


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ МЕЂУНАРОДНОГ ПОКРЕТА 
ЦРВЕНОГ КРСТА И ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА 

 
 

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

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

Непристрасност 
Он не прави никакву разлику према народности, раси, верским 

убеђењима, класи или политичком мишљењу. Он настоји да ублажи страдање 
појединаца, руковођен само њиховим потребама дајући првенство најхитнијим 
случајевима несрећа. 
 

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

непријатељствима и не ангажује се у било које време у расправама политичке, 
расне, верске или идеолошке природе. 
 

Независност 
Покрет је независан. Национална друштва, као помоћни органи 

хуманитарних служби својих влада и подвргнута законима у њиховим земљама, 
морају увек да сачувају своју аутономију која ће им омогућити да у свако доба 
делују у складу са принципима Покрета. 
 

Добровољност 
То је добровољни Покрет за помоћ, који не покреће жеље за стицањем 

користи. 
 

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

Универзалност 
Међународни Покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, у коме сва друштва 
имају једнаки статус и деле једнака права и дужности да се међусобно помажу је 
универзалан. 
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Црвени крст Новог Сада је своје активности и у 2015. години реализoвао у 
складу са: 

 -  Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о ванредним ситуацијама, 
Законом о трансфузиолошкој делатности, Законом о безбедности и здрављу на 
раду, Законом о безбедности саобраћаја на путевима, 

-   Статутом Црвеног крста Новог Сада,  
-   Планом акције Црвеног крста Србије за период 2014 – 2018 година, 
- стратегијама које је усвојила Влада Републике Србије, a односе се на 

делатности блиске организацији Црвеног крста (Стратегија развоја социјалне 
заштите, Национална стратегија о старењу, Стратегија за смањење сиромаштва, 
Стратегија подстицања рађања, Нацонални план акције за децу), 

 - са постојећим потребама. 
Црвени крст Новог Сада је био  ангажован на реализацији јавних овлашћења 

која су од стране државе поверена Црвеном крсту, Законом о Црвеном крсту 
Србије (члан 6. и 7. Закона), програма Црвеног крста (члан 9. Закона), редовних 
активности и акција усмерених ка различитим циљним групама становништва, 
посебно најугроженијим, као и услуга које пружа Црвени крст (члан 10. Закона). 

И у 2015. години потреба за деловањем организације Црвеног крста Новог 
Сада била је изражена, а финансијски и материјални услови за функционисање и 
реализацију активности били су сложени.  

Црвени крст Новог Сада је деловао на основу Основних принципа 
Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а све своје 
капацитете ангажовао је у циљу адекватног, благовременог и квалитетног 
одговора на хуманитарне потребе у заједници.  

Ангажовањем великог броја волонтера, који су се определили за рад у 
Црвеном крсту Новог Сада, омогућено је да органи Црвеног крста Новог Сада, 
почев од Управног одбора, комисија, Надзорног одбора и Скупштине, своју 
делатност, која проистиче из основних принципа Међународног покрета 
Црвеног крста, реализују у потпуности. 
Планиране активности реализоване су кроз следеће области рада Црвеног крста 
Новог Сада: 

• Организација и развој 
• Рад органа, основних организација и актива Црвеног крста Новог Сада 
• Социјална делатност 
• Здравствено васпитна делатност 
• Програм припрема и деловање у несрећама и одговор на несрећу 
• Добровољно давалаштво крви 
• Подмладак и омладина 
• Служба тражења 
• Међународна сарадња  
• Односи с јавношћу 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ 
 

У циљу остваривања Мисије Црвеног крста на постизању хуманитарних 
циљева и задатака, у разним областима деловања, а у складу са задацима 
организационог карактера активности Црвеног крста Новог Сада у 2015.г. биле 
су усмерене на: 

 омасовљавању чланства - окупљањем људи који прихватају циљеве, принципе и 
програмске задатке Црвеног крста;  
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 организационом и кадровском јачању основних организација и актива Црвеног 
крста у предузећима, васпитно-образовним институцијама, установама и месним 
заједницама; 

 формирању нових основних организација и актива; 
 праћењу рада основних организација и актива на извршавању задатака Црвеног 

крста (консултативним састанцима са секретарима основних организација 
Црвеног крста, обиласцима на терену, сагледавањем програма рада и сл); 

 изналажењу могућности остваривања сопствених прихода путем нових 
пројеката;  

 учествовању у процедурама предлагања свих позитивних законских прописа и 
других докумената, који регулишу статусна питања организације или утичу на 
пословање, преко својих представника у радним телима Црвеног крста 
Војводине и Црвеног крста Србије; 

 припремању предлога за доделу признања Црвеног крста Новог Сада и Црвеног 
крста Србије, водећи рачуна о примени Правилника за доделу признања; 

 
 

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА, ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И 
АКТИВИ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА 

 

Скупштина Црвеног крста Новог Сада 
 
  Скупштина је највиши орган Црвеног крста Новог Сада и броји 35 
представника. 
  У протеклој години одржана је једна седница Скупштине. На 
Седници, одржаној 17.марта, усвојени су: Извештај о раду за 2014.г, Извршење 
финаснјског плана у 2014.г, План рада за 2015.г, Финансијски план за 2015.г. 
                   Једногласно је донета одлука о предлогу за доделу признања: 11 
Златних знакова Црвеног крста Србије, 21 Сребрни знак Црвеног крста Србије и 
50 Захвалница Црвеног крста Новог Сада.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заслужним појединцима и организацијама висока признања Црвеног крста 
Србије уручио је председник Црвеног крста Србије, проф.др Драган 
Радовановић. Захвалнице Црвеног крста Новог Сада уручио је председник 
Црвеног крста Новог Сада, пуковник др Братољуб Бркљача. 
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24.август 2015.године, Црвени крст Новог Сада је био домаћин састанка 
секретара организација Црвеног крста јужно-бачког округа.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управни одбор Црвеног крста Новог Сада 
 
  Управни одбор је колективни извршни орган Скупштине и броји 11 чланова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Одбор је у току извештајне године одржао 10 седница и координирао 
целокупни рад Црвеног крста Новог Сада и заједно са Секретаријатом и 
комисијама радио на реализацији свих задатака поверених нашој Организацији. 
   

Остварени су бројни садржаји: 
 

• редовне активности Црвеног крста: “Недеља здравих уста и зуба”, 
“Светски дан здравља”, “Недеља Црвеног крста”, 11.мај – Национални дан 
добровољних давалаца крви, 14.јун – Светски дан добровољних давалаца 
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крви, организовање едукативно-мотивационих семинара и саветовања 
ДДК, Школа здравља, Квиз “Шта знаш о здрављу”, Квиз такмичење 
"Здравље је највеће богатство", Превентивни опоравак деце на мору, 
“Недеља борбе против ТБЦ осталих болести дисајних органа”, “Дечја 
недеља”, “Пакет за новорођену бебу”, „Трка за срећније детињство“, “Дан 
борбе против глади”,  “За сунчану јесен живота”, Међународни дан старих 
особа, Светски дан хране, “Месец посвећен сузбијању болести 
зависности”, “Светски дан борбе против СИДЕ”, “Један пакетић – много 
љубави”, санитетско обезбеђивање важнијих културно-забавних 
манифестација у Граду, Обука екипа у пружању прве помоћи и приказу 
повреда и обољења и имитација стања повређених и организовању 
такмичења екипа, Недеља безбедности у саобраћају, Обележавање 
Светског дана прве помоћи, обука прве помоћи у складу са Законом о 
заштити здравља на раду, Служба тражења, Камп – „Мала срећна 
колонија“ и др. 

 
• пројекти Црвеног крста: Народна кухиња, Брига о старима, Инфо центар за стара 

лица, Психосоцијална подршка, Помоћ другачијима, Програм борбе против 
трговине људима, Директно ублажавање сиромаштва, Кухиња на точковима, 
Истраживање Међународног хуманитарног права, Промоција хаманих 
вредности, Омасовљавање добровољног давалаштва крви. 
 
Кроз функцију Председника и Секретара Управни одбор је остварио бројне 
контакте са многим хуманитарним организацијама у земљи и иностранству. 
Настављена је сарадња и организовано је неколико сусрета са организацијама 
Црвеног крста из Тузле, Осијека, Бањалуке и Скопља. 
Стални контакти били су и са Црвеним крстом Војводине, Црвеним крстом 
Србије, као и са свим организацијама и институцијама са којима програмски 
сарађујемо.  
Поред наведеног, а у домену своје надлежности, Управни одбор је током године 
доносио и остале неопходне одлуке и закључке. 
 
 
Надзорни одбор Црвеног крста Новог Сада 
 
Надзорни одбор је у претходној години одржао две седнице, на којима је 
разматрао укупно финансијско пословање и законитост у раду. Своје извештаје 
презентовао је Управном одбору Црвеног крста Новог Сада. 
 
Основне организације и активи Црвеног крста  
 

Основне организације и активи су саставни део Црвеног крста Новог 
Сада, као основни облик организовања чланства Црвеног крста за обављање 
хуманитарних задатака који су утврђени Статутом Црвеног крста Новог Сада – 
Градске организације. 

Основне организације се формирају према месту становања, рада и 
школовања, и спроводе активности из делокруга рада Црвеног крста. Радом 
основне организације руководи секретар основне организације, кога предлаже 
основна организација, а именује секретар Црвеног крста Новог Сада и он ту 
функцију обавља волонтерски. 
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Активи се организују ради реализације конкретних програмских 
активности. 
Активом руководи секретар актива, кога изабере Актив уз сагласност и 
именовање секретара Црвеног крста Новог Сада и он ту функцију обавља 
волонтерски. 
             На територији Града Новог Сада делују: 

• 101 основна организација са 14.557 чланова и 
• 98 актива са 1.390 чланова         

Основни задаци у раду основних организација и актива су: 
1. Омасовљавање организације 
2. Здравствено просвећивање 
3. Добровољни социјални рад 
4. Добровољно давалаштво крви 
5. Остали задаци 

 
09. фебруар 2015. године, Црвени крст Новог Сада је организовао први радни 
састанак са секретарима основних организација Црвеног крста, у месним 
заједницама, у 2015. години. Сумирани су резултати рада основних организација 
у 2014. години, које су посебно биле активне у време ванредног стања за време 
мајских поплава и донет је План рада основних организација Црвеног крста у 
месним заједницама за 2015. годину 
У току године одржано је четири радна састанка са секретарима основних 
организација Црвеног крста у месним заједницама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09. мај 2015. године, Црвени крст Новог Сада је, у знак захвалности за хумани 
волонтерски рад организовао излет у Сремску Митровицу за волонтере из 
основних организација Црвеног крста Новог Сада у месним заједницама. 
Домаћин нам је била Организација Црвеног крста Сремска Митровица. 
Организован је обилазак Манастира Хопово, центра града Сремске Митровице и 
археолошки локалитет „Сирмиум“.  
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Радни део је био посвећен обележавању 50 година од усвајања седам Основних 
принципа Црвеног крста и Црвеног полумесеца, који су израз праксе и 
вредности Црвеног крста, а то су: хуманост, непристрасност, неутралност, 
независност, добровољност, јединство и универзалност.  
Кроз радионицу на којој су истакнути волонтери објаснили практичну примену 
и значење сваког од принципа Црвеног крста, потврђена је чињеница  да 
Основни принципи чувају континуитет Црвеног крста и обезбеђују деловање на  
консистентан и јединствен начин. Они су темељ посвећености да се помаже 
угроженим људима и заједницама свуда, данас и увек.   
 
 
 

*** 
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СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

 
Републички завод за статистику објавио је податак за 2014.годину да је стопа сиромаштва у 

Србији 24,6 посто,  што значи да 1,8 милиона људи на ивици сиромаштва. Према званичним 
подацима - Стратегија за смањењење сиромаштва, у Србији 9,2% становништва живи испод  
границе сиромаштва. У посебно тешким условима живе корисници новчане социјалне помоћи 
(НСП-а), самохрана старачка домаћинства, пензионери са најнижим пензијама и тзв. “гранични 
случајеви”- лица која за мале износе прелазе утврђени цензус за остваривање права на НСП, а 
налазе се у привременом или сталном стању социјалне помоћи. 
Захваљујући кредибилитету наше ораганизације и снажној подршци Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту града Новог Сада, свакодневним апелима и донаторима, настојали 
смо да ублажимо људску патњу, односно да помогнемо становништву у стању социјалне 
потребе. 
Рад Црвеног крста Новог Сада у области социјалне делатности, био је усмерен на  директној 
помоћи најугроженијим групама (стратешки правац 1) и психосоцијалној делатности 
(стратешки правац 2). Такође, реализоване су и традиционалне акције Црвеног крста из области 
социјалне делатности. Из магацина Црвеног крста Новог Сада ул. Раде Кончара 1, 
Петроварадин, подељено је 917.000 kg разне хуманитарне помоћи. 
 

ДИРЕКТНА ПОМОЋ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ ГРУПАМА 
 
Директна помоћ је први и основни корак у помоћи најугроженијима и представља основни 
предуслов за одржавање егзистенције најугроженијих група. 
Програм хуманитарне помоћи за локално становништво настављен је и у 2015. години. Током 
године прикупљено је од грађана око 4.000 kg половне одеће и обуће. Ову врсту помоћи   
користило је 1.320 породица. Велики број старих и болесних суграђана добило је помоћ у 
храни и хигијени, у оквиру  програма чији су корисници.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Црвени крст Новог Сада пружао је помоћ лицима у стању социјалне потребе кроз следеће 
програме и пројекте: 
 
Програми и пројекти за директно ублажавање сиромаштва 
 
Децембар 2015.године, Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Градском управом за 
социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, у току новембра и децембра месеца 2015. 
године,  реализовао поделу помоћи, кроз Пројекат за директно ублажавање сиромаштва.  
Помоћ се састојала од 1.200 прехрамбених пакета, 1.200 хигијенских пакета и 600 просторних 
метара меког огревног дрвета. 
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Помоћ је подељена за 2.510 социјално угрожених породица са територије Града Новог Сада, 
као и за чланове удружења особа са инвалидитетом Града Новог Сада. 
Градоначелник Града Новог Сада Милош Вучевић и начелник Градске управе за социјалну и 
дечју заштиту небојша Крезовић присуствовали су подели ове помоћи, а Секретар Црвеног 
крста Новог Сада Драган Лазић их је упознао са активностима и програмима које реализује 
Црвени крст Новог Сада. 
 
29.јануар 2015.године, Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са МК GROUP – Победа 
холдинг, Петроварадин, упутио хуманитарну помоћ Институту за здравствену заштиту деце и 
омладине Војводине (Дечја болница Нови Сад). 
Хуманитарна помоћ се састојала од: 

- пелене за бебе (једнократне) 1.043 пак. 
- храна за бебе (разна) 42 кутије 
- храна за бебе (Хумана) 137 кутија 

Укупно је упућено 16 палета помоћи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подршка социјално угроженој деци 

 
Црвени крст Војводине је средства, која су остварена по одредби члана 283. став 1. тачка 

2. Законика о кривичном поступку, у 2015. години усмерио на помоћ социјално угроженој деци 
основношколског узраста. Црвени крст Новог Сада је различитим видовима добијене помоћи  
обухватио 35 основних школа на територији Града Новог Сада. Поделе су вршене на основу 
броја ученика. Током године  извршена је подела:  

- 600 пакета средстава за хигијену (април); 
- на десетодневни одмор и опоравак  у одмаралиште  Црвеног крста Србије било је 

упућено 135-оро деце из 35 основних школа; 
- 150 школских руксака са основним школским прибором (август); 
- 220 пакета хране (септембар); 
- уочи Новогодишњих празника  подељено је око 600 новогодишњих пакетића.  
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03. децембар 2015. године, делегација у којој су били проф. др Золтан Хорват, члан Градског 
већа за здравство, мр Мила Уверић Радовић, начелница Градске управе за здравство, Ненад 
Драшковић, директор Центра за социјални рад и Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог 
Сада, посетила је 03.децембра 2015. год, терапијску заједницу „Земља живих“, на Ченеју. Том 
приликом делагација се упознала са циљевима, методологијом и резултатима рада ове 
терапијске заједнице. Основна активност Удружења „Земља живих“ је ревитализација и 
рехабилитација зависника у терапијским заједницама, као и њихова ресоцијализација и 
стварање друштвених услова за социјално интегрисање након лечења Црвени крст Новог Сада 
је терапијској заједници на Ченеју донирао помоћ у виду  средстава за хигијену, за месечну 
потребу штићеника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пројекти поделе хуманитарне помоћи у сарадњи са Комесаријатом за избеглице  
 
Октобар-децембар 2015. године, Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Одсеком за избегла, 
прогнана и расељена лица Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, 
извршио расподелу хуманитарне помоћи за избегла и интерно расељена лица, на основу 
спискова достављених од стране Повереника за избеглице Града Новог Сада. 
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Извршена је расподела хуманитарне помоћи у виду прехрамбених пакета за 300 породица, 
новчане помоћи за 25 породица  и огревног дрвета за 25 породица избеглих и интерно 
расељених лица. 
 
У сарадњи са Градом Новим Садом и Комесаријатом за избеглице и миграције Републике 
Србије, Црвени крст Новог Сада укључен је у рад комисије за расподелу помоћи у виду 
грађевинског материјала намењеног за стварање и побољшање услова становања породицма 
избеглица и интерно расељених лица на територији Града Новог Сада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализована је набавка и испорука потребног грађевинског материјала по коначним листама 
корисника ове помоћи за 17 породица избеглица, који живе на територији Града Новог Сада. 
 

 
Пројекти поделе хуманитарне помоћи у сарадњи са Дирекцијом за робне резерве АП 
Војводине 

 
Црвени крст Новог Сада је, на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Дрекцојим за 
робне резерве АП Војводине број: "СП" 80-1/2015, у току 2015. године извршио пријем и 
дистрибуцију хуманитарне помоћи у виду прехрамбених и хигијенских пакета, у количини од 
310.000 kg., а на основу Пројеката Владе АП Војводине о неопходности пружања помоћи 
социјално угроженом делу становништва на територији АП Војводине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пројекти поделе хуманитарне помоћи у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за 
науку и технолошки развој  АП Војводине 

 
Црвени крст Новог Сада је, на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Покрајинским 
секретаријатом за науку и технолошки развој АП Војводине број114-401-3476/2015-02, у току 
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2015. године извршио пријем и дистрибуцију роба по основу Програма суфинансирања погона 
за примену нових технологија. Кроз донације установама и другим субјектима на територији 
АП Војводине, а на основу Закључка Покрајинске владе, извршена је дистрибуција 
хуманитарне помоћи у количини од 99.000 kg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОМОЋ МИГРАНТИМА 
 

9. јун 2015. године Црвени крст Новог Сада је преко Црвеног крста Србије упутио 
хуманитарну помоћ мигрантима на дистрибутивни пункт Црвеног крста у Прешево. 
Хуманитарна пошиљка се састојала од 200 паковања пелена за бебе. 
15, 16. и 24. јула 2015. године, Црвени крст Новог Сада је преко Дирекције за робне резерве 
Владе АП Војводине, упутио хуманитарну помоћ Црвеном крсту Суботице и Кањиже. 
Хуманитарна помоћ била је намењена мигрантима који се налазе на територији ових градова. 
Хуманитарна помоћ се састојала од средстава за личну и колективну хигијену (тоалет папир, 
паста за зубе, пелене за бебе, сапун, влажне марамице, хигијенски улошци, дезинфекционо 
средство, папирни убруси и др.). Магацин Црвеног крста Новог Сада посетио је Председник 
Владе АП Војводине др Бојан Пајтић. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07. и 08. октобар 2015. године, Беркасово, волонтери Црвеног крста Новог Сада су 
целодневно дежурали и делили хуманитарну помоћ мигрантима на пункту Црвеног крста. 
16. септембар 2015. године, Црвени крст Новог Сада упутио је хуманитарну помоћ у виду 
дезинфекционог средства Црвеном крсту Сомбора, која је била неопходна за припрему 
смештајних капацитета за мигранте. 
18. новембар 2015. године, Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са Јужно бачким управним 
округом упутио хуманитарну помоћ мигрантима у Шиду, која се састојала од тоалет сапуна и 
половне гардеробе, око 4.000 kg. Магацин Црвеног крста Новог Сада посетио је начелник 
Јужно бачког управног округа, проф. др Зоран Милошевић. 
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ПРОГРАМ  „НАРОДНА КУХИЊА ЦРВЕНОГ КРСТА“ 
 

 Дистрибуција куваних оброка за 600 корисника вршила се на два пункта: Клуб 
пензионера „Олга Петров“ (264 кувана оброка) и пункт Црвеног крста у Футошкој улици број 
14 (336 куваних оброка). Корисници ове врсте помоћи су социјално најугроженији становници 
нашег Града и то: корисници новчане социјалне помоћи, вишечлане породице, старија лица, 
болесни - неспособни за рад, лица са инвалидитетом, пензионери са најнижим примањима и др. 
О свим корисницима се води документација, а особље које ради на подели оброка води дневну 
евиденцију долазака.  

Ланч пакети су дељени корисницима социјалне новчане помоћи, који живе у 
приградским насељима, а на основу спискова Центра за социјални рад. Ову врсту помоћи 
добијало је 800 корисника месечно.  

Средства за трошкове фукционисање Народне кухиње обезбеђена су из буџета Града 
Новог Сада. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Испорука намирница за функционисање кухиње из донације Владе Републике Србије,  

преко Дистрибутивног центра Црвеног крста Србије и Војводине обухватила је период од 9 
месеци, са 10 основних намирница  (брашно, уље, пиринач, пасуљ, тестенина, боранија, 
грашак, сушено поврће, ђувеч, месне конзерве). 
 Од локалних донатора кухињу су помогли: 
 

• „Хуманитас“ месечно донира финансијска средства за подршку Народне кухиње; 
• „Витал“ из Врбаса је донирао 5 kg мајонеза за сваког корисника Народне кухиње 

(јун); 
• Прехрамбена индустрија „Центропак“ из Ниша је донирала кесицу пире кромпира и 

квасац за сваког корисника Народне кухиње (октобар); 
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• „Rotary Club“ je донирао 3000 kg јабука за корисникe Народне кухиње (октобар); 
 

Децембар 2015. године, Црвени крст Новог Сада је, захваљујући снажној подршци Града 
Новог Сада, Градске управе за социјалну и дечју заштиту, набавио возило FIAT DUKATO 
FURGONE 2.  
Возило ће служити за дистрибуцију ланч пакета корисницима програма Народне кухиње, који 
се налазе у приградским местима, дистрибуцију куваних оброка и превоз хуманитарне помоћи 
социјално угроженом становништву Града Новог Сада. 
Члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци, проф. др Никола 
Ћировић, шеф Кабинета градоначелника Новог Сада, Александар Петровић и начелник 
Градске управе за социјалну и дечју заштиту, Небојша Крезовић, извршили су примопредају 
возила испред објекта Народне кухиње у Футошкој улици бр.14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пројекат Црвеног крста Србије „Контрола 
туберкулозе у Србији“ започет је у новембру 2010. 
године обуком за активно трагање за особама са 
симптомима туберкулозе код пунолетних 
корисника народних кухиња. Циљ пројекта је 
јачање и унапређивање доступности дијагностике и 
лечење туберкулозе и мултирезистентне 
туберкулозе са посебним нагласком на 
најосетљивије популације и тиме омогући 
најосетљивијим популацијама да се „приближе“ 
систему  здравствене заштите.  
Црвени крст Новог Сада је анкетирањем обухватио 
358 пунолетних корисника кухиње. Анкетирање је било добровољно и анонимно, а анкетари су 
били обучени волонтери Црвеног крста.  
 
Пројекат „Кухиња на точковима“ 
 
У оквиру програма „Брига о старијима“, од 2006. године реализује се Пројекат „Кухиња на 
точковима“. С обзиром да Градска управа за социјалну и дечју заштиту финансира Програм 
народне кухиње, Пројекат се реализује током читаве године. Општи циљ  Пројекта је 
ублажавање сиромаштва и глади на подручју Града и афирмација хуманитарног рада Црвеног 
крста. Овим пројектом омогућена је редовну исхрану лицима која су тешко покретна или 
непокретна, а у стању су социјалне потребе. Афирмација хуманитарног рада Црвеног крста 
Новог Сада дошла је до пуног изражаја, јер у Граду ниједна хуманитарна организација не 
реализује овакав вид помоћи. Током године Пројектом је обухваћено укупно 20 лица, а месечно 
је било од 10 до 15 корисника. О свим корисницима се води уредна евиденција, а координатор 
Пројекта и социјални  радник обилазе све кориснике.  
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Превентивни опоравак деце 
 
6-15. јул 2015. године, Баошићи, Република Црна Гора, Црвени крст Новог Сада 
традиционално посвећује велику пажњу превентивном опоравку деце и већ дуги низ година 
користи капацитете одмаралишта Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“, у Баошићима у 
Републици Црној Гори. Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Градском управом за 
социјалну и дечију заштиту, а у оквиру пројекта „Програми и активности за помоћ деци и 
младима у стању социјалне потребе“ и у 2015. години омогућио превентивни опоравак деце на 
мору, за децу из породица у стању социјалне потребе, а из средстава Буџета Града Новог Сада.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У смени од 06. до 15. јула 2015. године, боравило је 47-оро деце основно-школског узраста у 
пратњи три васпитача. Групу су чинила деца из социјално угрожених породица, на предлог 
основних школа и Новосадске ромске мреже, деца корисници Дневног боравка за децу и 
омладину са поремећајем у понашању Центра за социјални рад Града Новог Сада и деца из 
Дечијег села из Сремске Каменице. 
 
Црвени крст Новог Сада је обезбедио ланч пакете за пут, папуче и пешкире за плажу и средства 
за личну хигијену. Кроз радионице, које су водили волонтери Црвеног крста, деца су се 
упознала са Организацијом Црвеног крста, њеним основним принципима и едуковани су кроз 
пројекте „Промоција хуманих вредности“, „Стоп трговина људима“ и др. Превентивни 
опоравак деце на мору, у Одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“, у 
Баошићима, подржан је средствима из Буџета Града Новог Сада. 
 
14-25. јул 2015. године, Баошићи, Република Црна Гора, Црвени крст Новог Сада је, у 
сарадњи са Црвеним крстом Војводине и Јавним тужилаштвом Новог Сада, организовао 
превентивни опоравак деце на мору у Одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“, 
у Баошићима. Овим пројектом обухваћени су ученици петих и шестих разреда новосадских 
основних школа (34 основне школе), у укупном броју од 70 ученика, који су одређени на 
основу критеријума (да су добри ученици, из породица лошијег материјалног стања). Ученике 
су пратила три васпитача које је одредио Црвени крст Новог Сада. Наши мали суграђани су 
боравили у Одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у Баошићу, у периоду од 
14-25.јула 2015.године. 
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19-30. август 2015. године, Баошићи, Република Црна Гора, Црвени крст Новог Сада је, у 
сарадњи са Црвеним крстом Србије, организовао превентивни опоравак деце на мору у 
Одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“, у Баошићима. Овим пројектом 
обухваћено је 25-оро деце из породица које су корисници Народне кухиње Црвеног крста 
Новог Сада. 
 
9-10. мај 2015. године, Црвени крст Новог Сада, у сарадњи са Градском библиотеком у Новом 
Саду, а под покровитељством Града Новог Сада, је спровео хуманитарну акцију прикупљања 
књига за Дом културе „Радомир Поповић“, библиотеку у Општини Ранилуг, на Косову и 
Метохији. Захваљујући донаторима обезбеђено је и 120 беби пакета, 300 kg детерџента, мања 
количина нове одеће и обуће за социјално угрожену децу Општине Ранилуг.  
У акцији су учествовале и месне заједнице са подручја Града Новог Сада. 
Делегација у саставу помоћник Градоначелника Новог Сада, Бојан Торбица, директор 
Библиотеке, Драган Којић, књижевници – Марина Жинић Илић, Батрић Ћаловић, секретар 
Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић и Драган Љубинац, је уручила прикупљену 
хуманитарна помоћ 09.маја 2015.године. 

 

  

 

 

 

 

 

20-24. август 2015. године, Црвени крст Града Новог Сада, Градска библиотека у Новом Саду 
и Епархија сремска уз благослов Епископа Сремског господина Василија, у периоду од 20 до 
24. августа 2015 године, организовли су дочек и прихват петодневног боравка за 52-оје деце из 
Косовског Поморавља, из Општине Ранилуг. 

 

 

 

 

 

 

 
Током петодневног боравка у Новом Саду, деца су била смештена у манастирима Крушедол и 
Велика Ремета, и за наше госте смо организовали обилазак културно-историјских споменика 
Града Новог Сада.  
Деса су посетила Матицу српску, Градску библиотеку у Новом Саду, Музеј града Новог Сада, 
Петроварадинску тврђаву, Сремске Карловце, Стражилово, Сланкамен и фрушкогорске 
манастире. Шеф кабинета Градоначелника Града Новог Сада, Александар Петровић, 
уприличио је пријем гостију у Градској кући. Пријему су присусутвовали представници 
општине Ранилуг, као и организатори ове посете. Заменик председника општине Ранилуг, 
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Владица Аритоновић, захвалио се организаторима посете, као и Граду Новом Саду на пријему 
у Градској кући и на помоћи коју им је Нови Сад до сада донирао. Он је истакао да је 
педесеторо деце презадовољно овом посетом, као и то да је ово идеална прилика да основци из 
Ранилуга упознају и овај део Србије. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Превентивни опоравак пензионера 
 
Новембар 2015. године, Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Удружењем пензионера 
Града Новог Сада и Градском управом за дечију и социјалну заштиту, дана 05.11.2015.г. 
упутио 100 социјално најугроженијих пензионера према критеријумима и списку Удружења 
пензионера Града Новог Сада на климатски и рехабилитациони опоравак на море у место Бар. 
Такође, Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са поменутим удружењем организовао климатски 
и рехабилитациони опоравак у бањи Врдник за 200 социјално најугроженијих пензионера. 
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ПРОГРАМ ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ 
  
Пројекат „Пружи ми руку“ је током 2015. године претрпео организационе 
промене. Уместо реализације пројекта са децом оштећеног слуха рад је 
настављен са корисницима  Дневног боравак Удружења  за помоћ МНРО 
Града Новог Сада.  
Дневни боравак Удружења за помоћ МНРО Града Новог Сада похађа 20 
корисника са умереним и тежим потешкоћама у развоју, који су старији од 27 
година. 

Активности  су се од јануара до децембра одвијале кроз групни рад у просторијама Удружења.  
Васпитно образовни рад се одвијао пет пута недељно, кроз следеће области: 

 
1. Подршка психо-социјалном развоју, јачање 

самопоуздања, развој толеранције, усвајање 
социјално прихватљивих форми понашања и 
изражавања осећања и ставова 

2. Стимулација развоја специфичних моторичких 
/сензитивних функција 

3. Стимулација развоја креативних способности 
4. Развијање вештине комуникације 
5. Забавно окупационе активности 

 
 
Одржане креативне радионице су допринеле усвајању животно корисних вештина, 

развијању моторике и креативности код самих корисника, као и осамостаљивање корисника 
приликом припремања потребног материјала за радионице, као и одлагање материјала након 
завршетка радионице. На овим радионицама корисници су правили медењаке, сапунчиће, 
честитке, новогодишње поклоне и честитке, украсе за новогодишњу јелку и кићење јелке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Тематске радионице обрадиле су обележавање манифестације Црвеног крста Новог 

Сада: 
„За сунчану јесен живота“, Међународног дана ОСИ, новогодишње и божићне празнике. 

У оквиру радионице увежбана је песма „Плава птица“ на знаковном језику. Ова верзија је 
снимљена као филм. 

 
16. маја 2015. године, организован је излет у Кањижу и посета Удружењу за помоћ и 

заштиту интереса ментално и физичко оштећених лица „С тобом за њих“, том приликом 
размењена су искуства у раду. 
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Усвајањем нових вештина на радионицама, млади са интелектуалним вештинима се 
усмеравају на осмишљено коришћење слободног времена. Израдом разних предмета развија се 
љубав према уметности, повећава се комуникативност, креативност, концентрација и меморија. 
Млади са интелектуалним тешкоћама и њихови родитељи/старатељи су задовољни 
постигнутим резултатима рада. 

У периоду од јануара до децембра 2015. године реализовано је укупно 91 радионица, у 
оквиру којих је израђен велики број ручних радова, декупаж слика, медењака, ружица, торби, 
кецеља, кутијица и др. 

Нова година и подела новогодишњих пакетића је посебан доживљај за кориснике 
програма. Новогодишњи програм је својим мађионичарским вештинама употпунила 
мађионичарка Стела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поред ангажовања у реализацији наведених програма, пројеката и директном пружању 
помоћи социјално угроженом становништву, Црвени крст Новог Сада је реализовао и све 
акције предвиђене планом рада из области социјалне делатности: 
8-15. маја 2015. године, поводом Недеље Црвеног крста, подељени су беби пакети бебама 
рођеним од 08. до 15. маја, у Гинеколошко акушерској клиници, у Новом Саду. Пакете је 
обезбедио Црвени крст Војводине. Акција се реализује 22 годинe. Подељено је укупно 145 беби 
постељина и 290 беби пакета хигијене.  
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5-11. октобар 2015. године, Црвени крст Новог Сада се, и ове године, традиционално укључио 
у програм активности обележавања „Дечје недеље“, у Новом Саду.  Ово је још једна прилика 
да се, поштујући одговарајућа међународна и национална документа створе 
још бољи услови за остваривање права детета на живот у породици. Мото 
Недеље је „Подршка породици - најбоља подршка деци!“. Обележавајући 

Акцију волонтери Црвеног 
крста Новог Сада су поделили 
играчке деци која заједно са 
својим родитељима користе 
оброк у Народној кухињи. 
Играчке су прикупљене током 
године од грађана Новог Сада.  
 
 
 
 

 
ИНФО ЦЕНТАР ЗА ПОМОЋ СТАРИЈИМ ЛИЦИМА   

 
Инфо центар за старије особе отворен је 1. октобра 

2010. године, у оквиру обележавања Међународног дана 
старијих особа, са циљем да се унапреди квалитет живота 
нашим старијим суграђанима, кроз побољшану доступност 
информацијама о правима /услугама које су њима намењене. 
Грађани су и током 2015.године, путем телефона добијали 
детаљне информације о доступним услугама у Граду, а веома 
често им је био потребан савет или подршка.  Највећи број  
позива односио се на питања у вези са пружањем услуга неге 
и помоћи у кући.  

Поред наведеног, води се јединствена база података о 
грађанима  који се обрате Инфо центру, као и подаци која им 
је информација дата или коме су упућени. Такође се 
евидентирају њихове потребе за услугама неге и помоћи у 
кући,  као и њихова питања и проблеми.  

Током 2015. године било је укупно 982 позива, а број 
тражених  информација је приказан у следећој табели: 

 
Ред. 
бр. 

 
ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Број позива 

1. Кућна нега 373 
2. Помоћ у кући 374 
3. Материјална помоћ 88 
4. Здравствена делатност 58 
5. Институционални смештај 17 
6. Психосоцијална подршка  11 
7. Правна помоћ 5 
8. О инфо центру 25 
9. Разно 31 

УКУПНО 982 
 

Пројекат финансијски подржава Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града 
Новог Сада.  
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ПРОГРАМ „БРИГА О СТАРИЈИМА“ 
 

 Број старијих лица у нашој земљи је у сталном порасту. Истраживања 
показују да више од 16 % становника Србије чине особе старије од 65 година. 
Многа старија лица нису у могућности да самостално задовоље основне животне 
потребе, а нису обухваћени неким од облика институционалне или 
ванинституционалне социјално-здравствене заштите. Они су најчешће упућени 
на помоћ других лица и хуманитарних организација.  

 Црвени крст Новог Сада током читаве године, кроз различете пројекте и 
акције, води бригу о најстаријим суграђанима. Велики број старијих лица обухваћен је 
програмом „Брига о старијма“. 

 
Општи циљ Програма је помоћ старијим, болесним и лицима са инвалидитетом, која из 

различитих разлога (здраствени, социјални, материјални и др) нису у стању да самостално и 
адекватно задовоље своје основне потребе. Такође, веома је битно да старије особе остану што 
дуже у свом окружењу, да се мотивишу да користе преостале физичке и менталне потенцијале. 
  Програм се реализује од 2001. године, а корисници су старија лица која нису 
институционално збринута, а то су: старији са веома ниским нивоом социјалне сигурности, 
самачка старачка домаћинства, лица која су свесна, али са тешкоћама самопослуживања или са 
недостатком потпуне слободе кретања. Током године је обухваћено 230-260 старијих лица. 
Програм се реализује у пет средина и то: ООЦК МЗ „Братство“ и приградским срединама 
ООЦК МЗ Каћ, Будисава, Кисач и Бегеч . 
 

Бригу о корисницима води 47 едукованих волонтера и то: 31 старији и 16 млађих  
волонтера. Током године, волонтери су обилазили кориснике у њиховим домовима, 
свакодневно или у зависности од њихових потреба.  

Месечно је било од 1000-1300 посета. Пружане су следеће врсте помоћи: помоћ при 
одржавању личне хигијене и хигијене стана, мерење крвног притиска, мерење нивоа шећера у 
крви, услуге социјалне, културно-забавне, религиозне и рекреативне природе, психосоцијална 
подршка, и др. а у зависности од потреба корисника.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мотивација волонтера је веома битан сегмент одржавања Програма и покретач 

активности. Током године, за волонтере су обезбеђене бесплатне улазнице за позориште, 
пригодним поклонима обележени су њихови рођендани, прослављен 8. март, верски празникци 
и Нова година. Млади волонтери из Бегеча су корисницима сами правили поклоне за разне 
прославе. 

Обележавајући октобар месец, месец посвећен старијим особама, организован је излет 
за 50 волонтера и корисника Програма. Дан је проведен у обиласку природног резервата  
Засавица и манастир Старо Хопово. Вожња бродићем је омогућила упознавање са 
јединственим биљним и животињским светом резервата.  
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Током године, Црвени крст Новог Сада је корисницима, у више наврата, обезбеђивао 

пелене, термофоре, пакете са храном и хигијеном.  
Програм је финансијски помогнут од стране Градске управе за социјалну и дечју заштиту.  
 

Акција „За сунчану јесен живота“ 
 

Међународни дан старијих особа - Резолуцијoм Генералне скупштине УН, децембра 
1990.године, 1.октобар је  проглашен  Међународним даном старијих. Црвени крст Новог Сада  
je реализовао следеће активности: 
01. октобар 2015. године, Међународни дан старијих, сарадници и волонтери Црвеног крста 
Новог Сада обишли су кориснике Пројекта „ Кухиња на точковима“ и поклонили им пакете са 
средствима за хигијену.  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Црвени крст Новог Сада је обележио 1.октобар - Међународни дан старијих, поделом цвећа 
старијим суграђанима у Дунавском парку. Цвеће је поклонила ШОСО „Милан Петровић“ са 
Домом ученика, а поделили су га чланови Теренске јединице.  
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У ООЦК МЗ „Братство“ и приградским насељима Каћ, Кисач, Бегеч и Будисава, средине у 
којима се реализује пројекат  „Брига о старијима“, организовано је  мерење  крвног притиска и 
нивоа шећера у крви. У свим наведеним срединама је лекар-активиста  давао савете за бољи 
начин живота и упутства  о правилној исхрани;  
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
Светски дан хране - 16. октобар и Светски дан борбе против сиромаштва - 17. октобар. 
У сарадњи са Градском управом за социјалну и дечју заштиту и Ротари клубом Нови Сад, на 
пункту за поделу куваних оброка корисницима Народне кухиње, у Футошкој 14, подељене су 
јабуке и готова јела. Јабуке, у количини 3.000 kg (5 kg по кориснику) су обезбеђене 
захваљујући донацији Ротари клуба. Расподели јабука и готових јела присуствовао је проф. др 
Никола Ћировић, члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци, као и 
представник Ротари клуба Новог Сада, Г-дин Јован Бошковић. 

Ова активност је искоришћена како би се медијима и локалној самоуправи презентовао 
значај програма народних кухиња, које се реализују у локалној средини. Акцију су медијски 
пропратили РТВ Војводина, Новосадска ТВ, Канал 9 и новосадски дневни лист „Дневник“. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

29. октобар 2015. године, Акција „За сунчану јесен живота“ је организована у ресторану 
„Романов“. Црвени крст је организовао свечани пријем за најстарије активисте и пензионере, 
по 36 пут. Свечаност су увеличали својим програмом: 
- деца из вртића „Петар Пан“,  
- Светозар Пантелемонов - члан Дневног боравка Удружења за помоћ ментално недовољно 
развијеним особама Града Новог Сада и  
- глумац, редитељ, поета - Миодраг Петровић. 
Симболичне поклоне за све присутне на свечаности припремили су чланови Удружења МНРО. 
На свечаности је Мирјана Курбалија проглашена за најстаријег активисту Црвеног крста Новог 
Сада, а пригодан поклон уручила јој је потпредседница Црвеног крста Новог Сада, Доц. др Оља 
Нићифоровић Шурковић. Члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци, 
проф. др Никола Ћировић, уручио је награде Стевану Мрнштику, најстаријем грађанину Града 
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Новог Сада, који је рођен 11.12.1916. године и брачном пару, Веми и Сими Бајић, који су 66 
година у браку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Победницима ликовно-литерарног Конкурса, на тему „Моји баба и деда“, поклоне је 
уручила Потпредседница Црвеног крста Новог Сада, а простор и свечаност улепшавали су 
њихови радови. 
 Завршна свечаност Aкције одржана је у Кисачу. У прелепо окићеној сали, уз велики број 
гледалаца, најмлађи су припремили богат програм, а све присутне је поздравио Драган Лазић, 
секретар Црвеног крста Новог Сада. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Црвени крст као хуманитарна организација, током читаве године, кроз разне програме и 
активности, води бригу о старима, а у октобру месецу већ 36 година им посвећује више пажње. 
Надамо се да смо и ову јесен успели да обогатимо плодовима наших активности, са жељом да 
нашим суграђанима подаримо богатство сазнања да их нисмо заборавили, јер су они део свих 
нас. Још једну сунчану јесен поклонили смо свима онима који корачају стазама позних година.  
                                                                                                                                                                                                             
 Акција „Један пакетић много љубави” 
 
Црвени крст Новог Сада је поводом новогодишњих и божићних празника, као и протеклих 26 
година, током месеца децембра организовао акцију „Један пакетић много љубави”. Циљ 
Акције био је да се најмлађима подари више радости и празници учине лепшим. У току месеца 
децембра реализоване су следеће акције: 
08. децембра 2015. године,  Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Credit Agricole банка 
Србије, поделио 200 новогодишњих пакетића, ученицима Школе за основно и средње 
образовање  „Милан Петровић“.  
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22. децембра 2015. године, у оквиру Програма психосоцијалне подршке особама са сметњама 
у развоју, Деда Мраз Црвеног крста је посетио и поделио новогодишнње поклоне корисницима 
Дневног боравка Удружења за помоћ МНРО. Корисницима је организована мађионичарска 
представа, коју је извела мађионичарка Стела, која је присутне гледаоце одушевила својим 
„магичним“ триковима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. децембра 2015. године, ученици ОШ „Марија Трандафил“, из Ветерника су се прикључили 
Акцији и прикупили играчке, слаткише и гардеробу за децу из Сигурне куће – Центар за 
социјални рад Нови Сад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. децембра 2015. године, деци узраста до 10 година, која се са својим породицама хране у 
кухињи, Деда Мраз Црвеног крста је поклонио 170 новогодишњих пакетићa, који су 
обезбеђени из буџета Града Новог Сада.  Подели су присуствовали представници Града, као и 
представници медија. 
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 Новогодишње пакетиће у Црвеном крсту добило је и 35-оро деце из социјално угрожених и 
вишечланих породица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жеља свих нас је била да обрадујемо малишане. Пакетиће су поделили Деда Мраз Црвеног 
крста и чланови Теренске јединице Црвеног крста Новог Сада. 
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ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ 
 

 
Активности здравственe делатности имају за циљ очување здравља и подизање 

здравствене културе. Рад са најмлађима је најзначајнији, нарочито у периоду успостављања 
првих контаката са околином, почетног формирања навика и понашања као основа за даљи 
живот, здравствену и радну способност. 

Активност се одвијају кроз различите видове рада: „Школа здравља”, квиз-такмичења, 
обука екипа прве помоћи и РППОС, обука за организаторе добровољног давалаштва крви, 
конкурсе ликовних и литерарних радова на задате теме, као и обележавањем сталних акција: 
„Светски дан здравља”, „Недеља здравих зуба”, „Недеља борбе против ТБЦ и осталих болести 
дисајних органа”, „Месец посвећен сузбијању болести зависности”, „Светски дан борбе против 
СИДЕ” и др, а реализују се у виду предавања, разговора, трибина, радионица, видео пројекција, 
изложби уз приручнике, брошуре, флајере и плакате. 

 
 
 

 19.март 2015. године - Градско 
такмичење „Шта знаш о здрављу" 
одржано је у просторијама Црвеног крста 
Новог Сада у две категорије, подмлатка и 
омладине. Чланови стручног жирија били 
су Доц. др Предраг Ђурић, Доц. др Оља 
Нићифоровић Шурковић и др Санда 
Кончар. Првопласирана у категорији 
подмлатка била је Марта Корњача из ОШ 
„Иван Гундулић“, а у категорији омладине 
Данијела Бановић из Медицинске школе 
„7.април“. Првопласирани из обе 
категорије стекли су право на учешће на 
Покрајинском такмичењу, које организује 
Црвени крст Војводине. 

 
 
  
 
 23 - 29. март 2015. год - Двадесетшесту 
годину заредом, Црвени крст Новог Сада, 
организoвао је здравствено-промотивну кампању 
„Недеља здравих зуба", у сарадњи са Клиником за 
стоматологију Нови Сад, Домом здравља „Нови 
Сад“, Институтом за јавно здравље Војводине, 
Клубом студената стоматологије, Предшколском 
установом „Радосно детињство“, Meдицинском 
школом „7. април“, Музејом Новог Сада и Музејом 
Војводине, а под покровитељством Градске управе 
за здравство Града Новог Сада. 
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 06. април 2015. године - Црвени 
крст Новог Сада, учествовао је у 
заједничкој акцији обележавања Светког 
дана здравља. У заједничкој акцији 
учествовали су поред Црвеног крста, 
Завод за здравствену заштиту студената 
Војводине, Институт за јавно здравље 
Војводине, Дом здравља Нови Сад, 
Клинички центар Војводине, Удружењем 
грађана „Пан трансплант", Јазас, 
Гинеколошка поликлиника „Генесис" и 
други. Акција је обележена платоу код 
Завода за здравствену заштиту студената. 
Акцији су присуствовали бројни медији, 
а акцију је посетио и члан Градског већа 
за здравство проф. др Золтан Хорват и начелник Градске управе за здравство, мр сц. мед. Мила 
Уверић-Радовић. 
 
 19. мај 2015. године - У окиру 
„ШКОЛЕ ЗДРАВЉА" Црвени крст Новог 
Сада организовао је међушколско квиз 
такмичење „ЗДРАВЉЕ ЈЕ НАЈВЕЋЕ 
БОГАТСТВО” у ОШ „Никола Тесла“ и ОШ 
„Коста Трифковић“. Три првопласиране 
екипе стекле су право учешћа на завршном 
Квиз такмичењу. 
 
 
 
 03. јуна 2015. године - Завршно 
Квиз такмичење „Здравље је највеће 
богатство” је одржано у Позоришту 
младих. Успешну реализацију, 
наведене програмске активности, 
помогли су чланови Комисије за 
здравство који су уједно били и 
чланови жирија: др Оља Нићифоровић 
- Шурковић, др Предраг Ђурић, 
Виолета Поповић. Црвени крст Новог 
Сада потрудио се да обезбеди награде 
за све учеснике Квиза. 
 
 04 - 18.  јул 2015. године -
Традиционално су реализоване 
информативне радионице у оквиру  
Кампа „Мала срећна колонија“ на 
Петроварадинској ади. Око 90 
учесника је обухваћено радионицама. 
Учесници су се кроз радионице 
упознали са превенцијом трговине 
људима и превенцијом болести 
зависности. 
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 1. децембар 2015. године – 
Црвени крст Новог Сада је, 
традиционално, активно обележио 
овај датум низом превентивних 
активности. Поводом обележавања 
Светског дана борбе против AIDS-a, 
у оквиру редовног састанка 
Омладинске теренске јединице 
Црвеног крста Новог Сада, 
организовано је предавање на ову 
тему. Млади едуковани волонтери из 
ове области присуствовали су 
свечаности на којој су домаћини били 
шеф кабинета Градоначелника Новог 
Сада, Александар Петровић и начелница Градске управе за здравство, Мила Уверић-Радовић.  

 

 12. децембар 2015. године - 
Црвени крст Новог Сада је подржао 
акцију „Отворених врата" у основној 
школи Жарко Зрењанин. Волонтери 
Црвеног крста су представили програме: 
Реалистички приказ повреда и стања, 
Борба против трговине људима, 
Промоција хуманих вредности и 
реализовали показну вежбу у пружању 
прве помоћи. 
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Пројекти реализовани у сарадњи са Градском управом за здравство  
 

Црвени крст Новог Сада је конкурисао код Градске управе за здравство са пет пројеката, 
који су током месеца априла одобрени, а затим су и реализовани у периоду април – децембар 
2015.године. Пројекти који су реализовани су: 

• Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога 
• Прoјекат „Здраво одрастање“ 
• Обука васпитачица ПУ „Радосно детињство“ у пружању прве помоћи 
• Обука старије основношколске деце у пружању прве помоћи 
• „Здравље је највеће богатство“ - приручник за децу млађег oсновношколског узраста 

 
 

 Септембар - децембар 
2015.год - Црвени крст Новог Сада је 
реализовао Пројекат „Тематски 
родитељски састанци о злоупотреби 
дрога“. У оквиру Црвеног крста  
Новог Сада формиран је стручни и 
пратећи тим који je водиo родитељске 
састанке на тему наркоманије у 
основним и средњим школама. Тим 
чине: лекар Клинике за болести 
зависности, психолог и инспектор 
МУП-а – Полицијска управа Нови 
Сад. Реализовано је 20 родитељских 
састанака у основним и средњим 
школама. Родитељски састанци су трајали по 90 минута, где су предавачи у првих 60 минута 
држали предавање о овој проблематици. Психолог je током родитељских састанaка говориo о 
проблему адолесценције која је сама по себи фактор ризика. Осим тога говорио је о разлозима 
због којих се почиње са узимањем супстанци, што су интрапсихички проблеми и средински 
фактори. Лекар je говориo о начину дејства дрога, њиховом утицају на телесно и психичко 
здравље и указивао je на промене у понашању  које се у таквим случајевима јављају. Родитељи 
су  добили информације о начину раног препознавања и детекције узетих супстанци. На крају 
овог дела предавања родитељи су се информисaли где могу да се обрате за помоћ, уколико 
посумњају или се увере да им дете користи дроге. Представник МУП-а je показиваo 
родитељима дрогу у облику у каквом се могу наћи на улици или у кући. У наставку je указивао 
на правне аспекте овог проблема и законске регулативе које прате проблем зависносто од 
дрога. Преосталих 30 минута је 
било предвиђено за дискусију са 
родитељима. Родитељи су били 
врло заинтересовани за ову 
проблематику и активни у 
дискусији. Како родитељи имају 
веома важну улогу у животу и 
развоју детета, желели смо да 
истакнемо значај превентивних 
програма који су усмерени на 
одрасле. 
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 18. новембра 2015. год - Црвени крст Новог Сада је активно 
учествовао у изради књиге „20 година превенције болести зависности у 
граду Новом Саду“. Књига је промовисана у Скупштини града Новог Сада 
18. новембра 2015. године, на свечаности којом је обележен јубилеј – 20 
година од формирања Градског одбора за превенцију злоупотребе 
психоактивних супстанци Града Новог Сада. Циљ наведене књиге је: 
Промоција и популаризација  досадашњих активности на плану превенције 
и третмана болести зависности у оквиру шире друштвене заједнице.  

 
 
 
 

 Октобар - децембар 2015. године - Црвени 
крст Новог Сада, је кроз пројекат Градске управе за 
здравство, а на основу Закона о Црвеном крсту 
Србије, обучио васпитачице Предшколске установе 
„Радосно детињство“ у пружању прве помоћи. Обука 
у пружању прве помоћи, у трајању од 12 наставних 
часова, је реализована у оквиру 4 групе у два дана. 
Обуку у пружању прве помоћи успешно је савладало 
68 васпитачица Предшколске установе „Радосно 
детињство“. Након успешно завршене обуке сви 
полазници су добили уверења о завршеном основном 
курсу прве помоћи, које важи 5 година. 
 

 
 Октобар - децембар 2015. године - Црвени 
крст Новог Сада, је кроз пројекат Градске управе за 
здравство, обучио 88 ученика основних школа у 
пружању прве помоћи. Обуку у пружању прве 
помоћи је реализована за ученике шестог и седмог 
разреда за 5 изабраних основних школа. Свака школа 
је упућивала ученике које предлаже разредни 
старешина уз сагласност родитеља и одобрење 
директора школе. Након успешно завршене обуке сви 
полазници су добили уверења о завршеном основном 
курсу прве помоћи, које важи 5 година. 

 
 

 
 
  Октобар - децембар 2015. године - Пројекат „Здравље је 
највеће богатство“ – Приручник за децу млађег основношколског 
узраста подразумевао је израду приручника чији су аутори 
стручњаци Института за јавно здравље Војводине – Доц. др Оља 
Нићифоровић Шурковић, Виолета Поповић, Доц. др Милка 
Поповић, др Младен Петровић, Доц. др Снежана Укропина, 
Драгица Јовишевић, др Светлана Илић, мр сц.мед. Драгана Балаћ, 
Доц. др Јелена Бјелановић, а визуелни идентитет је урадила 
Драгана Радановић, сви као волонтери Црвеног крста. 
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 Септембар - децемар 2015.год - Црвени крст Новог Сада је реализовао Пројекат 
„Здраво одрастање“ - Програм за унапређење менталног здравља, подстицање дечјег 
самопоштовања и превенцију болести зависности за децу од 5 до 10 година У оквиру 
организације Црвеног крста  Новог Сада формиран је стручни и пратећи тим који je водиo 
припремне активности и реализацију обуке.  
 Тродневна обука учитеља, васпитача и стручних сарадника је реализована кроз шест 
најбитнијих тема у области менталног здравља. Свака тема је обрађена од теоријске основе 
преко упознавања са играма за рад са децом и припремљених радионица за рад са 
родитељима. Учесници семинара су упознати са 42 активности за децу и са сценаријима за 6 
родитељских састанака. Циљеви који су реализовани и неколико кључних аспеката у свакој 
од тема кроз које су учесници прошли и на којима се посебно инсистира таком 
имплементације пројекта су садржани у следећим темама: добра размена успешна 
комуникација, осећања и шта са њима, појединац и група, сукоб и  сарадња у односима, 
психолошка прва помоћ, интеграција 
 

 
 
 На супервизијским састанцима вршена је исцрпна размена између учесника, анализа 
имплементације програма у програм рада Предшколске установе и школе – активности са 
децом и активности са родитељима. Током трајања трећег дана едукације проналажена су 
решења за настале потешкоће и давана је подршка учесницима програма. Овогодишњу групу 
учесника, Прве групе (предшколци) чинили су васпитачи (23) и дефектолог-васпитач (1). У 
Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад, постоји изузетно интересовање, 
првенствено васпитача, за учешће у овој едукацији. Учесници у овој групи наводе као значајан 
разлог свог укључивања у Програм сазнања да су процене резултата и ефеката примене 
Програма од учесника у претходним групама искључиво позитивни, затим да је тема изузетно 
значајна и да је питање примарне превенције заштите и јачања менталног здравља изузетно 
значајно као и да је рад на превенцији неопходно почети на раном узрасту. На Семинару су 
била, углавном, оба васпитача из групе, што обезбеђује синхронизован рад у групи и 
усклађеност васпитног деловања, у исто време и олакшава васпитачима рад са родитељима, јер 
су подршка једни другима. Другу групу из „Друштва учитеља Новог Сада“ је такође чинило 
(24) учитеља, која имају исте импресије као и прва група.  
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ПРВА ПОМОЋ И РЕАЛИСТИЧКИ ПРИКАЗ ПОВРЕДА,  
ОБОЉЕЊА И СТАЊА 

 
 

28. март 2015.год - Градско такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком приказу 
повреда,  обољења и стања одржано је у Дечијем селу, у Сремској Каменици. У категорији 
омладине учествовало је шест екипа, а победник је екипа Омладине Црвеног крста II. У 
категорији подмлатка учествовало је седам екипа, а победник је екипа Подмлатка Црвеног 
крста I. На отварању такмичења, председник Црвеног крста Новог Сада, Пуковник др 
Братољуб Бркљача, обратио се учесницима са поруком да су сви победници, Прим. др Срђан 
Солдатовић, председник Комисије за ПП и РППОС Црвеног крста Војводине, такмичарима је 
пожелео успух, а Доц. др Миодраг Драпшин, председник Комисије за ПП и РППОС Црвеног 
крста Новог Сад, је званично отворио такмичење. 

 
 

        
 
 
 
 04. април 2015. године - 
Црвени крст Новог Сада је, у 
оквиру акције Родић мегамаркета 
„Рода обезбеђује бициклизам“, 
промовисао Програм прве 
помоћи. У оквиру Акције, која се 
одржавала на паркингу 
мегамаркета, посетиоци су имали 
прилике да својим или Каприоло 
бициклама савладају вештине 
избегавања препрека на путу. 
Волонтери Црвеног крста су 
едуковали младе суграђане о 
важности ношења заштитне 
кациге, као и о последицама 
вожње у алкохолисаном стању. 
Неки од заинтересованих суграђана су имали прилике да се информишу о основним 
поступцима обезбеђења терена код саобраћајних незгода и поступак пружања прве помоћи. 
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 24. април 2015. године - 
Црвени крст Новог Сада, Завод за 
здравствену заштиту студената, 
Аутошкола М&M и Удружење 
студената организовали су акцију 
превенције повреда у саобраћају, а 
поводом Недеље превенције. 
Заинтересовани студенти и суграђани 
су могли да се информишу о значају 
превенције повреда и начину 
указивања прве помоћи. 
 
 
 31. маја 2015. године - 
Покрајинско такмичење у пружању 
прве помоћи и реалистичком 
приказивању повреда, обољења и 
стања одржано је у Сомбору. Црвени 
крст Новог Сада на овом такмичењу су 
представљале екипе омладине, 
подмлатка, реалистичког приказа 
повреда, обољења и стања повређених. 
Супервизори и судије из Црвеног 
крста Новог Сада (шест судија), као и 
пратећи тим РППОС су савесним 
радом помогли да се такмичење 
успешно заврши. У конкуренцији 
омладине екипа Црвеног крста Новог Сада заузела је друго место, у конкуренцији 23 екипe, 
екипа подмлатка – прво место, у конкуренцији 26 екипа, а екипа реалистичког приказа повреда 
и обољења заузела је прво место, у конкуренцији 9 екипа. Све екипе Црвеног крста Новог Сада 
су се пласирале на Државно такмичење. 

 
 12. септембар 2015. године - 
Светски дан прве помоћи обележен је 
на Мишелуку (петља Алибеговац). 
Тема Светског дана прве помоћи била 
је „Будите херој! Године нису 
препрека“. Црвени крст Новог Сада, у 
сарадњи са Полицијском управом 
Нови Сад – Одељење саобраћајне 
полиције и NS RIDERS Србија, 
организовао је на Мишелуку 
(Алибеговац) показну вежбу. Основни 
циљ вежбе био је да се скрене пажња 
учесницима у саобраћају, посебно 
мотоциклистима, на значај прве 
помоћи и да се допринесе спречавању тешких саобраћајних несрећа, које су, нажалост, у овој 
години на нашим просторима однеле велики број људских живота. Показну вежбу пропратила 
је Новосадска телевизија. 
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26. септембар 2015. године- 
Државно такмичење у пружању 
прве помоћи и реалистичком 
приказивању повреда, обољења и 
стања одржано је у Београду. 
Црвени крст Новог Сада на овом 
Такмичењу представљале су екипе 
прве помоћи омладине и подмлатка, 
као и екипа реалистичког приказа 
повреда, стања и оболења. Успешну 
реализацију Такмичења помогле су 
судије Црвеног крста Новог Сада 
(3-оје судија). У конкуренцији 
подмлатка екипа Црвеног крста 
Новог Сада заузела је друго место 
(учествовало 15 екипa), а екипа 
омладине шесто место (учествовало 15 екипa). У конкуренцији реалистичког приказа повреда, 
стања и оболења екипа Црвеног крста Новог Сада заузела је седмо место (учествовало 9 екипa). 

 
 22. октобар 2015. године - 
Црвени крст Новог Сада, Средња 
медицинска школа „7. април" 
Волонтерски центар Војводине и 
Доктори кловнови на Тргу Слободе, 
учествовали су у Акцији „Црвени 
нос", коју су подржале Градска 
управа за образовање и Градска 
управа за спорт и омладину. Акција 
је почела дефилеом 1.000 доктора 
кловнова од Дунавског парка до 
Трга Слободе, где је представљен 
рад организације „Доктори 
кловнови", која спроводи програме посете деци док су на болничком лечењу. 

 

 11. децембар 2015. године - 
Црвени крст Новог Сада, 
Медицинска школа „7.април“, 
Институт за безбедност у 
саобраћају, реализовали су у ТЦ 
Меркатор јавну акцију у оквиру 
Пројекта "БИРАМ БЕЗБЕДНО ЗА 
САОБРАЋАЈ", који се реализује 
под покровитељством Градске 
управе за спорт и омладину Града 
Новог Сада. 
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Обуке у пружању прве помоћи 

 
 

 08. мај 2015. године - Црвени крст 
Новог Сада је, поводом Недеље Црвеног 
крста, организовао кратак Семинар за 
младе предаваче и инструкторе прве 
помоћи. Семинар је организован у 
предивном амбијенту Галерије "Atria 
humana", на Петроварадинској тврђави. 
Тема Семинара је била стручни и етички 
аспекти - циљне групе и методолошки 
приступи; интерактивни односи и тимски 
рад; теорија и пракса у обуци прве 
помоћи. 

 

 

 

  28. јун и 15 јул 2015.год - Волонтери Црвеног крста Новог Сада су у ЕКО центру 
Радуловачки, у Ср. Карловцима, реализовали обуку у пружању прве помоћи за младе чланове 
Покрета горана Новог Сада. 

 

   

 

 21. август 2015. године - 
Црвени крст Новог Сада је помогао 
реализацију Летње школе у ОШ 
„Вељко Влаховић", у Шангају. 
Волонтери Црвеног крста су један 
дан са учесницима летње школе 
демонстрирали и увежбавали 
пружање прве помоћи. Полазници 
Летње школе, око 70 ученика, били 
су веома заинтересовани. 
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 08. децембар 2015. године - 
Црвени крст Новог Сада је оджао јавни 
час прве помоћи за заинтересоване 
ученике 7. и 8. разреда ОШ „Никола 
Тесла". Предавач прве помоћи, 
Александра Милић, је ученицима 
презентовала методе заустављања 
крварења. 

 

 

 
 
 

10 - 12. децембар 2015. године - 
Организована је обука за предаваче 
прве помоћи, у просторијама Црвеног 
крста Војводине, којој су присуствовали 
волонтери из неколико градова 
Војводине. Bолонтери Црвеног крста 
Новог Сада, Љубица Николић, Нађа 
Максић, Миливоје Латковић, Срђан 
Мирковић и Димитрије Коњовић, 
успешно су завршили обуку за 
предаваче прве помоћи. 
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ПОДМЛАДАК  И  ОМЛАДИНА 
 
 У саставу Црвеног крста Новог Сада Градске организације делују основне организације 
Црвеног крста подмлатка и омладине. Васпитно-образовне установе су најпогоднија средина за 
рад са младима и стога су одређене програмске активности Црвеног крста спроведене у њима. 
Грубо их можемо поделити на активности здравственог и социјалног карактера. 
           Активности здравственог карактера  имају за циљ очување здравља младих и подизање 
њихове здравствене културе. Одвијају се кроз различите видове рада: „Школа здравља”, Квиз 
такмичење – „Како сачувати здравље”, Смотру знања „Шта знаш о здрављу”, конкурсе 
ликовних и литерарних радова, тематске изложбе, предавања и филмске пројекције, 
организовање акција добровољног давања крви, обука екипа прве помоћи, реалистичког 
приказивања повреда и обољења, кућне неге и анимације, као и обележавањем сталних акција: 
„Светски дан здравља”, „Недеља здравих зуба”, „Недеља борбе против ТБЦ и осталих болести 
дисајних органа”, „Месец посвећен сузбијању болести зависности”, „Светски дан борбе против 
СИДЕ” и др. 
 Активности социјалног карактера развијају код младих осећај хуманости, пријатељства, 
солидарности, сарадње и разумевања међу људима и у васпитно-образовним установама се 
развијају кроз следеће акције: „Дечја недеља”, „Сунчана јесен живота”, „Један пакетић – много 
љубави”, прикупљање половних уџбеника и одеће и др. 
 Комплетан рад младих приказан је по реализованим акцијама и активностима, разврстаним по 
делатностима: 

• здравствена делатност, 
• социјална делатност,  
• добровољно давалаштво крви,  
• прва помоћ и реалистички приказ повреда обољења и стања повређених, 
• омладинска теренска јединица 
• превентивни опоравак деце 

 
Омладинска теренска јединица „Јован Јовановић Змај” 

 

 
 
 

              Омладинска теренска јединица  Црвеног крста Новог Сада дала је свој допринос у 
остваривању програмских активности Црвеног крста Новог Сада. С обзиром на вишегодишње 
искуство у раду, допринос у остваривању програмских активности био је још већи, а рад 
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младих у Црвеном крсту креативнији. Млади волонтери су своју креативност испољавали кроз 
секције: 

1. Секција за прву помоћ 
2. Секција за маркиранте 
3. Секција за реалистички приказ повреда, обољења и стања  
4. Секција за добровољно давалаштво крви 
5. Секција за превенцију трговине људима 
6. Секција промоције хуманих вредности 
7. Секција за превенцију ХИВ-а 
 

 
 

 
 

17 – 19. април 2015. године -  Годишња скупштина Омладинске теренске јединице “Јован 
Јовановић Змај”, Црвени крст Новог Сада је традиционално организовао 31. годишњу 
Скупштину за младе волонтере Црвеног крста. Годишњој скупштини присуствовали су гости 
из следећих организација Црвеног крста: Тузла, Скопље, Осијек, Ужице,  Ваљево, Горњи 
Милановац, Косовска Митровица, Ново Сарајево, Београд – Стари Град, Панчево, Кикинда, 
Суботица,  Рума, Зрењанин и Сомбор (око 150 учесника). Гости су стигли у наш град 17. април, 
где су их сачекали љубазни домаћини. Након смештаја код домаћина имали су слободно време 
за дружење, а седница Скупштине Омладинске теренске јединице „Јован Јовановић Змај” 
одржана  је 18. априла 2015. године, у просторијама Црвеног крста Војводине -  свечана сала. 

Након одржане свечане Скупштине волонтери су се окупили у Клубу младих, а потом 
пошли у обилазак Града и културних знаменитости. Посетили су Дунавски парк, Владичански 
двор, Саборну цркву, централни градски трг, Српско народно позориште, Синагогу, 
Београдски кеј, а шетњу су завршили на Петроварадинској тврђави. Потом су посетили Музеј 
града Новог Сада, односно збирку стране уметности. Након тога, следио је одмор уз ручак, а 
волонтери су се у 21 час окупили на опроштајној журци у кафе клубу „Луна ВИП“. Млади 
волонтери Теренске јединице, заједно са својим гостима из других организација, уживали су у 
добром расположењу и забави, а сјајну атмосферу су употпунили музичари. Недеља, 19. април 
2015.год је, нажалост, био дан за растанак, али је и ова Скупштина показала да су млади 
неисцрпни извор ентузијазма и полета и да је то један од највреднијих делова Црвеног крста. 
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 29. март 2015. године - 
Црвени крст Новог Сада је, као 
члан Организационог одбора 
Скупштине Града Новог Сада, 
традиционално, учествовао у 
реализацији 22. Новосадског 
интернационалног полумаратона. 
Наша Организација је  обезбедила 
оспособљене волонтере, возило, 
ћебад, носила и неопходан 
санитетски материјал за евентуално 
збрињавање повређених. Обучени 
волонтери Црвеног крста Новог 
Сада, чланови екипа за пружање 
прве помоћи, су вршили санитетско 
обезбеђење Новосадског  
полумаратона, у периоду од 9,30 до 14,30 часова. Укупно је дежурало 20 волонтера на четири 
пункта, са неопходним санитетским материјалом који је обезбедио Црвени крст Новог Сада. На 
овогодишњем Новосадском полумаратону учествовало је више од 1.100 тркача из 16 земаља. 
 

25 - 26. април 2015. године - 
Црвени крст Новог Сада, традиционално, 
је на захтев Скупштине Града Новог Сада 
помогао успешну реализацију 38. 
Планинарског маратона на Фрушкој 
Гори. Волонтери Црвеног крста Новог 
Сада традиционално су учествовали као 
санитетско обезбеђење Планинарског 
маратона на Фрушкој гори. Око 50 
младих волонтера је распоређено на 6 
пунктова где су у току два дана помагали 
планинарима, маратонцима, планинским 
бициклистима и љубитељима природе. 
На срећу осим жуљева, лакших уганућа и 
ишчашења није било тежих повреда. 

 
 08. јун 2015. године - Олимпијски 
комитет Србије двадесет прву годину 
заредом, заједно са својим сарадницима и 
партнерима, организује Олимпијски дан 
у част обележавања годишњице 
оснивања Међународног олимпијског 
комитета. Олимпијски дан je одржан на 
трим стази на Кошутњаку, уз 
организацију атлетске трке за децу (на 
200 и 400 метара), рекреативце (на 3.600 
метара), као и различитих пропратних 
садржаја. Волонтери Црвеног крста 
Новог Сада, Руме и Панчева су били 
ангажовани на пословима санитетског 
обезбеђење ове манифестације. 
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 27. јун 2015. године - 
Волонтери Црвеног крста Новог Сада 
и ове године су санитетски 
обезбеђивали  Ноћни маратон у 
Новом Саду, који се по шести пут 
одржава. Маратон је почео у 21.00 h, а 
последњи такмичари на циљ су стигли 
нешто после 02.30 h. 
 

 
 
 
 
 09 - 12. јул 2015.го - Егзит фестивал и ове године је поверио санитетско обезбеђење 
Црвеном крсту Новог Сада. На Петроварадинској тврђави санитетске услуге су пружане на 12. 
пунктова, који су били видно обележени и опремљени неопходним санитетским материјалом и 
материјално-техничким средствима. Дежурства су организована 4 дана у сменама по 12 сати 
(од 19 - 07 часова). Фестивалски камп, органозован је на Штранду, а Црвени крст је, као и 
претходне године, организовано  дежурство у Кампу, у периоду од 7. до 14. јула. Радило се на 
једном пункту у две смене дневно, од по 12 сати. Укупно 70 обучених волонтера Црвеног крста 
Новог Сада су ставили своје услуге на располагање гостима. Број збринутих посетилаца је oко 
80 у Кампу, а на Тврђави око 320. Велики број посетилаца на 15. јубиларном „EXIT“ (процена 
организатора 190.000) указује да ће присуство екипа Црвеног крста бити неопходно и следеће 
године на Фестивалу. 
 

 
 

 
12. септембар 2015. године - Црвени 

крст Новог Сада је, традиционално, на позив 
Планинарског друштва „Вилина водица”, из 
Буковца, учествовао у релизацији 
санитетског обезбеђења 13. Буковачког 
маратона, на Фрушкој Гори. Међународно 
познату манифестацију, Црвени крст Новог 
Сада је помогао у санитеском делу. Великом 
броју учесника, а стартовало је око 1.500 
учесника, на располагању је била екипа 
Црвеног крста Новог Сада од два обучена 
волонтера, која је све време дежурала на 
пункту (од 9,30 до 18,00 часова). 
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 19. септембар 2015. године - 
Тематски састанак волонтера – „Прва 
помоћ“, у реализацији Црвеног крста 
Војводине и Црвеног крста Новог Сада. 
Састанку је присуствовало 17 волонтера из 
организација Црвеног крста: Ср.Карловци, 
Бачка Паланка, Темерин и Беочин. Састанак 
су припремили и одржали волонтери 
Црвеног крста Новог Сада: Тамара Веселић, 
Драган Бјелић, Јелена Влаховић, Теодора 
Нинковић и Трифко Ијачић. 
 

 
 
 4. октобар 2015. године - 
Волонтери Црвеног крста Новог 
Сада санитетски су обезбеђивали 
манифестацију „Коло за Гиниса". 
Циљ Манифестације је био одиграти 
сплет игара из Србије у највећем 
колу на свету, као и улазак у 
„Гинисову књигу рекорда“ као 
највеће и најдуже српско коло. 
Укупно на Манифестацији је било 
12.000 учесника из 11 држава, који 
су  6.000 метара дуго коло прострли 
дуж Булевара Кнеза Милоша, 
Футошког Пута, Булевара Европе, 
Булевара Војводе Степе. 
 
 12. октобар 2015 год - 
Црвени крст Новог Сада – Градска 
организација је у сарадњи са 
„Новосадским маратоном“ 
организоваo „Трку за срећније 
детињство“. Активисти Црвеног 
крста Новог Сада укупно су 
продали 1.000 бројева, а „Тркa за 
срећније детињство“ je 
организована у више група: 

- Трка предшколаца на 200 m 
- учествовало око 400 деце 

- Трка млађих основаца од I до IV разреда на 400 m - учествовало око 600 ученика 
- Трка старијих основаца од V до VIII разреда на 800 m - учествовало око 400 ученика 
- Трка средњошколаца  1000 m - учествовало око 300 ученика 

Волонтери Црвеног крста – припадници ОТЈ „Јован Јовановић Змај“ су организовали и 
санитетско обезбеђење XXII Међународног „Новосадског  маратона“. Санитетско обезбеђење 
је организовано на 5 пунктова, као и мобилни санитетски тим који је пратио маратонце целом 
дужином стазе.  
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Волонтери су организовали и 
дежурства на пунктовима за освежење. 
Укупно је 40 волонтера Црвеног крстa 
Новог Сада учествовало у реализацији 
ове Mанифестације. Црвени крст је за 
ову Mанифестацију обезбедио ћебад, 
пољске кревете, комби, флаширану воду 
за учеснике „Трке за срећније 
детињство“. Покровитељ „Новосадског 
маратона“ је била Скупштина Града, а 
волонтери Црвеног крста Новог Сада су 
својим присуством помогли да се ова 
манифестација од значаја за Град, која је 
одржана по идеалном времену за маратонце, успешно реализује. 

 
 

Школе и кампови на којима су учествовали млади волонтери  
 

15 - 26. јул 2015. год - Млади волонтери ЦК Новог Сада су боравили у одмаралишту 
Црвеног крста „Криста Ђорђевић“, у Баошићима, где су едуковали и анимирали децу као 
реализатори Летње школе. У смени је било преко 250 деце из Ћуприје, Ваљева, Краљева, 
Смедерева, Руме, Ковина, Ћићеваца, Свилањца, са Косова и Метохије итд. те су реализатори 
имали добар одзив како на радионицама тако и на вечерњем програму. Радионице су 
одржаване у два термина. У оквиру преподневне радионице (11:30-12:15) деца су едукована  о 
историјату Црвеног крста, дифузији и Међународном хуманитарном праву. Након што су 
савладали ту тематику, у оквиру јутарње радионице упозната су са основним елементима прве 
помоћи, Промоције хуманих вредности, као и радионице „Стоп трафикинг“. Иако су деца 
могла да изаберу једну од тих радионица као обавезну (у поподневном термину), сматрали смо 
да би сва деца морала да прођу основе тих радионица у оквиру јутарње. У јутарњој радионици 
су учествовали сви реализатори у паровима.  Други термин за радионице је био после ручка 
(14:00-15:00). Деца су се првог дана доласка опредељивала за једну од шест радионица: 
РППОС, прва помоћ, ликовно-креативна радионица, драмска радионица, Промоција хуманих 
вредности, Стоп 
трговини људима. 
Одзив је био велики, 
свака од радионица је 
имала око 40 
полазника. Остатак 
програма Летње школе 
укључивао је тематски 
вечерњи програм, 
свако вече другачији 
(Вече упознавања, 
Лимбо денс, Шиз-
фриз, Мис и мистер, 
Маскенбал, Ја имам 
таленат, Караоке вече, 
Плесом до снова, Квиз 
знања, Завршно вече, 
Игре без граница). 
Завршно вече је 
састављено од скечева 
припремљених на поподневним радионицама кроз које су деца показала шта је научено на 
њима. За вечерњи програм је било велико интересовање, и увек је било пријављених за 
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учествовање. Свако од реализатора се потрудио да понеко дете са њихове радионице учествује 
на вечерњем програму. Деца која су освојила једно од прва три места су била награђена 
поклонима и дипломама, те је то била још једна мотивација више да учествују у програму.  
Након вечерњег програма, деца су заједно са реализаторима уживала у дискотеци на дечјем 
тргу одмаралишта.  Реализатори Летње школе су задовољни радом са децом, и надамо се 
наставку сарадње са одмаралиштем „Криста Ђорђевић“. 

 
 20 - 26. јула 2015. године - Црвени крст Бања Луке организовао је Међународни 
омладински камп у Бардачи. На Кампу је учествовало 6 градских организација Црвеног крста: 
Бања Лука, Нови Сад , Подгорица, Суботица, Београд и Зрењанин. Црвени крст Новог Сада на 
Кампу је представљао Стефан Видосављевић. У оквиру Кампа су организоване радионице са 
темама: Санитетско обезбеђење масовних скупова, Реалистички приказ повреда, стања и 
оболења, Анти-трафикинга и Репродуктивно здравље. 

 

 
 
 

 10 - 14. август 2015. године -  
Црвени крст Сомбора организовао 
је Омладински камп у Бачком 
Моноштору. Црвени крст Новог 
Сада су представљали Наталија 
Бајагић, Трифко Ијачић и Јована 
Милић. У оквиру Кампа су 
организоване радионице са циљем 
оспособљавања волонтера за 
вршњачку едукацију у својим 
срединама са темама: Промоција 
химаних вредности, Болести 
зависности, Превенција трговине 
људима, Реалистички приказ 
повреда обољења и стања. 
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 22. август - 01. септембар 2015. године - Летња школа младих Црвеног крижа Осјечко-
барањске жупаније је камп на коме се већ 12 година заредом успешно оспособљавају млади 
Црвеног крста. Овогодишњем Кампу је присуствовало преко 150 волонтера. Црвени крст Новог 
Сада су представљали Милана Бојиновић и Аријана Фишић.  
 

 
 
 
 16 - 18. октобар 2015. године - 
Волонтери Црвеног крста Новог Сада, 
чланови јединице за деловање у 
ванредним околностима, на позив 
Црвеног крста Србије и Црвеног крста 
Војводине у одмаралишту 
„Александровац", у Митровом Пољу 
присуствовали су  обуци за деловање у 
ванредним околностима. Десет 
волонтера Црвеног крста Новог Сада 
успешно је прошло тродневну основну 
обуку за деловање у варедним 
околностима. 
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Промоција хуманих вредности 
 

Општи циљ Програма је смањење насиља међу младима у Србији, унапређењем 
вештина комуницирања и решавања сукоба мирним путем, код деце узраста 8-14 година. 

Програм Црвеног крста Србије „За доброту сваки дан је добар дан“ има за циљ да 
промовише толеранцију, уважавање културолошких и етничких разлика, кроз развој 
позитивног васпитног окружења заснованог на интеркултуролошким вредностима у основним 
школама широм Србије. 

Црвени крст Новог Сада је у току 2015. године радио у 4 основне школе: ОШ „Жарко 
Зрењанин“  и  ОШ „Ђорђе Натошевић “, у првом делу године, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ 
„Доситеј Обрадовић“, у другом делу године. Програмом је обухваћено 294 ученика из 8 
одељења. У додатним активностима у другој половини године, у активностима је учествовало 
још 300 деце. Програм реализује 20 обучених едукатора, са 12 просветних радника укључених 
у рад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У периоду од 1. јануара 2015 до 31. маја 2015.г. реализовано је 52 радионице, док је у 

периоду од 01. јуна до 31. децембра 2015. године реализовано 27 редовних радионица.  
30. и 31. маја 2015 године,  реализоване су радионице из Програма на 14. ФЕСТИВАЛУ 

ОПТИМИЗМА – BABY EXIT.  У оквиру манифестације учествовало је 12 едукатора и 
радионице је посетило преко 300 посетилаца фестивала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24 - 30. августа 2015 године на Златибору су одржана два семинара за нове едукаторе у 

програму „Промоција хуманих вредности''. Едукацијом је обухваћено 60 учесника из 25 
организација Црвеног крста у градовима и општинама: Власотинце, Вождовац, Врбас, Горњи 
Милановац, Зрењанин, Ивањица, Ковин, Краљево, Крагујевац, Мионица, Младеновац, 
Неготин, Нови Сад, Параћин, Пожега, Раковица, Рума, Свилајнац, Сомбор, Стари Град, 
Ћићевац, Трстеник, Ужице, Чукарица и Шабац. Семинаре су водили искусни едукатори из 
Црвеног крста Шабац, Стари Град, Ужице, Младеновац, Нови Сад и Врбас. Црвени крст Новог 
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Сада је као реализатор Семинара представљала Драгана Радановић, а едукаторке Јелена 
Влаховић и Нађа Максић. 

 
Дана 03.децембра 2015.год. завршена је 

Локална обука из Програма Промоција хуманих 
вредности, на којој су искусни едукатори обучили 
нове волонтере за самосталан радионичарски рад. 
Обуку је прошло 13 нових волонтера који ће се 
придружити радионицама које се спроводе у 
основим школама.   

У будућности је планирано да се настави са 
традиционалним активностима као што су „Чика 
Јовин Булевар Хуманих вредности“ и са 
промотивним активностима.  

 
 

 
Превенција трговине људима 

 
Црвени крст Новог Сада у току 2015. године активно је учествовао у спровођењу 

активности Програма превенције трговине људима. Програм је реализовало четрнаест 
едукатора и  тренера, који су активно спроводили све активности овог Програма реализацијом 
информативних радионица. 

Током  године, радионице су спровођене у основним и средњим школама у Новом Саду, 
факултетима, као и специјализованим установама које се баве образовањем ментално 
недовољно развијених особа. Том приликом обухваћено је око 100 одељења основних и 
средњих школа, одржане су 3 трибине на Медицинском факултету, у Новом Саду. 

 

 
 

 
30. јула 2015. године, обележен је Светски 

дан борбе против трговине људима.  Овај дан 
обележен је акцијом на Градском купалишту 
„Штранд“, где је посетиоцима приказан Програм, 
активности које се спроводе, теме и мере 
превенције. Најмлађи су имали прилику и да 
играју неку од игроликих активности и науче 
начине понашања у ризичним ситуацијама. 
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18. октобра 2015. године,  
традиционално, обележен је Европски 
дан борбе против трговине људима у 
Пословном центру „Спенс”, где су 
едукатори у сарадњи са инспекторима 
ПУ Нови Сад, одељење пограничне 
полиције, за странце, илегалне 
миграције и трговину људима, давали 
корисне информације и информисали 
грађане Новог Сада о проблему 
трговине људима, али и о мерама 
опреза и начину заштите. Посебан 
акценат ове манифестације стављен је 
на могућност трговине људима у 
оквиру мигрантске кризе. У оквиру Европске недеље одржане су и две трибине у 
средњошколским ученичким домовима „Бранково коло” и „Николајевски дом”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Током године, одржане су и две локалне обуке, при чему је едуковано више од 25 нових 
волонтера, од којих је 15 прикључено Програму.  
У току 2015. године са Програмом Превенција трговине људима упознато је преко 1.000 
учесника преко едукација у основним и средњим школама и преко акција спровођених током 
целе године на јавним местима. Као велики успех навели би што се у три школе наше 
едукације уведене као обавезна едукација сваке школске године. Већи део наших акција било је 
испраћено и медијским путем те смо и тако успели да пренесемо поруку већем делу 
популације. Такође, велику помоћ добили смо и од представника Полицијске управe Нови Сад 
- Управа пограничне полиције – Одељење за странце, сузбијање илегалне миграције и трговине 
људима који су учествовали са нама на радионицама и трибинама и били доступни за сва 
питања и нејасноће везане за ову тему. У току наредне године Црвени крст Новог Сада активно 
ће спорводити активности овог Програма. 
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ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ 
 

Давање крви је општи друштвени интерес уобличен у Национални програм, који се 
реализује плански - масовним и континуираним организовањем давалаца крви. 
Послови организовања, мотивисања и окупљања давалаца крви поверене су 
организацији Црвеног крста и трансфузиолошким службама, дефинисани су Законом 
о Црвеном крсту Србије (Сл.Гласник РС, број 107/05), као јавно овлашћење и 
Законом о трансфузиолошкој делатности (Сл.Гласник РС, број 72/09). 
         Активности из ове области Црвени крст Новог Сада спроводи у партнерском 
односу са Заводом за трансфузију крви Војводине, са којим се организују акције 
добровољног давања крви на терену, у Заводу, институцијама и локалној заједници. 
Акцијама претходи детаљан и обиман рад на мотивацији грађана за добровољно 
давање крви, регрутовање давалаца и задржавање у складу са активностима које се 
спроводе и евалуирају сваке године.  
 
           У току 2015.године постигнути су следећи резултати:  
♥ на акције давања крви дошло је 18.701 давалац, од којих је крв дало 16.424, а 
2.277 је одбијено. Прво давање остварило је 2.216. 
По месту прикупљања: 
 

Година Бр.давања Нови даваоци Количина крви 
(лит.) 

% 
давања 

1999. 13.908 2.778 6.626 5,23 
2000. 15.037 2.585 7.180 5,66 
2001. 15.202 2.652 7.094 5,72 
2002. 15.523 3.187 7.252 5,20 
2003. 17.035 3.745 7.892 5,69 
2004. 16.887 2.840 7.950 5,64 
2005. 18.191 3.170 8.433 6,07 
2006. 17.986 3.122 8.440 6,00 
2007. 18.940 3.350 8.850 6,32 
2008. 21.017 3.705 9.757 7,02 
2009. 21.043 2.696 9.833 7,03 
2010. 22.176 2.915 10.362 7,41 
2011. 17.978 1.990 9.015 6.06 
2012. 17.397 2.127 8.715 5,86 
2013. 17.563 2.143 8.787 5,14 
2014. 16.246 1.864 8.207 4,75 
2015. 16.424 2.216 8.243 4,80 

 
Велику захвалност дугујемо нашим оданим и пожртвованим сарадницима - 
волонтерима Црвеног крста, који су мрежом свога деловања анимирали и организовали 
велики број хуманих суграђана за добровољно давање крви. 
 

♥ Одржани су редовни састанци Комисије за ДДК, Актива предавача ДДК и 
организатора акција добровољног давања крви, на којима су разматрана актуелна 
питања из ове области  и прављени оперативни планови акција; 

 
 
 
 
 
 



 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♥ Уз подршку Ректората Новосадског универзитета, на факултетима и високим 
школама одржана су предавања на тему „Давалаштво и млади”, након којих су 
организоване веома успешне акције давања крви у којима је 3.262 студената дало 
крв; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

♥ Уз подршку Актива директора средњих школа на исту тему, професори 
сарадници Црвеног крста су у својим школама одржали предавања и 
организовали  акције давања крви у којима је 2.261 ученик дао крв; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 51 

 
♥ Пригодним програмима и манифестацијама обележени су:  
 
♦ 11.мај – Национални дан ДДК  
♥ У оквиру програма обележавања 11.маја – Националног дана добровољних 

давалаца крви, поред појачане медијске промоције, организоване су и бројне 
манифестације и свечаности.  

♥ 11. маја 2015.године, у 12,00 сати, организован је пријем и свечаност за 
вишеструке добровољне даваоце крви – мушкарце са преко 100 давања и жене са 
преко 50 давања, на коме им је уручено признање 100+ и 50+. Свечаности су, поред 
добитника признања, присуствовали представници Завода за трансфузију крви 
Војводине, Црвеног крста Новог Сада и Изворног клуба 100. Признање је уручио 
председник Црвеног крста Новог Сада, Пуковник др Братољуб Бркљача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♥ Традиционално је расписан и реализован наградни литерарно-ликовни 
конкурс „Крв живот значи“. Конкурсом се сензибилизују млади за идеју 
добровољног давања крви, јер све оно што се прихвати као вредност у детињству 
прати живот и на тај начин формира здраве појединце који ће, кад време дође, 
исказати људску и грађанску солидарност према својим суграђанима и дајући крв 
спасавати животе. Конкурс је реализован у већини основних и средњих школа у 
Граду. Од приспелих радова из основних школа – 317, и средњих школа – 37, 
Комисија је одабрала 30 најуспешнијих из свих категорија. Ученици ових радова 
су награђени захвалницама, мајицама и пригодним поклонима (УСБ) на Смотри 
знања Здравље је највеће богатство, која је одржана 03.јуна 2015.године у 
Позоришту младих у Новом Саду. Награде је уручио секретар Црвеног крста 
Новог Сада Драган Лазић.  
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Најуспешнији радови из свих шест категорија прослеђени су Црвеном крсту Србије.  

♥ На Републичком нивоу у категорији средњих школа треће место освојила је Лана 
Катић, Ig, ученица Школе за дизајн „Богдан Шупут“. 
Награда је уручена на свечаности организованој у Црвеном крсту Србије 02.јуна 
2015.године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♥ Национални дан ДДК обележен је и у бројним колективима, школама и месним 
заједницама. Организоване су свечаности на којима су уручивана признања Црвеног 
крста добровољним даваоцима крви за 5, 10, 20 и 35 пута даровану крв и промо 
материјал (мајице, капе, блокови, оловке). Школе су промовисале давалаштво 
изложбама ликовних радова и читањем литерарних радова на тему „Крв живот 
значи“.  

Свечаност у НИС-Нафтагас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Признања Црвеног крста уручио је секретар Драган Лазић. 
 

Свечаност у Скупштини и Влади АПВ 
под покровитељством потпредседнице Скупштине АПВ,  

проф.др Браниславе Белић 
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Свечаност у Скупштини Града Новог Сада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Признања Црвеног крста и Захвалнице за даровану крв уручили су председник 
Црвеног крста Новог Сада, др Братољуб Бркљача и начелник Градске управе за 
здравство, др Мила Уверић Радовић. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♥  Национални дан ДДК је медијски добро пропраћен. Исцрпне извештаје са 
свечаности дали су РТВ, Новосадска телевизија, Канал 9 и дневни лист „Дневник“. 
 
 14. јун - Светски Дан давалаца крви службено је установљен од стране 

Светске здравствене организације као дан рођења проналазача крвних група 
Карла Ландштајнера, и има задатак да у целом свету синхроним 
манифестацијама прослави и нагласи значај милиона давалаца крви који 
добровољно, анонимно и ненаграђено дају крв спасавајући хиљаде живота сваки 
дан.  

 
Такође, овај Дан има за циљ и да позове све оне грађане који до сада нису дали крв 
да се укључе у породицу давалаца. 
Прва централна глобална прослава 14. јуна као Светског дана добровољних давалаца 
крви била је 2004.године када је обележена у Кејптауну. 
На овај Дан свако национално друштво Црвеног крста препознаје специјалну улогу 
добровољних давалаца крви у спасавању живота и организује његово обележавање.  
Мото овогодишњег Светског дана добровољних давалаца крви гласи:  

"ХВАЛА ШТО СТЕ МИ СПАСИЛИ ЖИВОТ" 
 

Свакодневни хероји – даваоци крви, обезбеђују потребе за крвљу и крвним 
продуктима, и то у свим условима, бринући о другима као о себи. Добровољни 
даваоци крви су из свих сфера живота, свих конфесија, порекла и узраста. Бирајући 
да дају крв својом вољом, без надокнаде, ови појединци представљају хероје 
данашњице. Ови људи гестом људске солидарности спасавају животе, а многи то 
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чине годинама уназад. Циљ Кампање је подизање свести о потреби за 100 % 
ненаграђеном добровољном давању крви и компонената крви. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

У сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, Црвени крст Новог Сада jе 
овај датум обележиo као и претходних година бројним трибинама, свечаностима и 
манифестацијама, уз дистрибуцију пропагандног материјала посвећеног 
добровољном давалаштву крви. Традиционално jе организован пријем код 
Градоначелника за вишеструке добровољне даваоце крви, који су у претходној 
години остварили право на признање за 50, 75 и 100 пута дату крв, као и колективе - 
добитнике признања "Најхуманија средина". Програм је водила Тања Дрмић. 
Пријем је организован 12.јуна у 12,00 сати, у Градској кући, Трг слободе 1, на коме 
су се добитницима признања обратили шеф кабинета  Градоначелника Александар 
Петровић, начелница Градске управе за здравство, др Мила Уверић-Радовић, 
председник Црвеног крста Новог Сада, Пуковник др Братољуб Бркљача и  
директорка Завода за трансфузију крви Војводине, Доц. др Радмила Јовановић. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За остварених 100 давања плакету је добило 11 давалаца крви, за 75 давања 12, а  за 
50 давања 48 давоца. Плакету „Најхуманија средина“ за 2014.годину добило је 22 
колектива. 
У име награђених захвалио се декан Технолошког факултета, проф. др Золтан 
Заварго. 
 
Истог дана, на Тргу слободе организована је изложба ликовних радова са Конкурса 
„Крв живот значи“, ученика основних и средњих школа, и промотивни штанд на 
коме су  волонтери Црвеног крста суграђанима делити промотивни материјал.  
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14. јуна 2015.год, на Градском купалишту „Штранд“ организована је промоција 
давалаштва крви, где су млади волонтери Црвеног крста делили промо материјал.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Град Нови Сад има то задовољство и радост, да захваљујући великом броју волонтера 
Црвеног крста и несебичних добровољних давалаца крви, има добро развијено и 
организовано добровољно давалаштво крви, да клинике несметано раде, јер крви и 
продуката крви увек има довољно. 
Светски дан ДДК је медијски добро пропраћен. 
 
Извештаје са свечаности и манифестација дали су РТВ, Новосадска телевизија, Канал 9, 
ТВ Панонија и дневни лист „Дневник“. 
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♦ Саветовање за предаваче ДДК, сараднике ДДК, организаторе акција ДДК и 
добровољне даваоце крви из новосадских средњих школа, факултета, 
предузећа и месних заједница – са гостима 127 учесника. 

Саветовање је одржано 02-04.октобар 2015.г. у Кладову, Хотел „Ђердап“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Циљ Саветовања је био: подизање свести о култури добровољног давања крви, стицање 
вештине комуникације и позитивног приступа према потенцијалним и вишеструким 
добровољним даваоцима крви и у складу са тим обрађене су следеће теме: 

 
•   ОТВАРАЊЕ САВЕТОВАЊА  
– Милица Балуновић, проф, координатор ДДК  
•   ПОЗДРАВНА РЕЧ ОРГАНИЗАТОРА  
– Црвени крст Новог Сада, Пуковник.др Братољуб Бркљача, 
        председник Црвеног крста Новог Сада 
- Завод за трансфузију крви Војводине, Доц.др Радмила Јовановић,  
        директор Завода за трансфузију крви Војводине 
•      ЦРВЕНИ КРСТ НОВОГ САДА – АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ 
САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2015 
Драган Лазић, секретар Црвеног крста  Новог Сада 
•   ЦРВЕНИ КРСТ МАКЕДОНИЈЕ – ПОЗИТИВНА ИСКУСТВА СА МЕДИЈИМА У 
РАДУ СА МЛАДИМА 
-       Глигор Новачевски, Црвени крст Републике Македоније 

 
 
 

• ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ  
 – САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ У ДАВАЛАШТВУ,  Јелена Ћулић, стручни сарадник 

 
• ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА – НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА У ОБЛАСТИ ДДК 

Доц.др Радмила Јовановић 
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Заинтересованост полазника за дате теме била је изузетно велика. Било је пуно питања 
на које су предавачи дали одговоре.  
На Саветовању су учествовали и гости из региона:  

- Република Босна и Херцеговина, секретар Црвеног крста Тузле, Сеад Хасић са 
сарадницима 

- Република Македонија, Глигор Новачевски, Црвени крст Македоније, са 
сарадницима и председник Комисије за ДДК Црвеног крста Скопља, Г-дин Деан 
Стојковски са сарадницима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организован је програм и дружење током обе вечери.  
 
Обилазак кулгурно-историјских знаменитости Кладова 
 
- Једночасовна вожња бродом „Ђердап“, стручни водич је причао о тврђави Фетислам, 
о граду Турн Северин, о остацима Трајановог моста и о острву Шимијан. 

- Обилазак ископина Дијана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Саветовање су финансијски помогли: Скупштина Града Новог Сада – Градска управа за 
здравство, Завод за трансфузију крви Војводине и Покрајински секретаријат за 
здравство, социјалну политику и демографијју. 
Поред финансијске подршке Град је уступио и један аутобус за превоз учесника. 
 
Атмосфера током рада, интерактивност са предавачима, обим усвојених вештина, лепо 
дружење, као и изузетна предусретљивост домаћина хотела „Ђердап“, допринели су да 
реализација Саветовања буде на високом нивоу. 
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♥ 18. децембра 2015.г, у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине 
организован је, традиционални, Завршни радно-свечани састанак са 
организаторима акција ДДК из новосадских средњих школа, факултета, предузећа, 
установа, месних заједница и удружења грађана – 122 учесника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На Састанку су сумирани резултати рада за 2015.годину и донет Оперативни план 
акција ДДК за 2016.годину. 
Охрабрујући је податак да ни ове године у Новом Саду није било проблема у 
области ДДК. Завод је и ове године планиране акције ДДК оријентисао према 
потребама крви у Новом Саду. У 2016.години акције ће бити прилагођене 
потребама клиника, те ће с тога донети План акција током године бити 
усклађиван. 
На Састанку су уручена именовања секретарима основних организација Црвеног 
крста и актива ДДК за мандатни период 2014-2018, а свим присутним су 
подељени зидни календари, шоље и оловке са логом Црвеног крста. 
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У наставку вечери организована је вечера и дружење. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♥ Током године реализовани су и бројни састанци, семинари, дружења и 
излети, са добровољним даваоцима крви, у основним организацијама, 
удружењима и активима ДДК, којима су присуствовали и представници Црвеног 
крста Новог Сада.  

♥ 27-29. март 2015.г, Бања Врујци, Саветовање и дружење са добровољним 
даваоцима крви ООЦК „ОКТА“, Скопље. У оквиру регионалне сарадње, на позив 
Организације Црвеног крста „ОКТА“ из Скопља, Саветовању добровољних 
давалаца крви присуствовала је четворочлана делегација Црвеног крста Новог 
Сада.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♥  04-06. септембар 2015.г, Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног крста 

Македоније учествовао на тродневном семинару у Струги под називом „Млади – 
промоција добровољног давалаштва крви“. Семинару је присуствовала петочлана 
делегација Црвеног крста Новог Сада: Председник, Секретар, самостални стручни 
сарадник и два млада волонтера Делегације је примио генерални секретар 
Црвеног крста Македоније Саит Саити и секретар Црвеног крста Скопља. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

♥ У великом броју колектива и појединим месним заједницама извршено је 
уручивање признања Црвеног крста добровољним даваоцима крви за 5, 10, 20 и 35 
пута дату крв, на основу Правилника Црвеног крста Србије; 

 
♥ Кроз непрекидну узајамну подршку у раду остварена је и настављена добра 

сарадња са Заводом за трансфузију крви Војводине, Клубом еминентним 
добровољних давалаца крви Новог Сада, Тимом за донацију и трансплантацију 
органа, Удружењем добровољних давалаца крви у НИС-Нафтагас  

- 26. фебруар 2015.г, Скупштина Изворног клуба 100 – Клуба еминентних 
добровољних давалаца крви. Скупштини су присуствовали председник Црвеног 
крста Новог Сада, пуковник др Братољуб Бркљача, секретар Црвеног крста Новог 
Сада, Драган Лазић, самостални стручни сарадник Црвеног крста Новог Сада, 
Милица Балуновић. Заслужним члановима признања је уручио председник др 
Братољуб Бркљача. 

 
- 22. oктобар 2015.г, Поводом Европског дана донације органа, у Градској кући 

је одржан скуп на тему „Улога друштва у развоју трансплантационог и донорског 
програма”, а под слоганом „Мењам свест, мењам свет”. Црвени крст Новог Сада 
је учествовао са темом „Улога Црвеног крста Новог Сада у развоју 
трансплантационог и донорског програма“ коју је презентовао Секретар Драган 
Лазић. У знак подршке програму промоције трансплатације и донације органа 
Црвеном крсту Новог Сада је уручена Захвалница. 
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СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 
 

 Рад Службе тражења одвијао се у складу са Основним принципима Покрета и 
принципима рада Службе тражења и представља сталну активност Црвеног крста Новог 
Сада. 

Tоком 2015. године  Служба тражења Црвеног крста Новог Сада је примила и 
обрадила 5 захтева странака. У табели која следи изнети су бројчани подаци примљених 
захтева за добијање података о времену проведеном у заробљеништву - интернацији, број 
покренутих тражења и број решених захтева: 
  

 
ЗАХТЕВИ 

Број 
примљених 

захтева  

Број 
решених 
захтева 

 Број покренутих тражења ван земље (нестанак 
особа није узрокован ратним сукобом) 

 
1 

 
1 

 Број покренутих тражења у нашој земљи 
(нестанак особа није узрокован ратним 
сукобом) 

 
1 

 
1 

 Захтеви за добијање потврда о времену 
проведеном  у интернацији  за време II св. рата 

 
2 

 
1 

 Остала тражења из надлежности СТ 1 1 
                                                                    Укупно 5 4 

 
 

Такође, током године прослеђени су сви пристигли 
одговори из претходних година. Служби се обратило 20 лица 
која су се телефонским путем или доласком у канцеларију  
интересовала за рад Службе тражења тражећи помоћ у 
решавању одређених проблема. На основу изнетих података 
можемо закључити да се обим послова, у односу на претходнe 
године знатно смањио јер је дошло до престанка рада са 
појединим категоријама које су се радиле за време  ратних 
сукоба у окружењу (породичне поруке, спајање породица). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 

27. март 2015.год. Нови Сад, Хуманитарно удружење брачног пара Грега и Дон Слејн из 
Калифорније донирало је Народној кухињи Црвеног крста Новог Сада у Футошкој бр. 14 
поклон вредан 682.610,00 динара. Донација се састојала од беле технике, прохромских 
кухињских елемената, прохромског кухињског посуђа и термос-боца за дистрибуцију 
оброка. Грег и Дон Слејн су чланови Цркве Исуса Христа светаца последњих дана и у 
току 2014.године,  пропутовали су целу Србију у потрази за организацијама којима је 
потребна помоћ па су се тако укључили у тридесетак хуманитарних пројеката широм 
земље. Донацију у име Црвеног крста Новог Сада је примио Драган Лазић секретар 
Црвеног крста Новог Сада, а о наведеном догађају су јавност обавестили Новосадска ТВ, 
Канал 9 и дневни лист Дневник. 

 

 

 

 

 

 

 

15 и 16. мај 2015. год. Добој, Шамац – Република Српска, Босна и Херцеговина, 
Секретар Црвеног крст Новог Сада Драган Лазић је дана 15. маја, у Добоју, присуствовао 
обележавању годишњице од катастрофалних мајских поплава. На пријему су 
присуствовали представници јапанске и словеначке амбасаде у БиХ, ОHR-а, католичке 
организације CRS, швајцарског Каритаса, USAID-а, UNDP-а, BILD-а., а присутвовали су и 
представници организација Црвеног крста из Загреба, Косовске Митровице, Темерина, 
Лепосавића, те Велења, као и представници града Загреба, општина Теслић, Добој Југ, 
Добој Исток, Тешањ, бројна ватрогасна удружења и други. У свом обраћању 
градоначелник Добоја изразио је захвалност на несебичној помоћи граду за време и након 
катастрофалних поплава, те истакао да Добој, годину дана након поплава, има изглед 
урбаног и савременог града. Секретар Црвеног крст Новог Сада Драган Лазић је 
разговарао са Делегацијом Црвеног крижа Загреб коју су чинили Петар Пенава, равнатељ 
и Ивица Голубић, стручни сарадник о интензивирању сарадње ове две организације на 
програмским садржајима Црвеног крста. 

Дана 16. маја обележена је годишњица од катастрофалних мајских поплава у Шамцу. 
Обележавању је присуствовао Председник Републике Српске Милорад Додиг и бројне 
високе званице. Председник Републике Српске Милорад Додик и начелник општине 
Шамац Саво Минић открили су спомен-камен који симболизује захвалност свима који су 
помогли овој општини током катастрофалних поплава. Секретар Црвеног крст Новог Сада 
Драган Лазић је разговарао са колегама, секретарима организација Црвеног крста 
Републике Српске. 
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20 - 23. јул 2015. год. Бања Лука, Бардача, Српска, Босна и Херцеговина, Црвени крст 
Новог Сада је на позив Црвеног крста Бања Луке учествовао на отварању Међународног 
омладинског кампа у Бардачи. Делегацију Црвеног крста Новог Сада су чинили Драган 
Лазић, секретар , Дејан Вучковић, стручни сарадник  и млади волонтер Стефан 
Видосављевић. 

 

 

 

 

 

 

31. август – 1. септембар 2015. год. Ораховица, Хрватска, Црвени крст Новог 
Сада је на позив Црвеног крижа Осијек учествовао на свечаном затварању  12. Летње 
школе младих Црвеног крижа Осијек у Ораховици.  Секретар Црвеног крста Нови Сад 
Драган Лазић је био у прилици да разговара са Живорадом Симићем, генералним 
конзулом Републике Србије у Вуковару, који је дао снажну подршку овом виду сарадње 
младих, као и регионалној сарадњи организација Црвеног крста Новог Сада и Осијека 
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4 - 6. септембар 2015. год. Скопље, Струга, Македонија, Црвени крст Новог Сада 
је на позив Црвеног крста Македоније учествовао на тродневном семинару у Струги под 
називом „Млади – промоција добровољног давалаштва крви“ у периоду од 4. до 6. 
септембра 2015. године. Делегацију Црвеног крста Новог Сада су чинили Пуковник др 
Братољуб Бркљача, председник Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић, секретар 
Црвеног крста Новог Сада, Милица Балуновић, самостални стручни сарадник и два млада 
волонтера Црвеног крста Новог Сада, Теодора Нинковић и Исидора Ножица. Делегација  
Црвеног крста Новог Сада је посетила и седиште Црвеног крста Македоније где их је 
примио генерални секретар Саит Саити, као и Црвени крст Скопља Градску организацију.  
Поред Новог Сада, на семинару су учествовали и волонтери Црвеног крста Македоније и 
Албаније. Свака од организација  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. октобра 2015. год. Нови Сад, Делегацијa Града Глазгова уручила је Црвеном крсту 
Новог Сада 17,5 тона хуманитарне помоћи коју чине средстава за личну хигијену и одећа, 
а намењена је мигрантима и социјално угроженом становништву на територији града 
Новог Сада.  Делегацијa  су чинили  представник у парламенту Шкотске Џејмс Дорнан и 
директор за међународни развој у организацији „Glasgow caring city“ Рос Галбрајт а 
уручењу помоћи је присуствовао начелник Јужнобачког управног округа проф. др Зоран 
Милошевић. као и брачни пар Харисон који је дао немерљив допринос при реализацији 
ове хуманитарне пошиљке.  
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29 - 30. октобра 2015. год. Нови Сад,  Црвени крст Новог Сада су радно посетили 
секретари из организација Црвеног крста Бања Лука - Жељкица Илић, Србац - Љиљана 
Јовичић, Котор Варош – Борислав Брборовић, Прњавор - Ђурађ Стојчић и Градишка – 
Драгана Вујчић Стевић  (Црвени крст Републике Српске). Гости су упознати са радом и 
актуелним активностима Црвеног крста Новог Сада. Секретари су присуствовали и 
завршној свечаности поводом реализације традиционалне активности Црвеног крста 
Новог Сада „Сунчана јесен живота“, која се реализује у континуитету 36 година. Гостима 
је уприличена и посета Градској библиотеци у Новом Саду, Матици српској и 
Петроварадинској тврђави. 

 

 

 

 

 

 

 

10. децембар 2015. год. Тузла, Босна и Херцеговина, Црвени крст Новог Сада је на 
позив Црвеног крижа/крста града Тузла присуствовао обележавању друге годишњице рада 
Центра „Њега и помоћ у кући”. Центар за негу и помоћ у кући Црвеног крижа/крста града 
Тузла има за циљ пружање услуге неге и помоћи у кући старим, болесним и изнемоглим 
особама. Црвени крст Новог Сада на овом скупу су представљали Драган Лазић, секретар 
и Милица Балуновић, сам. стручни сарадник. 
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OДНОСИ С ЈАВНОШЋУ 
 

Црвени крст Новог Сада остварио је редовне контакте са новинарима путем саопштења 
за јавност и позивима на конференције и догађаје. Теме које су обрађиване у 
саопштењима за медије у највећем броју су се односиле на помоћ социјално угроженом 
становништву, акције добровољног давања крви, обука становништва у првој помоћи, 
приче волонтера и о волонтерима и друго. Од 01.01.2015.године до 31.12.2015.године 
објављено је 183 текста у различитим дневним и недељним новинама (Дневник, Блиц, 
Вечерње новости, Данас, Политика, Курир, Информер, 24 сата итд) и 116 прилога који су 
емитовани у електронским медијима (Новосадска ТВ, Канал 9, РТ Војводина, РТС, ТВ 
Панонија, ТВ Мозаик, ТВ Делта, ТВ Мост, ТВ Пинк итд), у укупном трајању од око 200 
минута.  

Црвени крст Новог Сада има отворену страницу на друштвеној мрежи „Facebook“, која 
тренутно има 2.105 пратилаца, као и веб страницу. Основни циљ свих ових активности је 
да информишемо, пре свега, наше суграђане, а и ширу јавност о реализацији Програма 
Црвеног крста.  
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ПРИЗНАЊА 
 

09. мај 2015.год, Ранилуг, Косово и Метохија, 
Црвеном крсту Новог Сада је уручена Захвалница 
Општине Косовска Каменица, за несебичну помоћ 
око прикупљања и донације хуманитарне помоћи 
грађанима Општине Косовска Каменица. 

  

 

 

15. мај 2015.год, Добој, Република Српска, 
секретар Црвеног крст Новог Сада, Драган Лазић, је 
дана 15. маја, у Добоју, присуствовао обележавању 
годишњице од катастрофалних мајских поплава и 
примио захвалницу у име Црвеног крст Новог Сада 
од Градоначелника Добоја Обрена Петровића. 

 

 

 

16. мај 2015.год, Шамац, Република Српска, 
начелник Општине, Саво Минић, уручио 
Захвалницу Црвеном крсту Новог Сада, за пружену 
руку хуманости у мајским поплавама 2014.године.  

 

 

 

23. септембар 2015. год Црвеном крсту Новог Сада је Градска библиотека у Новом Саду 
доделила Плакету за плодну дугогодишњу сарадњу и допринос афирмацији књиге и 
Библиотеке. 

 

22. октобар 2015.год, поводом Европског дана 
донације органа, у Градској кући, у знак подршке 
програму промоције трансплатације и донације органа, 
Црвеном крсту Новог Сада је уручена Захвалница од 
Удружења трансплантираних Војводине „Пан 
трансплант“. 
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23. октобар 2015.год, у Дому Војске Црвеном 
крсту Новог Сада је уручена је  Спомен диплома 
од стране Савеза удружења бораца 
народноослободилачког рата града Новог Сада . 

 

 

 

 

 

30. октобар 2015.год, поводом 70 година рада Завода за трансфузију 
крви Војводине, уручена је Захвалница Црвеном крсту Новог Сада за 
досадашњи допринос у мотивацији, едукацији и организовању акција 
добровољног давања крви.  

 

 

 

 

 

18. новембар 2015.год, на свечаности у Градској кући 
поводом обележавања Јубилеја, 20 година од формирања 
Градског одбора за превенцију злоупотребе 
психоактивних супстанци Града Новог Сада, уручена је 
Захвалница Црвеном крсту Новог Сада за допринос у 
континуираној и организованој превенцији.  

 

 

 

01. децембар 2015.год, поводом Светског дана борбе 
против HIV/AIDS-a у Свечаној сали Градске куће Црвени 
крст Новог Сада је добио Захвалницу од Омладине 
ЈАЗАС-а, у знак признања за вишегодишњу сарадњу.  
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ВОЛОНТЕРИ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА 
 

Црвени крст Новог Сада се захваљује великом броју волонтера, који су учествовали у 
реализацији планом предвиђених акција и активности Црвеног крста Новог Сада.  

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА 

 
Рад Секретаријата Црвеног крста Новог Сада, у извештајаној години, огледао се у 
реализацији Планом предвиђених акција и активности, као и закључака који су доношени 
на седницама Управног одбора, комисија и Надзорног одбора. Посебно треба нагласити да 
је Секретаријат узео учешће у раду органа Црвеног крста на вишим нивоима 
организованости и на тај начин дао допринос институционалном развоју Црвеног крста 
Војводине и Србије. Чланови Секретаријата који се налазе у комисијама Црвеног крста 
Војводине и Црвеног крста Србије редовно су учествовали у раду и на бази искустава у 
раду Црвеног крста Новог Сада дали допринос у раду Националног друштва.  
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