о важности и значају добровољног давалаштва крви и
организовале што успешније акције у циљу обезбеђивања стабилних залиха крви.
У просторијама Црвеног крста у Бачкој Тополи је
5. и 6. октобра одржан семинар за нове мотиваторе и
организаторе акција добровољног давалаштва крви. На
семинару је било 13 полазника из образових институција
и радних организација. Полазници су кроз практичан рад
и предавања имали прилику да се упознају са свим
елементима који су неопходни за организацију и
реализацију успешне акције добровољног давања крви.
За омладину Црвеног крста и представнике
средњих школа у Суботици је, у периоду од 7. до 8.
октобра, реализована обука за мотиваторе и
реализаторе акција добровољног давања крви. Обуци
је присуствовало 10 волонтера и два стручна сарадника
Црвеног крста Суботица. Током практичног рада
учесници су били упознати са вештинама презентације
и
мотивације
и специфичностима
приступа
добровољним даваоцима крви.
У просторијама Црвеног крста Кикинда је 14. и 15.
октобра реализована обука за нове мотиваторе у
Програму добровољног давалаштва крви. Представници
средњих школа су кроз теоријски и практични рад
прошли све неопходне теме како би на најбољи начин
презентовали својим вршњацима у школи проблематику
добровољног давалаштва крви. Циљ је био оснаживање
омладинских акција добровољног давања крви и
промовисање „Клуба 25“. На семинару је учествовало 19 ученика кикиндских средњих
школа.
У Црвеном крсту Панчево је 21. и 22. октобра
организована обука за мотиваторе и промотере у
добровољном давалаштву крви. Учесници су кроз
радионичарски рад сазнали нешто више о Црвеном крсту
и стекли основна знања о организацији акција и
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мотивацији будућих добровољних давалаца крви у својим срединама.
Полазници су били ученици од I до IV разреда Пољопривредне школе “Јосиф
Панчић”, Гимназије “Урош Предић”, Техничке школе “23. мај” , Музичке школе ”Јован
Бандур”, ЕТШ “Паја Маргановић”, Медицинске школе “Стевица Јовановић”, Машинске
школе “Панчево”. Обуци је присуствовало 22 ученика.
Од 13. до 14. децембра 2021. организован је семинар
за мотиваторе у програму добровољног давалаштва крви у
просторијама Црвеног крста Сремски Карловци. На семинару
је учествовало 13 волонтера и секретар организације.
Црвени крст Сомбор је 16. и 17. децембра 2021. био
домаћин обуке намењене за младе мотиваторе на акцијама
добровољног давања крви. Млади волонтери из средњих
школа у Сомбору стекли су неопходно знање да мотивишу
своје вршњаке, као и да учествују у организацији и реализацији
акција добровољног давања крви у Сомбору.
Састанак са даваоцима крви
Са циљем оснаживања давалаца, у Вршцу је 30. новембра 2021. године
организован састанак са редовним даваоцима крви. Тема састанка је била унапређење
и побољшање мотивационог рада са пасивним и потенцијалним даваоцима, како би се
повећао број давања на акцијама добровољног давања крви.
Акција добровољног давања крви у Црвеном крсту Војводине
Због несташица крви и апела Завода за трансфузију крви, Црвени крст Војводине
организовао је ванредну акцију добровољног давања крви у својим просторијама у
Пионирској 8. Акцији, која је реализована 10. новембра 2021. године, одазвало се 28
особа од којих је 22 дало крв.
У току новембра месеца организације Црвеног крста су, у партнерству са Заводом
за трансфузију крви Војводине, дефинисале и сачиниле план акција у 2022. години, док
су организације Црвеног крста Суботица, Кањижа и Бачка Топола планове дефинисале
са Службом за трансфузију крви Опште болнице у Суботици.
Током целе 2021. године Завод за трансфузију крви Војводине и Црвени крст
Војводине су као партнери били у сталној комуникацији и радили на обезбеђивању
довољног броја јединица крви. Организације Црвеног крста у општинама и градовима
су уложиле изузетан труд и напор да мотивишу даваоце кроз медијске промоције и
мотивацију путем друштвених мрежа како за редовне акције, тако и за ванредне. У 2021.
години је прикупљено је укупно 50.614 јединица крви, што је за 5.009 јединица, односно
0,26% више него у претходној години.
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Упоредни резултати броја јединица крви у 2020. и 2021. години
бр.
2020
2021
ОЦК
2020%
становника година
година
Ада
16,991
153
0.90%
178
Алибунар
20,151
205
1.02%
247
Апатин
28,929
436
1.51%
488
Бач
14,405
370
2.57%
421
Бaчка Паланка
55,528
2,498
4.50%
2,518
Бачка Топола
33,321
563
1.69%
645
Бачки Петровац
13,418
375
2.79%
343
Бечеј
37,351
929
2.49%
1,147
Бела Црква
17,367
255
1.47%
421
Беочин
15,726
364
2.31%
373
Чока
11,398
113
0.99%
125
Инђија
47,433
2,279
4.80%
2,190
Ириг
10,866
196
1.80%
181
Кањижа
25,343
792
3.13%
773
Кикинда
59,453
1,569
2.64%
1,734
Ковачица
25,274
274
1.08%
313
Ковин
33,722
655
1.94%
763
Кула
43,101
779
1.81%
716
Мали Иђош
12,031
160
1.33%
163
Нова Црња
10,272
211
2.05%
198
Нови Бечеј
23,925
661
2.76%
742
Нови Кнежевац
11,269
102
0.91%
94
Нови Сад
341,625
9,356
2.74%
11,165
Оџаци
30,154
917
3.04%
951
Опово
10,440
183
1.75%
203
Панчево
123,414
2,414
1.96%
2,807
Пећинци
19,720
247
1.25%
322
Пландиште
11,336
202
1.78%
225
Рума
54,339
1,076
1.98%
1,318
Сечањ
13,267
133
1.00%
155
Сента
23,316
501
2.15%
532
Шид
34,188
877
2.57%
864
Сомбор
85,903
1,579
1.84%
1,673
Србобран
16,317
448
2.75%
428
Сремски Карловци
8,750
250
2.86%
259
Сремска Митровица
79,940
1,911
2.39%
2,094
Стара Пазова
65,792
1,485
2.26%
1,561
Суботица
141,554
4,073
2.88%
4,634
Темерин
28,287
716
2.53%
818
Тител
15,738
370
2.35%
356
Врбас
42,092
923
2.19%
885
Вршац
52,026
1,263
2.43%
1,417
Жабаљ
26,134
643
2.46%
711
Житиште
16,841
210
1.25%
263
Зрењанин
123,362
1,889
1.53%
2,200
УКУПНО
1,931,809
45,605 2.36%
50,614
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2021%
1.05%
1.23%
1.69%
2.92%
4.53%
1.94%
2.56%
3.07%
2.42%
2.37%
1.10%
4.62%
1.67%
3.05%
2.92%
1.24%
2.26%
1.66%
1.35%
1.93%
3.10%
0.83%
3.27%
3.15%
1.94%
2.27%
1.63%
1.98%
2.43%
1.17%
2.28%
2.53%
1.95%
2.62%
2.96%
2.62%
2.37%
3.27%
2.89%
2.26%
2.10%
2.72%
2.72%
1.56%
1.78%
2.62%
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ПРВА ПОМОЋ
Релиценцирање предавача прве помоћи
Прва помоћ је једна од основних делатности Црвеног крста Војводине, која је у
основи уређена Законом о Црвеном крсту Србије као поверено јавно овлашћење и
услуга коју Црвени крст пружа правним или физичким лицима, а посебно оним
категоријама изложеним ризику. Прва помоћ је активност која директно произилази из
Основних принципа и мисије Покрета Црвеног крста, те је једна од оних које се изразито
негују у Црвеном крсту Војводине.
Црвени крст Војводине, као Референтни центар за обуку у области пружања прве
помоћи реализује релиценцирање предавача прве помоћи, обуку из прве помоћи,
спроводи такмичења екипа прве помоћи, информише грађане о значају прве помоћи у
спасавању живота.
У периоду од 20. до 28. априла 2021. реализована су 4 једнодневна семинара за
релиценцирање 60 пријављених предаваче прве помоћи из 19 средина у АП Војводини:
Бечеј, Бела Црква, Ковин, Бачки Петровац, Инђија, Опово, Шид, Стара Пазова, Оџаци,
Сремски Карловци, Суботица, Бачка Паланка, Сомбор, Зрењанин, Панчево, Кикинда,
Србобран, Сремска Митровица и Нови Сад.
У складу са препорукама надлежних институција семинар је одржан у онлајн
формату, а полазници су упознати са најновијим препорукама у области прве помоћи
садржаним у смерницама Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног
полумесеца, основним напоменама у домену активног учења и оцењивања. По
завршетку семинара су полазници урадили завршни тест. Од 60 пријављених кандидата,
51 предавач је задовољио све критеријуме и успешно завршио обуку.
Предавање
Пружање прве помоћи од стране онога ко се непосредно затекне на месту
несреће, може да спаси живот или умањи последице повређивања. Закон о
здравственој заштити Републике Србије налаже да је сваки грађанин дужан да пружи
прву помоћ повређеном или болесном у хитном случају, у границама својих знања и
могућности. Познавање прве помоћи је нарочито потребно оним популационим
категоријама које су изложене повећаном ризику од повређивања, због врсте професије
или из других разлога, као на пример: учесници у саобраћају, запослени, школска деца,
старија лица, особе које се брину о деци, старим или болесним лицима и слично. У
ширем смислу основна знања из прве помоћи су потребна сваком појединцу, чиме се
увећава безбедност и отпорност заједнице у случају
незгода и повређивања. Црвени крст Војводине улаже
напоре да основна знања и вештине у области прве
помоћи приближи најрањивијим категоријама, а
нарочито деци школског и предшколског узраста.
У оквиру пројекта омладинског удружења
УМНИ Нови Сад, 28. априла 2021. године, у приватној
гимназији "Живорад Јанковић", одржана је радионица
прве помоћи у организацији Црвеног крста Војводине,
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уз поштовање свих препорука и епидемиолошких мера. Основни циљ пројекта јесте
смањење ризика од катастрофа, а улога ове радионице била је стицање практичних
знања у пружању прве помоћи. Поред упознавања са Мисијом и Принципима Црвеног
крста, као и његовом улогом у ванредним ситуацијама, ученици су имали прилике да
усвоје и основне кораке у пружању прве помоћи. Наиме, упознати су са мерама
безбедности и садржајем позива одговарајућим хитним службама, као и основним
корацима КПР-а и мерама прве помоћи код крварења.
Обука
У склопу вежбе 5. батаљона војне полиције у
Орешцу 16. јуна 2021. Црвени крст Војводине је
поред предавања о међународном хуманитарном
праву одржао обуку из Прве помоћи. Обука се
састојала из теоријског и практичног дела.
Учесници вежбе имали су прилику да практично
провежбају поступак са особом без свести и
виталних функција, заустављање крварења,
превијање, поступак са преломима, као и
специфична стања и обољења. Обуци је
присуствовало око 40 војника.
Тренинг тренера
На
позив
Међународне
Федерације
друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, уз
сагласност генералног секретара Црвеног крста
Србије, наше Национално друштво је активно
учествовало на курсу Тренинг тренера из прве
помоћи.
Црвени крст Србије су представљали др Ади
Хаџибеговић, члан Комисије за прву помоћ Црвеног
крста Београда и Црвеног крста Србије, Бојана
Бањевић, стручни сарадник на програму прве
помоћи у Црвеном крсту Београд и др Драгана Звијер Јовић, стручни сарадник на
програму Прве помоћи у Црвеном крсту Војводине. Курс Тренинг тренера одржан је у
Дому солидарности у Сутомору у Црној Гори, у периоду од 22. до 26. јуна 2021. године.
Овај курс је био осмишљен тако, да припреми искусне тренере из области прве помоћи
за улогу тренера у обуци нових тренера. Овом приликом представљене су њихове улоге,
али и одговорности. Активности током курса биле су усмерене на развој знања и
вештина која полазници већ поседују везано за обучавање, као и оснаживање
менторских вештина које ће бити кључне приликом обучавања нових тренера.
Обележавање Светског дана прве помоћи и смотра екипа прве помоћи
Светски дан прве помоћи традиционално се обележава друге суботе у септембру
месецу, када организације Црвеног крста широм света настоје да скрену пажњу
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јавности колико је значајно познавања мера прве помоћи како за појединца, тако и за
друштвену заједницу. Ове године у фокусу Светског дана прве помоћи су била школска
деца и порука „Прва помоћ деци – прва помоћ за децу“. Свако дете може бити у
прилици да му је потребна прва помоћ. У исто време свако од нас може да научи да
пружи прву помоћ.
Црвени крст Војводине је 11. септембра на градској плажи „Штранд“ у Новом
Саду организовао манифестацију, где су на 6 пунктова и едукативних радионица деца
школског узраста и присутни грађани имали прилику да провере своје знање, али и да
науче нешто ново у области прве помоћи и савладају основне вештине које могу некоме
да спасу живот.
Поред обележавања Светског дана прве помоћи, а у складу са епидемиолошком
ситуацијом, Црвени крст Војводине је организовао и смотру екипа прве помоћи на којој
је учествовало 12 организација Црвеног крста из Бачке Паланке, Кањиже, Ковина,
Кикинде, Новог Сада, Панчева, Руме, Сомбора, Сремске Митровице, Суботице, Вршца и
Зрењанина.
Упркос забринутости у вези са Kорона вирусом (COVID-19) и фокусом на
спречавању његовог ширења и даље се дешавају повреде и болести које нису повезане
са Корона вирусом. Незгоде се дешавају стално, без обзира на епидемиолошку
ситуацију. Помоћ људима који се нађу у невољи једнако је потребна сада, као и у
редовним околностима, можда чак и више. Смотри, коју је отворио председник Црвеног
крста Војводине Дејан Укропина, присуствовали су и проф. др Драган Радовановић,
председник Црвеног крста Србије, Бошко Митрашиновић, секретар Црвеног крста
Војводине и Јоланд Корора, помоћница покрајинског секретара за социјалну политику.
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Обука за нове предаваче у области Прве помоћи
У наставном центру за едукацију Црвеног крста Војводине, у Пионирској 8, је од
23. до 25. септембра 2021. године реализован семинар за нове предаваче прве помоћи.
Семинару је присуствовало 25 полазника, из 12 организација Црвеног крста са
територије АП Војводине: Зрењанина, Сремске Митровице, Суботице, Куле, Вршца,
Новог Сада, Панчева, Алибунара, Кикинде, Србобрана, Сомбора и Бечеја. Укупно је 21
полазник успешно положио теоријски и практични део испита.
Полазници су стекли основна знања о наставним методама и наставним
средствима, начинима организовања радионица и доменима учења. Стечена знања ће
им помоћи да на најбољи начин пренесу знање у области прве помоћи ученицима
основних и средњих школа у својим срединама. Поред реализације обуке за децу и
младе, нови предавачи прве помоћи реализоваће и друге активности у оквиру мандата
организације Црвеног крста.

Подршка организацијама Црвеног крста у градовима и општинама
Због актуелне епидемиолошке ситуације, у већини средина у АП Војводини није
био дозвољен улазак волонтера у основне и средње школе и реализација обука у првој
помоћи. Није било могуће отпочети циклус такмичења и обухватити одговарајући број
ученика у припремним активностима и реализацији такмичења на општинским и
градским нивоима. Стога су средства усмерена ка куповини 10 аутоматских
спољашњих дефибрилатора који ће бити усмерени ка организацијама Црвеног крста у
војвођанским градовима и општинама и Тренинг центру Црвеног крста Војводине.
Аутоматски спољашњи дефибрилатори користиће се током обуке у области
пружања прве помоћи грађана и значајно допринети повећању безбедности и
отпорности локалне заједнице.
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ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ И ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА
Подршка у процесу имунизације грађана
У прва три месеца 2021. године организације
Црвеног
крста су
наставиле са
реализацијом
активности и применом неопходних мера за
ублажавање последица епидемије у својим
срединама. Поред редовних активности поверених у
виду јавних овлашћења, волонтери и запослени у
организацијама Црвеног крста пружили су подршку
здравственом
систему
Републике
Србије и показали се
као
значајан
партнер
здравственим институцијама и локалним самоуправама у својим срединама у
реализацији задатака потребних како би се последице пандемије минимализовале.
Као значајан субјекат у оквиру интегрисаног система заштите и спасавања, на
позив штаба за ванредне ситуације, у срединама где је била потребна подршка
здравственом
систему организације Црвеног
крста дале су свој
допринос
у
процесу имунизације грађана у складу са својим мандатом и капацитетима.
Од краја јануара текуће године, 22 организације Црвеног крста на територији АП
Војводине укључене су у процес имунизације. Свакодневно су волонтери и запослени у
организацији Црвеног крста били на располагању својим суграђанима и реализовали
активности које су потребне да би процес имунизације био успешан.
Већина
активности је реализована
на вакциналним пунктовима:
мерење температуре и дезинфекције руку, помоћ у виду вођења евиденције и праћења
лица која су дошла на вакцинацију, давање неопходних информација, помоћ за
пријављивање за вакцинацију, организовање грађана на самом пункту уз поштовање
свих епидемиолошких мера, помоћ суграђанима који су слабије покретни.
У организацији Црвеног крста Сомбор од самог почетка, 19. јануара, отворен је Кол
центар где волонтери позивају суграђане пре и после процеса имунизације у складу са
препорукама Института за јавно здравље „Батут“.
Задатак ангажованих волонтера у Кол центру
је свакодневно позивање грађана којима је заказан
термин за вакцинацију, подсећање и евидентирање
њиховог доласка, као и провера након вакцинације
како се осећају и да ли имају нека нежељена дејства.
У зависности од броја процењених и евидентираних
грађана за процес имунизације, ангажовање
волонтера и запослених у организацији Црвеног
крста на дневном нивоу је од 2 до 15.
Поред подршке у волонтерима у 14 средина,
испред здравствених установа постављени су шатори за потребе тријаже пацијената и
чекаонице.
Статистички подаци:
 22 организације Црвеног крста на територији АП Војводине пружило је значајну
подршку здравственом систему у својој средини;
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78.371 сат су волонтери поклонили својој заједници и суграђанима,
747.381 грађана је примило директну или индиректну помоћ од стране
волонтера организације Црвеног крста.
Црвени крст Војводине је координирао рад свих организација на територији АП
Војводине. У свакодневној комуникацији са организацијама Црвеног крста у градовима
и општинама, пружена је логистичка подршка, обрађивани су извештаји на недељном и
месечном нивоу и прикупљене информације прослеђене Црвеном крст Србије.
Основна обука
Као снага интегрисаног система заштите и
спасавања, у складу са својим мандатом и
Мисијом, организација Црвеног крста учествује у
одговору на несрећу и ублажавању последица
несреће. Законом о Црвеном крсту Србије и
Законом о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама, дефинисане
су активности које Црвени крст реализује пре, у
току и након несреће, које имају за циљ да ублаже
људску патњу и помогну сваком човеку у невољи.
У циљу подизања капацитета за одговор на
несрећу и оснаживање организација на терену,
Црвени крст Војводине организује основне обуке
за волонтере и запослене из организација Црвеног
крста са територије АП Војводина. У периоду од 7.
до 9. октобра 2021. године реализована је обука за
девет организација Црвеног крста: Ковин, Стара Пазова, Панчево, Врбас, Сомбор,
Кикинда, Сремска Митровица, Зрењанин и Суботица на којој су се полазници, кроз
теоријски и практичан рад, упознали са улогом Црвеног крста у ванредним ситуацијама,
као и начином реаговања у истим. Обуку је успешно завршило укупно 23 полазника.
Вежба „СИСТЕМ 2021“
Министарство унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације организовао
је једнодневну оперативно – тактичку вежбу одговора на ванредне ситуације субјеката
заштите и спасавања у Републици Србији ''Систем 2021''. Сврха вежбе била је
увежбавање свих субјеката и снага система заштите и спасавања који се активирају и
реагују у случајевима одговора на ванредне ситуације и догађаје, са посебним акцентом
на догађаје таквих размера, који превазилазе одговор редовних служби и захтевају
укључивање свих капацитета погођене јединице локалне самоуправе, ради
благовременог и ефикасног спровођења мера цивилне заштите. Циљ вежбе је био да се
прикаже способност штабова за ванредне ситуације на нивоу јединице локалне
самоуправе у координацији и руковођењу субјектима и снагама заштите и спасавања;
деловање оперативних и осталих снага у Републици Србији у спасавању од различитих
врста опасности, као и праћење, координација активности и пружање помоћи
оперативног штаба Републичког штаба за ванредне ситуације.
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Црвени крст Војводине је организовао припремни састанак за секретаре и
волонтере организација Црвеног крста које учествују у вежби са циљем размене
искуства и договора око начина реализације поверених задатака. У петак, 5. новембра
2021. године, 14 организација Црвеног крста са територије АП Војводине заједно са
осталим снагама система заштите и спасавања, учествовало је у вежби и реализовало
задатке у складу са законским оквирима и Мисијом организације Црвеног крста. Црвени
крст Војводине је активирао оперативни центар у седишту у Пионирској 8. и
координисао рад свих организација на терену. Након обраде пристиглих извештаја,
информација је прослеђена ка Црвеном крсту Србије.
Секретар Црвеног крста Војводине је присуствовао вежби „СИСТЕМ 2021“ у Руми,
која је била реализована на најбољи могући начин.
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Међународни сајам превенције и реаговања у ванредним
ситуацијама и безбедности и здрављу на раду – 112 EXPO
На позив Црвеног крста Србије, Црвени крст Војводине је организовао одлазак
18 волонтера, чланова Националног тима за деловање у несрећама из организација
Црвеног крста са територије АП Војводине, на Међународни сајам превенције и
реаговања у ванредним ситуацијама и безбедности и здрављу на раду, који је
организован 23. и 24. новембра 2021. године у Београду. На сајму су приказане
активности, капацитет и програмске делатности припреме за несреће и деловање у
несрећама организације Црвеног крста.
Чланове националног тима су представљали волонтери организација Црвеног
крста: Сомбор, Ковин, Рума, Сремска Митровица, Суботица и Црвеног крста Војводине.

СПАСИЛАШТВО НА ВОДИ
Општи циљ програма спасилаштва на води који реализује Црвени крст Србије јесте
смањење броја утапања и повређивања на води.
Током 2021. године Црвени крст Војводине – Референтни центар за спасилаштво
на води је свој рад базирао на превентивним активностима, како би се информације о
безбедном боравку поред и у води пренеле што већем броју корисника купалишта. У
склопу превентивних активности одржано је више превентивних предавања за децу која
су током лета боравила у објектима Црвеног крста у Бачкој Паланци, Бачком Моноштору
и Вршачком брегу.
Кроз теоријско предавање и практичне вежбе прошло је 710 ученика основно
школског узраста, односно сва деца која су боравила на одмору и опоравку у
одмаралиштима Црвеног крста у Војводини. Активност су реализовали спасиоци из
Суботице, Беле Цркве и стручна служба Црвеног крста Војводине.
Уз подршку Црвеног крста Војводине превентивне активности реализоване су и у
Зрењанину на градској плажи Пескара и градском базену, Кикинди на градском базену,
као и у Инђији на градском базену.
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ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА
Реализација програма Промоција хуманих вредности била је знатно отежана
због епидемиолошке ситуације, с обзиром да програм подразумева интерактиван рад
са ученицима. Организације Црвеног крста Сомбор, Нови Сад, Рума, Суботица и Ковин
су реализовали радионице које су прилагодили новонасталој ситуацији и едуковали
ученике основних школа о толеранцији, ненасилној комуникацији, родној
равноправности, мултикултуралности, са циљем
смањења вршњачког насиља међу децом.
Организације Црвеног крста Панчево, Кикинда,
Бачка Паланка, Инђија и Мали Иђош су уз помоћ
сопствених средстава реализовали радионице у
основним школама, док је Нова Црња реализовала
радионице из програма за предшколски узраст „Бити
хуман је лако, када знаш како“ у предшколској
установи.
Обука за нове едукаторе
Црвени крст Суботица је од 7. до 8. августа, у својим просторијама организовао
обуку за едукаторе у програму „Промоција хуманих вредности“. На обуци је учествовало
укупно 22 волонтера средњошколског узраста из организација Црвеног крста Суботица,
Мали Иђош, Инђија, Сремска Митровица, Дољевац и
Бачка Паланка. Едукатори су били волонтери из
Црвеног крста Нови Сад, Шабац и Суботица. Након
завршене обуке, волонтери су добили сав потребан
материјал и приручнике са радионицама за
реализацију програмских активности.
Безбедност деце у саобраћају
Акција „Безбедност деце у саобраћају“, организује се традиционално у току
септембра и октобра месеца. Циљ акције је промовисање адекватног понашања свих
учесника у саобраћају и тиме се доприноси смањењу броја повређених и страдалих. У
саобраћају су посебно угрожена деца нарочито на почетку школске године, јер су
претходно имала вишемесечни распуст, а неки полазе у школу по први пут. С тога је
велики број активности усмерен на ђаке прваке, али и на возаче како би возили
пажљивије у близини школа.
Едуковани млади волонтери Црвеног крста у
сарадњи са представницима МУП-а, организовали су
предавања, радионице, и учили ђаке како правилно
да се понашају у саобраћају. Активност је
реализовало укупно 27 организација Црвеног крста у
Војводини Бач, Бачка Паланка, Бела Црква, Апатин,
Беочин, Инђија, Нови Сад, Рума, Оџаци, Панчево,
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Пландиште, Сомбор, Србобран, Сента, Суботица, Нова Црња, Сремски Карловци,
Сремска Митровица, Кикинда, Житиште, Врбас, Бечеј, Жабаљ, Стара Пазова, Вршац,
Опово, Сечањ и Зрењанин организовале су ову активност. За њену реализацију
учествовало је укупно 106 волонтера који су утрошили 562 волонтерских сати. Укупно је
едуковано 5.645 деце.
Трка за срећније детињство
"Трка за срећније детињство" је најмасовнија
рекреативно-хуманитарна активност коју реализују организације
Црвеног крста у Војводини у октобру месецу. Циљ Трке је
побољшавање социјално-материјалног положаја деце, у складу
са потребама сваке средине (помоћ школама, здравственим
центрима, установама социјалне заштите, обдаништима и др.).
Уз мото "Имамо циљ-дођи на старт", велики број деце и младих
jе учешћем у Трци показало своје опредељење ка здравом
начину живота и највишим хуманим вредностима.

ОЦК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Апатин
Бач
Бачка Паланка
Бачка Топола
Бела Црква
Бечеј
Вршац
Житиште
Зрењанин
Инђија
Кикинда
Ковин
Кула
Нови Сад
Оџаци
Панчево
Пландиште
Сента
Сечањ
Сомбор
Ср. Карловци
Ср. Митровица
Стара Пазова
Суботица
Укупно

Требовани Учесници са
старт. бр.
старт. бр.
100
898
300
1.000
0
0
0
0
0
1.000
3.000
500
500
1.100
100
310
0
500
0
100
0
500
0
2.000
10.108

74
761
300
375
0
28
0
154
1.602
1.180
3.641
593
265
1.100
100
310
62
450
100
100
0
500
1.185
520
13.400
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Укупно
учесника

Број
волонтера

85
761
332
560
350
149
410
154
1.642
1.250
3.641
687
520
1.100
162
430
66
600
100
150
540
1.500
1.195
1.200
17.584

6
1
15
3
19
2
9
3
40
15
106
6
2
30
4
16
0
21
4
10
20
11
4
25
372

Број
школа
2
5
3
5
9
4
2
10
17
9
17
3
2
12
1
2
1
3
1
5
1
5
3
8
130

Број
вртића
1
1
1

1
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Укупно 24 организације Црвеног крста у Војводини су организовале ову акцију
Вршац, Кула, Бачка Топола, Кикинда, Пландиште, Оџаци, Панчево, Сремски Карловци,
Сечањ, Сента, Житиште, Стара Пазова, Зрењанин, Бела Црква, Нови Сад, Ковин, Бач,
Бачка Паланка, Бечеј, Суботица, Сомбор, Сремска Митровица, Инђија и Апатин.
Дечја недеља
Под слоганом „Дете је дете да га волите и разумете“, 21 организација Црвеног
крста у Војводини је обележила Дечју недељу различитим активностима, а које су имале
за циљ подстицање пажње јавности на права и потребе деце. Бројне активности су биле
усмерене на подсећање јавности на неопходност пружања образовне, социјалне,
здравствене, културне и финансијске подршке сваком детету у нашем друштву.
Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама су Дечју недељу
обележиле следећим активностима: предавања/радионице из различитих програма
Црвеног
крста,
креативне
радионице,
јавне
манифестације и подела хуманитарне помоћи
социјално угроженој деци. Овим активностима је било
обухваћено око 6.700 деце.
Активности су реализовале организације
Црвеног крста Апатин, Бач, Бачка Паланка, Беочин,
Кањижа, Кикинда, Ковин, Рума, Кула, Нови Сад, Сента,
Шид, Сомбор, Србобран, Сремски Карловци, Стара
Пазова, Вршац, Сремска Митровица, Житиште, Maли
Иђош, Koвачица и Зрењанин.
Међународни дан толеранције - 16. новембар
Међународни дан толеранције обележило је 16
организација Црвеног крста у Војводини: Бела Црква,
Инђија, Ковин, Нова Црња, Нови Сад, Оџаци, Панчево,
Пландиште, Шид, Сремски Карловци, Рума, Мали
Иђош, Стара Пазова, Суботица, Вршац и Зрењанин.
Кроз реализацију различитих активности волонтери
Црвеног крста су, у сарадњи са локалним партнерима,
утицали на подизање свести о поштовању и уважавању
особа које су другачије од нас.
У односу на Основне принципе Црвеног крста, толеранција је тема која је
прожета кроз многе програме и активности Црвеног крста у Србији, ипак највише пажње
јој је посвећено у оквиру програма „Промоција хуманих вредности“. С тога, обучени
волонтери у овом програму, реализовали су радионице на тему толеранције, али и
радионице које третирају друге теме овог програма а преплићу се са овом темом
(ненасилно решавање конфликата, превенција дискриминације и стигматизације,
родна равноправност, превенција насиља путем електронских медија, лични и културни
идентитет и поштовање различитости, дечја права). Организације које нису обухваћене
овим програмом, организовале су тематске едукације и трибине, креативне радионице
и интерактивне активности.
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Школе подмлатка и кампови за младе

„Мала срећна колонија“
Црвени крст Новог Сада jе у периоду од 8. до 14. јула 2021. године учествовао у
организацији и реализацији осамнаестог кампа подмлатка „Мала срећна колонија” на
Петроварадинској ади. Камп је организован за 30
ученика новосадских основних школа.
Током трајања кампа, едуковани волонтери
Црвеног крста Нови Сад реализовали су радионице из
програма Промоција хуманих вредности, Борба
против трговине људима, Прве помоћи и реалистичког
приказа повреда, стања и обољења и ширења знања о
Црвеном крсту.
Камп подмлатка Црвеног крста Бачка Паланка
Црвени крст Бачка Паланка је у периоду од 4.
до 6.јуна организовао камп за 25-оро ученика петог
разреда основне школе у одмаралишту у Багремари.
Предавања и радионице држали су едуковани млади
волонтери Црвеног крста Бачка Паланка. У току кампа
учесници су имали прилику да се упознају са
програмима Дифузије, Борба против трговине
људима, Прва помоћ и Промоција хуманих вредности.
У слободно време деца су имала организован забавни
програм, уметничке радионице и спортске
активности.
Школа подмлатка Црвеног крста Кањижа
У периоду од 29. јуна до 3. јула Црвени крст Кањижа је, у сарадњи са
Добровољним ватрогасним друштвом, организовао 19. Школу подмлатка за 50-оро
деце. Учесници су били деца из Кањиже, Аде и Малог Иђоша. У оквиру кампа деца су се
упознала са следећим програмима Црвеног крста:
Прва помоћ, Припрема и деловање у несрећама,
Дифузија,
Добровољно
давалаштво
крви,
Спасилаштво на води, Здрави стилови живота, Борба
против трговине људима. У реализацији школе је
учествовало 19 волонтера Црвеног крста Кањижа.
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Камп младих Црвеног крста Ковин „Бели Бор“- Мраморак
Црвени крст Ковин је организовао летњу школу
младих у периоду од 21. до 25. јула у сарадњи са
извиђачким одредом „Бели Бор“ и 72. Специјалном
бригадом војске Србије. Камп је одржан у Делиблатској
пешчари. Едуковани волонтери Црвеног крста Ковин
држали су предавања и обуке из области: ЈСО, Прва помоћ, Промоција хуманих
вредности, Дифузија. У кампу је било укупно 35 учесника, од којих 12 волонтера Црвеног
крста Ковин и 23 извиђача различитог узраста.
Летња школа подмлатка Црвеног крста Инђија
У току јула месеца је 33 ученика основношколског узраста, похађало Летњу школу подмлатка у
просторијама Црвеног крста Инђија. У току трајања
школе едуковани волонтери одржали су низ предавања
и радионица из Дифузије, Прве помоћи, Борбе против
трговине људима, Промоције хуманих вредности као и
обуку безбедности на води. Поред тога организоване су
и музичке и еколошке радионице.
Омладински камп Црвеног крста Зрењанин „Тиса 2021.године“
Са циљем перманентне едукације волонтера и континуираног занављања
волонтерске базе у периоду од 6. до 8. августа 2021. године Црвени крст Зрењанин је
организовао Омладински камп Црвеног крста на
излетишту Тиса надомак Арадца.
Волонтерима су презентоване области којима се
баве млади у Црвеном крсту Зрењанин. Стручни
сарадници Црвеног крста Зрењанин реализовали су
предавања и радионице на тему Дифузије, Управљање
волонтерима, Промоција хуманих вредности и Борба
против трговине људима.
Омладински камп „Гај-Дивљана 2021.“
Организације Црвеног крста Нови Сад, Суботица, Зрењанин и Ниш су у периоду
од 10. до 15. августа организовале камп за укупно 60 волонтера средњошколског
узраста. У оквиру кампа волонтери су похађали радионице и предавања из Дифузије,
програма Промоција хуманих вредности и Борба против трговине људима. Такође,
одржане су и презентације из области „Управљања волонтерима“ као што су: Лидерство
и координација, Тимски рад, Вештине комуникације, Превазилажење конфликтних
ситуација, Правила радионичарског рада, Извештавање и контакт са медијима.
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Теме су презентоване кроз интерактивни метод
рада, рад у мањим групама, игролике активности и
дискусију. У склопу припрема за смотру Црвеног крста
Србије у пружању прве помоћи и реалистичком
приказу повреда, стања и обољења, волонтери су
имали прилику да увежбавају напредне технике у
пружању прве помоћи, кроз теоријска предавања,
практичан рад и проверу знања на радним
полигонима. Предавања и радионице су реализовали
едуковани, млади волонтери из организација Црвеног
крста Нови Сад, Суботица, Зрењанин и Ниш.

Омладински камп Црвеног крста Суботица
Црвени крст Суботица је од 2. до 10. септембра организовао камп за младе
волонтере који су били најактивнији за време пандемије Корона вируса током
2020/2021. године. Камп је одржан у одмаралишту Црвеног крста Црне Горе у Сутомору,
на којем је учествовало 23 волонтера из Суботице и 9
волонтера
из
организација
Црвеног
крста
Даниловград и Бар. Током кампа одржане су
радионице и предавања од стране едукованих
волонтера Црвеног крста Суботица из следећих
области: Дифузија, ПХВ, Борба против трговине
људима, Здравствено превентивне делатности,
Управљање волонтерима, Тимски рад и асертивна
комуникација.

Омладински камп Црвеног крста Вршац
Црвени крст Вршац је у периоду од 28. до 30. октобра 2021. године реализовао
камп за 26 ученика средње школе са циљем промоције програма и активности Црвеног
крста и укључивања нових младих волонтера у Црвени крст. Обучени волонтери
Црвеног крста Вршац су у сарадњи са волонтерима
Црвеног крста Пландиште одржали низ радионица и
предавања из области: Дифузије знања о
Међународном покрету Црвеног крста и Црвеног
полумесеца, Борба против трговине људима, Прва
помоћ и деловање у несрећама, Болести зависности,
Промоција хуманих вредности.
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Омладинском камп Црвеног крста Зрењанин
Црвени крст Зрењанин, у периоду од 26. до 28. новембра 2021. године, реализовао
тродневни Омладински камп за укупно 40 учесника у Одмаралишту Црвеног крста
Вршац на Вршачком брегу (35 волонтера учесника Кампа, 2 волонтера који су као
чланови пројектног тима узели учешће у организацији и реализацији активности Кампа,
1 предавач – професионални новинар и 2 стручна сарадника Црвеног крста Зрењанин).
Камп је организован у оквиру реализације пројекта под називом „Води добрим
примером“ који је подржан и финансиран од стране Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину.
На Кампу су поред волонтера Црвеног крста Зрењанин учествовала и по два
волонтера из организација Црвеног крста Новог Сада, Суботице и Сремске Митровице.
Током тродневног боравка реализоване су бројне радионице и интерактивна
предавања: Дифузија – ширење знања о Црвеном крсту, Етички кодекс за волонтере и
запослене, Тимски рад, Вештине комуникације, Превазилажење конфликтних
ситуација, Правила радионичарског рада, Извештавање и Контакт са медијима. Теме су
презентоване кроз интерактивни метод рада, рад у групама, радионичарске игрице и
подстицање дискусије. Такође, реализована је и вежба која је обухватала организовање
активности и акција Црвеног крста по задатим
темама у оквиру које су учесници имали
прилику да провежбају и прикажу претходно
стечена знања.
Волонтери су имали прилику да
слободно време проведу у дружењу и бољем
упознавању, што је такође од изузетног значаја
за њихово даље ангажовање и тимски
волонтерски рад у организацији.

НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА
Светски дан Црвеног крста 8. мај и „Недеља Црвеног крста“ од 8. до 15. маја 2021.
године, обележени су под слоганом који је определила Међународна федерација
друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца „Unstoppable – Незаустављиви'' ,
Рачунајте на нас зато што и када је најтеже и даље смо заједно.
Овај слоган је потврђен у пракси током прошле и ове године током пандемије
корона вируса када су сва Национална друштва Црвеног крста и Црвеног полумесеца
показала да су способна да се брзо прилагоде новим околностима и да своје програме
и активности брзо организују на потпуно нови начин и пруже помоћ најугроженијим
грађанима, људима који су због појаве нове кризе били и јесу додатно угрожени, а пре
свега маргинализованим групама које су иначе и пре пандемије били угрожени својим
статусом.
Слоган ''Незаустављиви'' указује на то, да је рад организације Црвеног крста
вишеструко користан за заједницу и да су волонтери и запослени посвећени, одани и
спремни да у свакој ситуацији дају свој допринос отпорности заједнице и спремни да
одговоре на сваку кризу.
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Пријем код покрајинског секретара за социјалну политику,
демографију и равноправност полова
Поводом обележавања „Недеље Црвеног крста“ Предраг Вулетић, покрајински
секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова је примио Бошка
Митрашиноваића, секретара Црвеног крста Војводине. Том приликом је секретар
Црвеног крста Војводине информисао о активностима војвођанских организација
Црвеног крста током епидемије изазване Корона вирусом напомињући, поред осталог,
и подршку здравственом систему током процеса имунизације грађана. Такође,
истакнута је потреба да се Црвени крст Војводине захвали волонтерима на великом
труду и доприносу у одговору на потребе угроженог становништва током епидемије. Из
тих разлога је предложено и договорено да се, током јесени, у знак захвалности
организује дводневни или тродневни скуп волонтера, на коме ће поред дружења и
размене искустава, бити говора и о програмима Црвеног крста.
Такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту“
Црвени крст Војводине је 8. маја, организовао онлајн такмичење "Шта знаш о
Црвеном крсту". На такмичењу је учествовало 47 волонтера ученика од 8. разреда до 2.
разреда средње школе. Волонтери су се за такмичење припремали из приручника "Од
идеје до акције", аутора проф. др Миодрага Старчевића.
Волонтери су били представници 30 организација Црвеног крста у Војводини:
Алибунар, Бачка Паланка, Бачка Топола, Беочин, Рума, Нови Сад, Нови Бечеј, Инђија,
Кањижа, Ковачица, Ковин, Кула, Нови Кнежевац, Оџаци, Опово, Панчево, Пландиште,
Сента, Шид, Сомбор, Србобран, Сремски Карловци, Сремска Митровица, Стара Пазова,
Суботица, Тител, Врбас, Вршац, Жабаљ и Зрењанин. Прво месту на такмичењу освојио
је волонтер Црвеног крста Сомбор, 2. место је заузео волонтер Црвеног крста Инђија, а
треће волонтер Црвеног крста Сремска Митровица. Победници су награђени
симболичним поклонима. Црвени крст Војводине је у августу организовао додатну
обуку из Дифузије међународног хуманитарног права и Основних принципа Црвеног
крста за 13 првопласираних волонтера са овог такмичења.
Пакети за бебе
Црвени крст Војводине је традиционално и ове године обезбедио средства за
набавку пакета за бебе рођене током Недеље Црвеног крста од Покрајинског
секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Обезбеђени
су артикли (штепани беби јорган, јастук, штепана оградица за креветац, бенкица,
портикла, чарапице и термометар за воду) за 517 пакета, који су дистрибуирани у
организације Црвеног крста у 12 војвођанских градова и општина који имају
породилишта.
Ове године је и Црвени крст Србије подржао ову акцију обезбедивши свакој
породиљи честитку, радосницу, чланску карту Црвеног крста као и 1.750 динара за
куповину беби опреме.
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Свечана додела признања
Са жељом да се захвали свима који су помогли рад организације Црвеног крста у
години коју је обележила пандемија изазвана Корона вирусом, Црвени крст Војводине
је 20. маја организовао свечану доделу признања, у складу са епидемиолошким
мерама. Захвалнице Црвеног крста Војводине је добило 12 правних и 22 физичка лица.
За дугогодишњу сарадњу и значајан допринос раду организације Црвеног крста,
Црвени крст Војводине доделио је Златни знак Црвеног крста Србије Миловану Милићу
и Милану Поповићу.
Милован Милић, оснивач и директор компаније Devtech увек је спреман да
подржи рад организације Црвеног крста, кроз вишегодишње ангажовање на
прикупљању помоћи и обезбеђивању
донација за помоћ људима у
моментима када је помоћ била
најпотребнија. Милан Поповић је
дугогодишњи донатор организације
Црвеног крста. Захваљујући његовим
донацијама и подршци раду народних
кухиња, корисницима је обезбеђен
квалитетан и редован оброк.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Пројекат „Природа за будућност без граница“
Црвени крст Војводине је крајем 2020. године започео реализацију ИПА пројекта
под називом „Природа за будућност без граница“ у партнерству са Црвеним крстом
Жупаније Чонград. Циљ пројекта је био повећање мобилности и комуникације
волонтера организација Црвеног крста основно школског узраста, како би се кроз
заједничке активности подигла свест младих о важности заштите животне средине.
Пројекат је трајао 15 месеци, али је анексом уговора продужен на 18 месеци.
Активности су реализоване и у Војводини и у Жупанији Чонград.
Иновативност пројекта огледа се у томе што су креирани модерни
комуникацијски ИТ алати - web портал са дигиталном мапом (координатама и
фотографијама) и базом података која ће моћи да се користити на андроид и ИОС
платформи. У бази података се, поред информација о активностима Организација
Црвеног крста које су укључене у пројекат, налазе и друге организације, институције,
Удружења грађана, НВО, спортски клубови који доприносе побољшању друштвеног
живота младих. На једном месту ће сви млади, у складу са својим интересовањима,
моћи лако и брзо да пронађу информације о забавним, културним, спортским и
еколошким догађајима у оба региона. Млади ће моћи да наставе своју сарадњу и
размену искустава, а самим тим и заједнички да промовишу свој рад како би био
доступан и видљив у њиховим срединама.
Поред поменутог, Пројектом је било предвиђена и реализација укупно пет
еколошких кампова на којима у учествовале мешовите групе деце из Војводине и
Жупаније Чонград, узраста 11-12 година. На камповима су реализоване еколошке
радионице које су имале за циљ развијање еколошке свести код младих у оба региона,
али и спортско-рекреативне и забавне активности.
Црвени крст Војводине jе реализовао 3 еколошка кампа у Еколошком центру
„Радуловачки“ у Сремским Карловцима. Током тродневних кампова учесници су имали
прилику да кроз разне активности науче зашто је важно чувати природу и на које начине
је заштитити. Такође, учесници су имали прилику да се упознају и друже са децом из
Мађарске и да заједно упознају знаменитости Сремских Карловаца.
Вожња катамараном кроз Дунавски рукавац дочарала је учесницима лепоту
Резервата природе и биљног и животињског света који тамо живи. Током боравка на
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комповима деца су имала прилику да се баве спортовима као што су одбојка, фудбал,
кошарка, атлетика и капуера, као и да учествују на различитим такмичењима и
активностима намењеним изградњи тимског духа.
Црвени крст Војводине је реализовао кампове у следећим терминима:
Од 20. до 22. јуна - Укупно 30 деце из организација Црвеног крста Жупаније
Чонград и Црвеног крста Инђија, Кикинда, Ковин, Нова Црња, Нови Сад, Оџаци, Панчево,
Пландиште и Рума.
Од 19. до 23. јула - Укупно 37 деце, од којих 20 из организација Црвеног крста
Бач, Бачка Топола, Бечеј, Опово, Србобран, Сремска Митровица, Стара Пазова и Вршац
и 17 учесника из Црвеног крста Жупаније Чонград.
Од 4. до 6. септембра – укупно 30 деце из Малог Иђоша, Бачке Паланке, Бачке
Тополе, Опова, Вршца, и Жупаније Чонград.
Црвени крст Жупаније Чонград је, као домаћин 2 еколошка кампа, организовао
низ еколошких, спортских и забавних активности. Деца су имала прилику да се опробају
у стреличарству, одбојци, стоном тенису, пливању и бадминтону. Такође, учествовали
су у забавним радионицама, дружили се и посетили Национални парк у околини
Сегедина и да се боље упознају са историјом и културом Мађарске.
Од 26. до 30. јула у Сегедину – укупно 30 деце, од којих 16 из организација
Црвеног крста Ада, Сента, Сомбор, Врбас, Кањижа, Зрењанин и Вршац
Од 23. до 27. августа у месту Бакс - укупно 30-оро деце, од којих је 15 било из
Кањиже. Учесници су похађали еколошке радионице на којима су учили о важности
очувања животне средине. Стечено знање презентовали су у групама кроз мини
представе, цртеже и скечеве. У слободно време организоване су спортске и забавне
активности током којих су се деца боље упознала и здружила.

Током активности на камповима учесници су усвојили неопходне вештине и
знања која ће моћи да пренесу волонтерима у својим организацијама Црвеног крста и
да буду покретачи будућих активности и пројеката који ће бити усмерени ка подизању
еколошке свести код младих.
Евалуација кампова је показала позитивне реакције учесника и мотивисаност за даље
ангажовање у области екологије.
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„Млади могу да направе промену“
Црвени крст Војводине је 23. фебруара потписао Уговор са Регионалном
канцеларијом за сарадњу младих (RYCO) о финансирању пројекта „Млади могу да
направе промену“, који је Црвени крст Војводине реализовао са Црвеним крижом
Федерације Босне и Херцеговине.
RYCO је међународна организација основана од стране влада Западног Балкана
– Албаније, Босне и Херцеговине, Косова*, Црне Горе, Македоније и Србије, у циљу
промоције духа помирења и сарадње између младих у региону кроз програме
омладинских размена. Споразум о успостављању RYCO потписали су премијери на
Самиту земаља Западног Балкана који је одржан у Паризу, 4. јула 2016. године.

У пројекат је било укључено по четворо младих из укупно 6 организација Црвеног
крста (Кикинда, Рума, Ковин, Травник, Мостар и Љубушки са циљем да буду едуковани
за промотере хуманих вредности међу младима у својим срединама.
У оквиру пројекта, Црвени крст Војводине је заједно са Црвеним крижом
Федерације Босне и Херцеговине, у периоду од 1. до 6. јуна 2021. године у Еколошком
центру „Радуловачки“ у Сремским Карловцима, реализовао међународни омладински
камп.
Током 6 дана кампа 24-оро младих су заједно живели, упознавали једни друге и
учили о темама које промовишу хумане вредности: толеранција, ненасилна
комуникација,
стигматизација
и
дискриминација,
родна
равноправност,
мултикултуралност и прихватање различитости. Кроз радионичарски рад учили су и о
вештинама комуникације, ненасилном решавању проблема и сукоба, развоју критичког
мишљења, јачању самопоштовања.
Предавања и радионице су заједнички
реализовали едуковани млади волонтери и стручни
сарадници из обе организације Црвеног крста.
Учесници кампа су имали прилику да обиђу
Нови Сад, Петроварадинску тврђаву, Сремске
Карловце и Стражилово.
Након кампа учесници су имали
задатак да реализују радионице из поменутих тема
за по 30 вршњака у својим срединама.
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Евалуативни камп је реализован у периоду од 03. до 6.
августа 2021. године је у Сарајеву. Едуковани волонтери из
организација Црвеног крста Кикинда, Ковин, Рума, Мостар,
Травник и Љубушки су том приликом презентовали активности
са радионица које су током јуна и јула месеца, у оквиру
пројекта, реализовали са вршњацима у својим срединама.
Кампу су присуствовали и секретар Црвеног крста
Војводине и секретар Црвеног крста Ковин. Том приликом је
Црвени крст Војводине потписао Споразум о сарадњи са
Црвеним крижом Федерације Босне и Херцеговине, што је
створило услове и за проширивање сарадње на организације
Црвеног крста у градовима и општинама.
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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 је остваривао
јавним наступањем на радију и телевизији, као и прилозима у јавним гласилима.
Истовремено, средства јавног информисања су пратила све значајније активности
Црвеног крста Војводине и својим прилозима на телевизији и у штампи давали свој пуни
допринос раду Организације која на овим просторима реализује своју Мисију.
На интернет презентацији и Фејсбук страници Црвеног крста Војводине, јавност се
могла упознати са циљевима и задацима Црвеног крста, планираним и реализованим
програмским активностима.
Промотивни, информативни и едукативни материјали припремљени су за подршку
у реализацији програма и пројеката Црвеног крста Војводине и Организација Црвеног
крста у градовима и општинама у Војводини.

ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
У току извештајног периода ИТ Центар је радио на припреми, прикупљању и
контроли планова буџета за утрошак средстава добијених по Закону о играма на срећу
за свих 45 организација Црвеног крста у Војводини. Прикупљао је извештаје о
активностима кроз нови Образац за извештавање и вредновање активности
дефинисаних у договору са Републичким Министарством здравља и контролисао
пренос почетних стања магацина. Осим ових послова, радило се и на техничком
одржавању Пословно-финансијског система Црвеног крста Србије (ПФС) у Црвеном
крсту Војводине и организацијама Црвеног крста у Војводини. Све измене потребне због
промене законских прописа су на време урађене и тиме је омогућен несметан рад
Организацијама. У склопу техничког одржавања ПФС у Црвеном крсту Војводине и
организацијама Црвеног крста у Војводини инсталирана је нова ажурирана верзија
апликације.
Са планом модернизације система и увођења коришћења Microsoft365
апликација у Црвеном крсту Војводине и организацијама Црвеног крста ИТ центар је
радио на обукама запослених за коришћење апликација из пакета, коришћење
Интерног портала Црвеног крста Србије и припреми за увођење коришћења еканцеларије. Одржане су презентације е-канцеларије организацијама Црвеног крста у
градовима и општинама. Организацијама је презентована могућност да користе
електронски деловодник, електронско подношење захтева за службено путовање,
годишњи одмор и слободне дане.
Од почетка епидемије COVID-19 ИТ центар пружа додатну подршку
организацијама како би имали неометано функционисање, извештавање и
комуникацију. Према потребама, запосленима је омогућен рад од куће са пуним
приступом ПФС и приступ електронској пошти.
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РАД ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЕНТРА
Послови дистрибуције хуманитарне помоћи су били у функцији дистрибуције
намирница за народне кухиње, пакета хране и хигијене за социјално угрожено
становништво, хуманитарних донација, информативног, едукативног и
промотивног материјала и чувања и одржавања опреме за Програм припреме за
деловање у несрећама и одговор на несрећу.
ИЗВЕШТАЈ О ДИСТРИБУЦИЈИ I-XII 2021.
Организациона јединица
Исказано у
Улаз
кг
559.251,00
Дистрибутивни систем
Вредност
76.666.929,00
кг
19.151,00
Деловање у несрећама
Вредност
19.971.583,00
кг
578.402,00
Укупно (организационе јединице):
Вредност
96.638.512,00

Дистрибуција
528,363,00
65.392.712,00
528.363,00
65.392.712,00

РАД СЕКРЕТАРИЈАТА ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ
Секретаријат Црвеног крста Војводине био је у функцији реализације свих
програмских задатака, планова рада, ванредних активности, одлука Управног одбора и
Скупштине Црвеног крста Војводине.
На укупној реализацији активности садржаних у Извештају о раду Црвеног крста
Војводине у 2021. 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 градовима и општинама у АП Војводини.

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