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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 хуманитарнихслужби 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 2017. години реализoвао у складу са: 
- Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о ванредним ситуацијама, Законом о 

трансфузиској медицини, 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), 

- 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 2017. 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 
 Здравственоваспитна делатност 
 Програм припрема и деловање у несрећама и одговор на несрећу 
 Добровољно давалаштво крви 
 Подмладак и омладина 
 Служба тражења 
 Међународна сарадња 
 Односи с јавношћу 
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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 2017. године, биле су усмерене на: 
 омасовљавању чланства - окупљањем људи који прихватају циљеве, принципе и 

програмске задатке Црвеног крста;  
 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; 
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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 10. марта 
2017. г, усвојени су: Извештај о раду за 2016.г, Извршење финаснјског плана у 2017.г, План 
рада за 2018.г, Финансијски план за 2018.г. 
Једногласно је донета одлука о предлогу за доделу признања: 2 медаље Црвеног крста 
Србије,10 Златних знакова Црвеног крста Србије, 22 Сребрна знака Црвеног крста Србије, 5 
Плакета Црвеног крста Новог Сада и 78 Захвалница Црвеног крста Новог Сада. 
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Заслужним појединцима и организацијама висока признања Црвеног крста Србије уручио је 
председник Црвеног крста Србије, проф. др Драган Радовановић. Плакете и захвалнице 
Црвеног крста Новог Сада уручио је председник Црвеног крста Новог Сада, Пуковник др 
Братољуб Бркљача. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управни одбор Црвеног крста Новог Сада 
 
Управни одбор је колективни извршни орган Скупштине и броји 11 чланова. 
Одбор је у току извештајнe године одржао 9 седница и координирао целокупни рад Црвеног 
крста Новог Сада и заједно са Секретаријатом и комисијама радио на реализацији свих 
задатака поверених нашој Организацији. 
   
 Реализовани су бројни програми и активности: 
Редовне активности Црвеног крста: „Недеља здравих уста и зуба“, „Светски дан здравља“, 
„Недеља Црвеног крста“, 11.мај – Национални дан добровољних давалаца крви, 14. јун – 
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Светски дан добровољних давалаца крви, организовање едукативно-мотивационих семинара 
и саветовања ДДК, Школа здравља, Квиз „Шта наш 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 данх ране, „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“, на основу одлуке Сената Универзитета у Новом Саду организована је основна 
обука у пружању прве помоћи за све студенте прве године основних и интегрисаних 
академских студија, настављена је сарадња са дневним центром МНРО, организоване су 
акције прикупљања и слањап омоћи у енклаве на Косову и Метохији, као и организован 
боравак деце са Косова и Метохије у нашем Граду и др. 
 
Програми и пројекти Црвеног крста Новог Сада: Промоција и омасовљење добровољног 
давалаштва крви, Здравствено-превентивна делатност, Прва помоћ, Социјална делатност 
(Народна кухиња, Кухиња на точковима, Директно ублажавање сиромаштва, Превентивни 
опоравак деце из социјално угрожених породица, Брига о старијима, Инфо центар за старија 
лица...), Психосоцијална подршка, Припрема за деловање у несрећама, Дифузија, Служба 
тражења, Програм борбе против трговине људима, Рад са подмлатком и омладином Црвеног 
крста, Промоција хуманих вредности, Међународна сарадња и друге активности на основу 
Принципа Црвеног крста.  
 
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 НовогСада 
 
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 Новог Сада 
 
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 15.914 чланова и 
 98 актива са 4.720 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 

27. фебруар 2017. године, Црвени крст Новог Сада је организовао први радни састанак са 
секретарима основних организација Црвеног крста, у месним заједницама, у 2017. години. 
Сумирани су резултати рада основних организација у 2016. години, и донет је План рада 
основних организација Црвеног крста у месним заједницама за 2018. годину. 
У току године одржана су четири радна састанка са секретарима основних организација 
Црвеног крста у месним заједницама. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Црвени крст Новог Сада је 13. маја 2017. године, поводом обележавања Недеље Црвеног 
крста, а у знак захвалности за хумани волонтерски рад за добробит других људи и заједнице, 
организовао мотивациони излет у Тител за волонтере из Основних организација Црвеног 
крста Новог Сада у месним заједницама.  
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За наше волонтере уприличено је крстарење реком Тисом у пратњи водича који нас је 
упознао са једним од најстаријих насеља у Бачкој, некада центром Шајкашке, вековима 
чуваној тајни скривеног блага Атиле – бича божјег и значајним историјским личностима 
овог питомог града подно чувеног, 600.000 година старог Тителског брега. 
 
Током боравка у Тителу, придружили су нам се и волонтери из Основних организација 
Црвеног крста Зрењанина, са којима смо провели леп дан и дружење на заједничком ручку. 
 
 
 
 
 

*** 
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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 трансфузијској медицини 
(Сл.Гласник РС, број 40/17). 
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 2017. године постигнути су следећи резултати:  
- На акције давања крви дошло је 19.400 давалаца, од којих је крв дало 17.091, а 2.309 је 
одбијено. Прво давање остварило је 2.308 давалаца. 

 
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
2016. 17.153 2.479 8.605 5,02
2017. 17.091 2.308 8.494 5,00

 

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 и организатора акција добровољног давања 
крви, на којима су разматрана актуелна питања из ове области и прављени оперативни 
планови акција; 
Уз подршку Ректората Новосадског универзитета, на факултетима и високим школама 
организовано је било укупно 25 успешне акције давања крви у којима је 1.265 студента дало 
крв. 
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27. фебруара 2017. године и 05. октобра 2017. године, Црвени крст Новог Сада и чланови 
Теренске јединице „Јован Јовановић Змај“, организовали су у Клубу младих акције 
добровољног давања крви. У акцијама је прикупљено укупно 45 јединица крви. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Едукација младих волонтера у области Добровољног давалаштва крви 
 

28. фебруара 2017. године, Црвени крст Новог Сада је, на позив Црвеног крста Србије, 
упутио четворо младих волонтера на Обуку за учешће у истраживању добровољног 
давалаштва крви. Обука је одржана у Београду, Симина 19, а њен циљ је био оспособљавање 
људи који би спроводили истраживање о знањима, ставовима и понашањима давалаца крви. 
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15-17. септембра 2017.године, 
Црвени крст Новог Сада је на позив 
Црвеног крста Македоније 
учествовао на тродневном семинару 
у Струги под називом „Млади – 
промоција добровољног давалаштва 
крви“. Семинару су присуствовали 
секретар Црвеног крста Драган Лазић 
и три волонтера.  

 
 

 

 

 

13-15. октобра 2017. године, 
Црвени крст Новог Сада, је на позив 
Црвеног крста Србије, учествовао на 
едукацији СИМ-тима, у оквиру 
пројекта „3К живота“. Реализација 
обуке симулације акције 
добровољног давалаштва крви 
одржана је у Багремари, у 
одмаралишту Црвеног крста Бачка 
Паланка. Волонтери који су 
представљали нашу организацију су 
Јелена Шалабалија и Вања Челик. 

Свечаности 

15. марта 2017. године, у 
Клубу посланика 
Скупштине АП 
Војводине, организована 
је свечаност поводом 
Дана захвалности за дату 
крв. Пуковник др 
Братољуб Бркљача, 
председник Црвеног крста 
Новог Сада, је 
добровољним даваоцима 
крви, запосленим у 
органима покрајинске 
управе, уручио 18 
захвалница за 10 пута 
дату крв, три захвалнице за 20 пута дату крв и једну плакету за 35 пута дату крв. 
Ова традиционална свечаност је одржана под покровитељством потпредседника Скупштине 
АП Војводине г-дина Зобенице Дамира, а организатор је била Основна организација Црвеног 
крста покрајинских органа, служби и Скупштине АП Војводине. У име Владе Војводине 
свечаности су присуствовали Покрајински секретар за здравство, доц. др Зоран Гојковић, и 
генерални секретар Скупштине АП Војводине, Никола Бањац. 
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12. маја 2017. године, Скупштина Града Новог Сада, организовала је свечани пријем у 
Градској кући за добровољне даваоце крви, запослене у Градској управи. Присутним 
даваоцима уручена су признања за 5, 10, 20 и 35 пута даровану крв, као и захвалнице и 
плакете Црвеног крста Новог Сада. Признања је уручила доц. др Оља Нићифоровић 
Шурковић. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. мај –  Национални дан добровољног давалаштва крви 
 

11. маја 2017. 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 урученa Плакета Црвеног крста Новог Сада. Свечаности су, поред добитника 
признања, присуствовали представници Завода за трансфузију крви Војводине, Црвеног 
крста Новог Сада и Изворног клуба 100. Плакетe 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 
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основних и средњих школа у Граду. Од 
приспелих радова из основних школа –
168, и средњих школа –31, Комисија је 
одабрала 20 најуспешнијих из свих 
категорија. Ученици ових радова су 
награђени захвалницама, мајицама и 
пригодним поклонима на смотри знања 
Здравље је највеће богатство, која је 
одржана 01. јуна 2017. године у 
Позоришту младих у Новом Саду. 
Награде је уручио председник Црвеног 
крста Новог Сада, пуковник др 
Братољуб Бркљача.  
26. маја 2017. године, Црвени крст 
Новог Сада је присуствовао свечаној 
додели награда за најуспешније радове 
на конкурсу „Крв живот значи“, коју је 
организовао Црвени крст Србије. Међу 
најуспешнијима, нашли су се ученица 
Анђела Радић, VII2, ОШ „Марија 
Трандафил“ која је освојила треће 
место за литерарни рад, у категорији 
основних школа и ученица Ивана 
Цветковић, II2, Гимназија „Јован 
Јовановић Змај“, која је такође освојила 
треће место за ликовни рад, у 
категорији средњих школа . 

27. и 28. маја 2017. године, Црвени 
крст Новог Сада је учествоваo на 16. Фестивалу оптимизма - Baby Exit. На пункту који се 
звао Авенија здравља, промовисали смо програмске активности Црвеног крста, као што су 
Превенција против трговине људима и Промоција хуманих вредности. Такође, присутни 
малишани и њихови родитељи имали су прилику да се упознају са првом помоћи, 
реалистичким приказом повреда, стања и обољења и добровољним давалаштвом крви. 
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14. јун – Светски дан добровољних давалаца крви 
 

14. јун - Светски дан добровољних 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 синхронизованим 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 гласиo je:  

 
„НЕ ЧЕКАЈ НЕЗГОДУ. 

  ПРЕДУЗМИ НЕШТО. ДАЈ КРВ. ДАЈ КРВ САДА. ДАЈ КРВ РЕДОВНО“ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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 чине годинама уназад. Циљ Кампање је подизање 
свести о потреби за 100 % ненаграђеном добровољном давању крви и компонената крви. 
Поводом 14. јуна – Светског дана добровољних давалаца крви, Град Нови Сад и Црвени крст 
Новог Сада су у 12,00 сати, у Свечаној сали Градске куће, Трг слободе 1, организовали 
пријем за вишеструке добровољне даваоце. Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, 
поздравио је даваоце и уручио признања Црвеног крста Србије вишеструким добровољним 
даваоцима крви, који су у претходној години остварили право на признање за 50, 75 и 100 
пута дату крв, као и колективима - добитницима плакете „Широко срце“. За остварених 100 
давања плакету je добилo 9 давалаца крви, за 75 давања 11 давалаца, а за 50 давања 20 
давалаца. Плакету „Широко срце“ за 2016. годину добилo je 9 колектива. Добитницима 
признања обратили су се и председник Црвеног крста Новог Сада, пуковник др Братољуб 
Бркљача и  директорка Завода за трансфузију крви Војводине, проф. др Радмила Јовановић. 
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Истовремено, 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 делили промотивни материјал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истог дана, на Градском 
купалишту „Штранд“, у 
периоду од 17,00 до 20,00 
часова, организована је 
промоција давалаштва крви, 
где су млади волонтери 
Црвеног крста нашим 
суграђанима делили 
промотивни материјал.  
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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 добровољног давалаштва крви је био медијски добро пропраћен. 
Извештаје са свечаности и манифестација дали су РТВ, Новосадска телевизија, Канал 9, ТВ 
Панонија и дневни лист „Дневник“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Саветовање са сарадницима – волонтерима добровољним даваоцима крви, 

Црвеног крста Новог Сада 
 

29.09-01.10.2017. године, у оквиру Програма едукативно мотивационог рада, Црвени крст 
Новог Сада у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, су и ове године 
организовали Саветовање за предаваче, сараднике, организаторе акција добровољног 
давалаштва крви и добровољне даваоце крви из новосадских средњих школа, факултета, 
предузећа и месних заједница – са гостима 110 учесника, на Борском језеру, у хотелу   
„Језеро“.   
 Циљ Саветовања је био подизање свести о култури добровољног давања крви, стицање 
вештине комуникације и позитивног приступа према потенцијалним и вишеструким 
добровољним даваоцима крви. Саветовање је отворио Пуковник др Братољуб Бркљача, 
председник Црвеног крста Новог Сада и Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада 
који су поздравили присутне госте и сараднике. На саветовању су обрађене следеће теме:  
 
1. Улога Црвеног крста на основу новог Закона о трансфузијској медицини, Марија 
Чукић, стручни сарадник Црвеног крста Србије,  
2. Улога Завода за трансфузију крви на основу новог Закона о трансфузијској 
медицини, резултати у области добровољног давалаштва крви, проф. др Радмила 
Јовановић, директорка Завода за трансфузију крви Војводине 
3. Активности Црвеног крста Новог Сада на плану добровољног давалаштва крви у 
периоду јануар-август 2017.године, Раде Станојчић, стручни сарадник. 
4. Мотивација у добровољном давалаштву крви и организовање акција добровољног 
давања крви, др Ванеса Убавин-Кривошија, Завод за трансфузију крви Војводине.  
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Заинтересованост учесника 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 
сарадником 
- Република Македонија, Глигор Новачевски, Црвени крст Македоније, са  
сарадницима и председник Комисије за ДДК Црвеног крста Скопља, Г-дин Деан 
Стојковски са сарадницима 
-  Република Хрватска, равнатељ Црвеног крижа Осијек, Денис Ћосић са сарадником 
-   Црвени крст Зрењанина, секретарка Александра Танасијевић са сарадником. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
   
            
            Током обе вечери приређен је музичко-забавни програм. 
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Учесници Саветовања имали су прилику да у недељу 01.10.2017. године, обиђу Лазареву 
пећину, коју је изградила подземна река и која је проглашена за природну реткост.  
Саветовање су финансијски помогли: Скупштина Града Новог Сада – Градска управа за 
здравство и Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Црвени крст Војводине и Завод за 
трансфузију крви Војводине. 
Атмосфера током рада, интерактивност са предавачима, обим усвојених вештина, лепо 
дружење, као и изузетна предусретљивост домаћина хотела „Језеро“, допринели су да 
реализација Саветовања буде на високом нивоу. 

 
         Завршни састанак са организаторима акција Добровољног давалаштва крви 

 
Црвени крст Новог Сада, у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, организовао 
је 21.12.2017.године, у Историјском архиву Новог Сада, Филипа Вишњића 2a, 
традиционални, Завршни радно-свечани састанак са организаторима акција добровољног 
давалаштва крви из новосадских средњих школа, факултета, предузећа, установа, месних 
заједница и удружења грађана. Завршном састанку је присуствовало око 100 сарадника 
Црвеног крста Новог Сада. 
Присутнима су се обратили: председник Црвеног крста Новог Сада, пуковник др   Братољуб 
Бркљача, директорка Завода за трансфузију крви Војводине, Проф. др Радмила Јовановић, 
секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић, Раде Станојчић – координатор 
добровољног давалаштва крви Црвеног крста Новог Сада и Зорица Бијелић, сарадник за 
односе за јавношћу. 
На Састанку су сумирани резултати рада за 2017. годину и донет је Оперативни  план акција 
добровољног давалаштва крви  за 2018. годину. 
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Охрабрујући је податак да ни ове године у Новом Саду није било проблема у области 
добровољног давалаштва крви. Завод је и ове године планиране акције 
добровољнодавалаштва крви оријентисао према потребама крви у Новом Саду. У 2018. 
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 добровољног давалаштва крви за мандатни период 2014-2018, а свим присутним су 
подељени зидни календари, шоље, привесци, мајице и оловке са логом Црвеног крста. 
У наставку вечери организована је вечера и дружење а учесници су имали прилику да 
погледају Изложбу „Руски хероји Галипоља“. 
 
 

*** 
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ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ 
 
Општи циљ здравствено превентивних активности Црвеног крста је подизање свести грађана 
о важности упражњавања здравих стилова живота и важности превенције болести са 
посебним акцентом на рањиве групе (младе, старије, и социјално угрожене особе). 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. 

 
 
31. јануар 2017. године - Црвени крст 
Новог Сада, у сарадњи са Заводом за 
здравствену заштиту студената и 
партнерским организацијама, обележио 
је Национални дан без дуванског дима, у 
холу великог студентског ресторана, у 
периоду од 11 до 13 часова. Волонтери 
Црвеног крста Новог Сада су, 
заинтересованим студентима, делили 
пропагандни материјал Института за 
јавно здравље Војводине и промовисали 
здраве стилове живота. 
 
 

 
15. фебруар 2017. године - 
Волонтери Црвеног крста Новог 
Сада, чланови Теренске јединице су 
на Тргу слободе у Новом Саду, 
пружили подршку храбрим 
малишанима и њиховим родитељима 
у борби против рака. Светски дан 
деце оболеле од рака је обележен 
истовремено у 40 градова у Србији, а 
у организацији Националног 
удружења родитеља деце оболеле од 
рака НУРДОР. Тачно у 13 часова  
пуштени су балони подршке за све 
малишане који се лече и у знак 
сећања на оне мале суперхероје који 
више нису са нама. 
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23. март 2017. године – Градско квиз 
такмичење „Шта знаш о здрављу“ 
одржано је у просторијама Црвеног 
крста Новог Сада. У категорији 
подмлатка учествовали су ученици 7. и 
8. разреда основних школа, а у 
категорији омладине средњошколци. 
Стручни жири је на основу писменог 
теста, прогласио првопласиране 
такмичаре у обе категорије. 
Првопласирани у категорији подмлатка 
била је Ксенија Јатић, из ОШ „Доситеј 
Обрадовић“, а у категорији  омладине био је Игор Петровски, из МШ „7. април“. 
 
24.  март  2017 .године - Црвени крст Новог Сада обележио је Светски дан борбе против 
туберкулозе, у просторији Народне кухиње, Футошка 14. Обележавању се придружио 
Институт за плућне болести Војводине, на челу са Прим. др Стеваном Сомборцем. Циљ 
Црвеног крста је да едукује суграђане, посебно припаднике маргинализованих група 
(корисници Народне кухиње, становници из нехигијенских насеља...), да што боље 
препознају и најмању сумњу на туберкулозу, да подигне свест људи у заједници о 
разумевању и неосуђивању оболелих, како би их упутили на преглед у Институт за плућне 
болести, где би била одрађена дијагностика и по потреби лечење до излечења. 
 

      
 
27. март - 2. април 2017. године - 26 годину 
заредом, Црвени крст Новог Сада, организoвао 
је здравствено-промотивну кампању „Недеља 
здравих зуба“, у сарадњи са Meдицинским 
факултетом у Новом Саду - Клиником за 
стоматологију, 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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7. април 2017. године - Црвени крст Новог 
Сада, учествовао је у заједничкoj акцији 
обележавања Светског дана здравља у 
сарадњи са Заводом за здравствену заштиту 
студената Новог Сада. Тема овогодишње 
кампање Светског дана здравља посвећена је 
депресији. Волонтери Црвеног крста Новог 
Сада суграђанима су поделили пропагандни 
материјал програма здравствене делатности 
Црвеног крста и кроз непосредан разговор са 
млађом популацијом објаснили шта је 
депресија и како је препознати. Суграђани су 
имали прилику да се подсете и практично 
провежбају кардио-пулмоналну реанимацију. 
 

10. мај 2017. године - Црвени крст Новог Сада је 
учествовао у акцији обележавања Међународног дана 
физичке активности, која се сваке године одржава под 
слоганом ,,Кретањем до здравља“. Уједно се 
обележила и недеља превенције повреда у саобраћају. 
Волонтери су промовисали утицај физичке 
активности на физичко и ментално здравље. 
Посетиоци штанда, највећим бројем деца из 
новосадских основних школа, имали су прилику да 
провежбају реанимацију на лутки, виде како изгледају 
повреде које су чланови РППОС тима шминкали. 
 
 

16.мај 2017. године - Црвени крст Новог Сада 
је, у сарадњи са фирмом „Алфа“, која се бави 
проблемима са слухом, организовао активности 
превентивне, бесплатне провере слуха са 
пратећим саветовањем у вези оштећења слуха у 
насељу Велики рит.  
 

     
 
 
 

23. мај 2017. године - Црвени крст 
Новог Сада организовао је 
квалификационо међушколско квиз 
такмичење „Здравље је највеће 
богатство”, у оквиру „Школе здравља‟. 
Такмичење је одржано у ОШ „Никола 
Тесла“ и ОШ „Коста Трифковић“. 
Укупно је учествовало 15 основних 
школа са по три такмичара. Три 
првопласиране екипе (ОШ „Жарко 
Зрењанин“, ОШ „Душан Радовић“, ОШ 

„Коста Трифковић“), стекле су право учешћа на завршном Квиз такмичењу. 
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31. мај 2017. године - Црвени крст Новог Сада је 
обележио Светски дан без дуванског дима, под 
слоганом „Дуван-претња развоју“. Основни циљ 
овогодишње кампање јесте да се побољша и 
очува здравље популације, смањи сиромаштво 
кроз подршку програма неједнакости у здрављу 
за одрживи развој за здравње и економско 
благостање, кроз програме за глобалну борбу 
против епидемије дувана. Црвени крст је 
обележио овај дан у Дунавском парку, у периоду 
од 10 до 12 часова, кроз разне активности и 
саветима за здравље и остављање лоше навике 
пушења. 
 
01. јун 2017. године - Завршно квиз 
такмичење „Здравље је највеће богатство” 
одржано је 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 Санда Кончар и Виолета Поповић. 
Црвени крст Новог Сада потрудио се да 
обезбеди награде за све учеснике Квиза, а 
награде је уручио председник, пуковник др 
Братољуб Бркљача. 

26. јун 2017.године - Црвени крст Новог Сада је на 
препоруку Црвеног крста Србије, а у сарадњи са 
Центром за психо-социјалну рехабилитацију и 
ресоцијализацију од болести зависности ЗЕМЉА 
ЖИВИХ, обележио Међународни дан борбе 
против злоупотребе и кријумчарења дроге. На 
новосадском купалишту „Штранд“, млади 
волонтери Црвеног крста Новог Сада делили су 
грађанима промотивне материjале којима су наши 
суграђани информисани о негативним 
последицама злоупотребе дрога. Слоган кампање 
за 2017. годину, „Прво саслушај“, указује на то да 

су посебно значајна циљна група млади који често нису свесни бројних опасности од дроге и 
које треба мотивисати на здраве стилове живота. 
 
8 - 15. јул 2017. године – Црвени крст Новог 
Сада је традиционално реализовао 
информативне радионице у оквиру  Кампа 
„Мала срећна колонија“ на Петроварадинској 
ади. Око 70 учесника, узраста од 7 до 17 година, 
је обухваћено радионицама. Учесници су се кроз 
радионице упознали са превенцијом трговине 
људима и превенцијом болести зависности.  
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29. септембар 2016. године Црвени крст Новог 
Сада, у сарадњи са Заводом за здравствену 
заштиту студената Нови Сад и осталим 
партнерским организацијама, реализовао је 
обележавање Светског дана срца, на платоу иза 
Завода у студентском кампусу. Волонтери 
Црвеног крста Новог Сада, су заинтересованим 
грађанима презентовали поступак КПР, а 
заинтересовани су могли и да пробају сам 
поступак. 

9-10. октобар 2017.г. - Црвени крст Новог Сада је, на 
позив Института за јавно здравље Војводине, активно 
учествовао на Фестивалу менталног здравља. Овом 
манифестацијом се обелажава 10. октобар, Светски 
дан менталног здравља, а овогодишњи слоган је 
„Ослони се на мене сад ти“. Волонтери Црвеног крста 
Новог Сада су на Фестивалу представили програме: 
Промоција хуманих вредности и Борба против 
трговине људима. На Фестивалу је учествовало 38 
установа, организација, удружења. 
 

 
 
18-19. новембар 2017. године - Црвени крст 
Новог Сада је реализовао локалну обуку 
програма Превенције ХИВ/АИДС-а. Обуку су 
одржали едуковани волонтери Црвеног крста 
Новог Сада, који су на омладинском кампу 
Јазаса стекли звање вршњачких едукатора. 
Волонтери су на обуци имали прилику да се 
упознају са основним појмовима и реализују 
забавно-едукативне радионице из Програма 
превенције ХИВ/АИДС-а, који се реализује у 
основним и средњим школама. Обуку је 
успешно прошло 15 полазника.  
 
 

1. децембар 2017. године – Црвени крст Новог 
Сада је обележио Светски дан борбе против 
ХИВ/АИДС-а. Едуковани волонтери Црвеног 
крста Новог Сада суграђанима су делили 
промотивни материјал и давали информације о 
начинима преношења ове болести. Поводом 
Светског дана борбе против ХИВ/АИДС-а, у 
Свечаној сали Градске куће, волонтерима 
Црвеног крста Новог Сада који су у јулу 
месецу били полазници Јазасовог омладинског 
кампа уручена су уверења за едукаторе 
програма превенције ХИВ/АИДСа. Свечаности 

су присуствовали заменик градоначелника Новог Сада, Срђан Кружевић, и представник 
омладине Јазаса, Дарко Лазаревић.  

 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2017. годину 

24 
 

У Клубу младих Црвеног крста Новог Сада, 
одржана је трибина на тему превенције ХИВ 
/АИДС –а, за чланове Омладинске теренске 
јединице „Јован Јовановић Змај“, у оквиру 
које је разговарано на тему превенције 
преношења болести, као и на тему 
толеранције везано за особе које су заражене 
ХИВ-ом, и проблемима са којима се сусрећу 
у свакодневном животу. 
 
 
 
 
 

Пројекти реализовани у сарадњи са градском управом за здравство 
 
Црвени крст Новог Сада је конкурисао код 
Градске управе за здравство са шест пројеката, 
који су током месеца јуна одобрени, а затим су и 
реализовани у периоду јул – децембар 2017. 
године. Пројекти који су реализовани су: 
 Обука васпитачица ПУ „Радосно детињство“ 

у пружању прве помоћи 
 Обука старије основношколске деце у 

пружању прве помоћи 
 Здраво одрастање 
 Превенција злоупотребе психоактивних 

супстанци у основним школама – стручни 
скуп 

 Тематски родитељски састанци о 
злоупотреби дрога 

 Тематски родитељски састанци о улози 
менталног здравља, породице, школе и 
других институција у превенцији насиља у 
основној школи 

  
27. новембар 2017.г. - Црвени крст Новог Сада, Градска управа за здравство и Комисија за 
борбу против дрога Града Новог Сада,  организовали су Стручни скуп под називом 
„Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама Града Новог 
Сада“. Едукација је била намењена учитељима, наставницима и стручним сарадницима 
основних школа, са територије Града Новог Сада, а новим знањима је овладало 60 
просветних радника из 20 новосадских основних школа. Стручни скуп је одржан у Великој 
сали Завода за здравствену заштиту студената, а присутне је поздравио, у име Града Новог 
Сада, проф.др Золтан Хорват, члан Градског већа задужен за здравство и мр др сци. Мила 
Уверић-Радовић, начелница Градске управе за здравство. Чланови Организационог одбора 
који су припремили и реализовали овај Стручни скуп били су:  проф. др Александра Дицков, 
председница Комисије за борбу против дрога Града Новог Сада, мр сц. псих. Маја Вуцеља, 
доц.  др сц. мед. Снежана Укропина, мр сц. мед. Мила Уверић-Радовић, начелница Градске 
управе за здравство, Дејан Вучковић, стручни сарадник Црвеног крста Новог Сада и Драган 
Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада. 
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Октобар - децембар 2017.године - Црвени крст Новог Сада је, кроз реализацију Пројекта 
„Обука васпитачица ПУ „Радосно детињство“ у пружању прве помоћи“, Градске управе за 
здравство, обучио васпитачице Предшколске установе. Обука у пружању прве помоћи, у 
трајању од 12 наставних часова, је реализована у оквиру 5 група у два дана, а кроз процес 
обучавања прошло је укупно 60 полазника. Након успешно завршене обуке, сви полазници 
су добили уверења о завршеном напредном курсу прве помоћи, које важи 5 година. 
 

 
  
Октобар - децембар 2017.године - Црвени крст Новог Сада је, кроз реализацију Пројекта 
„Обука старије основношколске деце у пружању прве помоћи“, обучио старије новосадске 
основце. Обука у пружању прве помоћи, у трајању од 12 наставних часова, је реализована у 
оквиру 6 група у два дана, а кроз процес обучавања прошло је укупно 109 полазника. Након 
успешно завршене обуке сви полазници су добили уверења о завршеном напредном курсу 
прве помоћи.  
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Август - децембар 2017. године - Црвени крст Новог Сада је реализовао Пројекат „Здраво 
одрастање“ - Програм за унапређење менталног здравља, подстицање дечијег 
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. Када саберемо, у Пројекту 
је учествовало 42 просвета радника, 738 деце и 583 родитеља.  
 

    
Септембар - децембар 2017. године - 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.  
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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 
зависности 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 
 
Септембар - децембар 2017. године - Црвени крст Новог Сада је реализовао Пројекат 
Тематски родитељски састанци о улози менталног здравља, породице, школе и других 
институција у превенцији насиља у основној школи. Основни циљ овог Пројекта био је 
едукација родитеља о начинима реаговања на насиље и начинима остваривања сарадње са 
свим битним институцијама у превенцији насиља (школа, Министарство просвете, 
Министарство унутрашњих послова, Центар за социјални рад). 
 

 
 
 

*** 
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ПРВА ПОМОЋ И РЕАЛИСТИЧКИ ПРИКАЗ ПОВРЕДА,  

ОБОЉЕЊА И СТАЊА 
 
9. април 2017.године - Градско такмичење у пружању прве помоћи одржано је у СОС 
Дечијем селу „Др Милорад Павловић“, у Сремској Каменици. У категорији омладине 
учествовало је седам екипа, а победник је екипа „Пчелица“, сачињена од ученика 
Медицинске школе „7. април“, Гимназије „Светозар Марковић“ и Средња школа „Светозар 
Милетић“. У категорији подмлатка учествовало је шест екипа, а победник је екипа Змај OШ 
„Васа Стајић“. Првопласиране екипе у обе категорије ће представљати Црвени крст Новог 
Сада на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда, 
обољења и стања, које ће се одржати последње недеље маја у Новом Саду. 

 

 
 

11. мај 2017. године - Црвени крст Новог Сада 
је организовао Градско такмичење у 
реалистичком приказу повреда, обољења и 
стања, у просторијама Клуба младих. На 
такмичењу је учествовало 7 шминкера, 3 
симуланта за повреде и 3 симуланта за нагло 
настала стања и обољења. Првопласирани 
такмичари у све три категорије ће представљати 
Црвени крст Новог Сада на Покрајинском 
такмичењу у пружању прве помоћи и 
реалистичком приказу повреда,  обољења и 
стања. 
 
 
18. мај 2017.године, Црвени крст Новог Сада је, 
на позив Медицинског факултета у Новом Саду, 
а поводом обележавања 57 година постојања и 
рада, организовао такмичење у пружању прве 
помоћи. Такмичарску конкуренцију чиниле су 
четири екипе свих студијских програма 
факултета, а судије, инструктори екипа, 
маркиранти и шминкери волонтери Црвеног 
крста Новог Сада.  
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27. мај 2017.године - Црвени крст Новог  Сада 
је на позив Црвеног крста Београд учествовао на  
Градском такмичењу у пружању прве помоћи 
Црвеног крста Београда,  које је одржано на Ади 
Циганлији. Црвени крст Новог Сада је наступио 
на овом Такмичењу ревијално, а нашу 
организацију су представљале првопласиране 
екипе са Градског такмичења у категорији 
омладине, подмлатка и релистичког 
приказивања повреда,  оболења и стања. У 
ревијалном делу су наступиле и екипе Црвеног 
крста Бања Луке, Црвеног крста Крагујевац и 
Црвеног крста Ужице. 

 
3. јун 2017. године – Пoкрajиснкo 
тaкмичeње у ПП и РППОС, Црвени 
крст Новог Сада – Градска 
организација је на овом такмичењу 
била заступљена са екипама: 
омладине, подмлатка и реалистичког 
приказа повреда, обољења и стања 
повређених. Екипа омладине Црвеног 
крста Новог Сада заузела је 1.место у 
конкуренцији 16 екипа, Екипа 
подмлатка 4. место у конкуренцији 25 
екипа, Екипа РППОС заузела је 4. 
место у конкуренцији 6 екипа. 
Успешну организацију такмичења 
помогли су чланови Црвеног крста 
Новог Сада: 2 члана организационог одбора, 1 супервизор такмичења, 7 судија, 16 
маркираната, 6 шминкера на полигонима, 5 чланова логистике. Све екипе Црвеног крста 
Новог Сада су се пласирале на Државно такмичење, које ће се одржати у септембру 2017. 
године на Руднику. 
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9. септембар 2017.године - Црвени крст Новог Сада 
је обележио Светски дан прве помоћи у Ватрогасној 
бригади. Тема Светског дана прве помоћи је 
„Незгоде у кући – како поступити и пружити прву 
помоћ“. Активност, везана за прву помоћ, реализује 
се у преко 130 земаља света са циљем да се 
промовишу активности из ове области. У сарадњи 
са Полицијском управом Нови Сад - Oдељење 
саобраћајне полиције, Ватрогасном бригадом Нови 
Сад, Заводом за хитну медицинску помоћ Нови Сад 
и Управом за ванредне ситуације у Новом Саду,  
Црвени крст Новог Сада је организовао показну 
вежбу, у којој је исцениран пожар у кући. 
Припадници Ватрогасне бригаде су приступили 
гашењу пожара и евакуисали повређене на безбедно 
место, потом су волонтери Црвеног крста Новог 
Сада збринули повређене, а након указане прве 
помоћи повређени су даље у ланцу спашавања 
предати Хитној медицинској помоћи. Након 
показне вежбе припадници Ватрогасне бригаде Нови Сад су имали прилику да обнове знање 
и практично провежбају кардио-пулмоналну реанимацију и рад са АЕД-ом, а волонтери 
Црвеног крста Новог Сада да гасе пожар. 

 
 

30. септембар 2017.године - Државно такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком 
приказивању повреда, обољења и стања одржано је на Руднику у оквиру фабрике Рудник и 
флотација „Рудник“ доо. Црвени крст Новог Сада – Градску организацију је на овом 
такмичењу представљала екипа прве помоћи омладине и подмлатка, као и екипа 
реалистичког приказа повреда, стања и оболења. Успешну реализацију такмичења помогле 
су судије из наше организације (3 судија прве помоћи) и члан комисије за РППСО. У 
конкуренцији подмлатка екипа Црвеног крста Новог Сада заузела је осмо место (у 
конкуренцији 15 екипa), а екипа омладине пето место (у конкуренцији 15 екипa). У 
конкуренцији реалистичког приказа повреда, стања и обољења екипа Црвеног крста Новог 
Сада заузела је шесто место (учествовало 11 екипa). 
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Доношење одлуке о обавезном курсу прве помоћи за све студенте прве године 
универзитета у Новом Саду и именовање програмског савета 

 
Дана 24. октобра 2016 године, на основу одлуке Сената Универзитет у Новом Саду, који је 
увео обавезну обуку из прве помоћи за све студенте прве године основних студија, у Сали за 
седнице, централне зграде Универзитета у Новом Саду, одржан је састанак чланова 
Организационог одбора за реализацију Курса прве помоћи за све студенте прве године 
основних и интегрисаних студија Универзитета у Новом Саду. Тема састанка била је 
конкретизација задатака и одређивање даљих корака у реализацији пројекта. На састанку је 
одлучено да се са реализацијом курса прве помоћи почне 29.октобра 2016.године. 
Теоријски део обуке реализовали су тимови са Медицинског факултета, а практичан део 
обуке сертификовани демонстратори Црвеног крста Новог Сада. Непосредни организатори 
обуке из прве помоћи били су Медицински факултет Нови Сад и Црвени крст Новог Сада. 
До краја школске 2016/2017 године обуку је похађало 7.125 студената са свих факултета 
Универзитета, изузев студената Медицинског факултета, који су похађали програм матичне 
институције. 
Демонстрацију практичног рада из прве помоћи за студенте прве године Универзитета у 
Новом Саду, који студирају у Суботици, Зрењанину и Сомбору су реализовали 
сертификовани демонстратори Црвеног крста из наведених градова. 
У свим активностима везаним за обуку и демонстрацију практичног рада били су укључени 
Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад и Завод за здравствену заштиту студената. 
Акција је подржана од стране Покрајинског секретаријата за здравство, Покрајинског 
секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност и Градске управе за 
здравство Новог Сада. 
 
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
 
са 14.седнице Сената Универзитета у Новом Саду, одржане 8.септембра 2016. године са 
почетком у 12,00 часова у Сали за седнице Централне зграде Универзитета у Новом Саду 
Непотребно изостављено.  
13. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОБАВЕЗНОМ КУРСУ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА СВЕ 
СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 
И ИМЕНОВАЊЕ ПРОГРАМСКОГ САВЕТА 
 Након уводне речи проф.др Душана Николића, председника Савета и обраћања проф.др 
Сање Стојановић, проректорке за међународну сарадњу Универзитета, уследила је дискусија 
у којој су учествовали проф. др Зорана Лужанин, проф. др Душан Николић, председник 
Сената, проф. др Сања Стојановић, проф. др Снежана Бркић, проф. др Радомир Малбаша и 
Дарко Марић, студент проректор. 
 Након дискусије, а на основу позитивног мишљења Стручног већа за медицинске науке 
Сената Унивезитета у Новом Саду од 2.септембра 2016.године, једногласно је донета 
О Д Л У К А 
 Сенат Универзитета у Новом Саду доноси Одлуку о увођењу обавезног похађања курса 
прве помоћи за све студенте прве године основних и интегрисаних студија Универзитета у 
Новом Саду, изузев за студенте Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду који у 
оквиру студијског програма похађају Прву помоћ као обавезан предмет. Сенат Универзитета 
у Новом Саду именује чланове Програмског савета Курса у следећем саставу: 
1.  Проф. др Сања Стојановић, проректорка за међународну сарадњу Универзитета у Новом 
Саду, председник Савета, 
2.  Проф. др Биљана Абрановић, проректорка за наставу Универзитета у Новом Саду, 
3. Ппроф. др Снежана Бркић, деканица Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, 
4. Ппроф. др Душица Ракић, заменик Покрајинског секретара за високо образовање и 
научноистраживачку делатност 
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5.  Доц. др Зоран Гојковић, Покрајински секретар за здравство, 
6.  Проф. др Веселин Дицков, директор Завода за здравствену заштиту студената, 
7.  Проф. др Золтан Хорват, члан Градског већа за здравство, 
8.  Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада, 
9.  Дарко Марић, студент проректор. 
 

    
  
3. фебруар 2017. године - Волонтери 
Црвеног крста Новог Сада реализовали су 
обуку у пружању прве помоћи за два 
одељења Техничке школе „Милева Марић - 
Ајнштајн“.  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
20. март 2017. године – Црвени крст Новог Сада 
организовао је обуку прве помоћи за ученике 
средње школе за дизајн „Богдан Шупут“. У 
наредна два месеца прилику да науче прву помоћ 
имали су сви ученици ове школе, односно преко 
400 средњошколаца је обучено и спремно да 
свакодневно помогне људима у невољи.  
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16. фебруар 2017. године - Црвени крст Новог 
Сада организовао је курс реалистичког приказа 
повреда, обољења и стања за ученике 
новосадских основних школа. Курс је 
реализован сваке суботе (до краја месеца маја), 
у термину од 18:00 часова, у Клубу младих 
Црвеног крста Новог Сада. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

10. мај 2017. године - Црвени крст Новог Сада је реализовао обуке за око 200 запослених у 
компанији НИС а.д. 
 

   
 
 
 

6. јуна 2017. године - Црвени крст Новог 
Сада је, на позив новооснованог 
Добровољног ватрогасног друштва Клиса, 
одржао основну обуку у пружању прве 
помоћи за ватрогасце. Обука је одржана у 
просторијама Основне школе „Душан 
Радовић“. 
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14. и 19. јун 2017. године - Црвени крст Новог Сада реализовао је предавање за ученике II 
разреда ТШ „Павле Савић“, смер фризер. Ученици овог смера имају обавезан предмет Прва 
помоћ, а волонтери Црвеног крста Новог Сада реализују блок наставу. У оквиру предавања 
ученици су имали прилику да се упознају са циљевима прве помоћи, средствима за пружање 
прве помоћи, да науче основне поступке збрињавања повређених у непосредној животној 
опасности, као и да увежбају кардиопулмоналну реанимацију и заустављање крварења. 

 

      
     

17. јун 2017. године - Црвени крст Новог Сада је реализовао основну обуку за пружање прве 
помоћи у просторијама Омладинског клуба OPENS. Обука је реализована у сарадњи са 
Напор – Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада и NOVI SAD-European 
Youth Capital 2019.  Обуци су присуствовали представници удружења: Remix Press, Превент, 
СОС Женски центар, Центар за омладински рад, ХММ Нови Сад, BEST Novi Sad - БЕСТ 
Нови Сад, ARS, OKO Београд, као и волонтери омладинског клуба OPENS. 
 

     
 

15. септембар 2017. године - Волонтери 
Црвеног крста Новог Сада су у оквиру 
обележавања Светског дана прве помоћи, 
ученицима ОШ „Мирослав Мика Антић“ 
презентовали програм прве помоћи. Ученици 
свих разреда су имали прилику да се упознају 
са основама реанимације, као и техникама 
превијања рана. 
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23. септембар 2017.године - Волонтери Црвеног 
крста Новог Сада су,  на позив удружења „Ново 
културно насеље“, организовали радионицу 
пружања прве помоћи за најмлађе чланове овог 
удружења. 
 

 
 

 
 
 
 

 
17. октобар 2017. - Волонтери Црвеног крста 
Новог Сада, Драган Бјелић и Мирослав 
Нинков, су за кориснике Дневног боравка – 
радног центра СОШО „Милан Петровић“ 
реализовали обуку у пружању прве помоћи на 
тему заустављање крварења и постављање 
завоја. 
 
 

 
 
23-24. октобар 2017. - Са циљем побољшања 
квалитета прве помоћи, коју пружају волонтери 
организација Црвеног крста на музичким и 
спортским дешавањима и јавним скуповима, 
Црвени крст Војводине организовао је обуку прве 
помоћи у Бачкој Паланци, у објекту „Багремара" 
23. и 24.октобра 2017. године. Реализован је први 
семинар у трајању од 12 часова. Волонтери 
Црвеног крста Новог Сада, Сомбора и Руме су 
унапредили знања и вештина у области пружања 
прве помоћи. 

 
 

15. новембар 2017.године - Црвени крст 
Новог Сада је 15.новембра 2017.год. 
реализовао основну обуку за запослене у 
трајању од 6 школских часова у СОС Дечје 
село „Др Милорад Павловић“, у Сремској 
Каменици. Курс је донација Црвеног крста 
Новог Сада, а обухвата теоријски и 
практични део са завршном евалуациом 
знања у виду теста.  
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Санитетска обезбеђења сспортских, културних и осталих масовних манифестација 
 
 
11 – 12. март 2017. године - Црвени крст Новог 
Сада је учествовао у релизацији санитетског 
обезбеђења  финалa кошаркашког КУП-а Србије за 
женске сениорске екипе, које је организовано у 
Спортско пословном центру Војводина СПЕНС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.април 2017. године - Црвени крст Новог Сада – Градска организација је на позив 
Скупштине Града Новог Сада, као члан Организационог одбора, традиционално, учествовао 
у реализацији 24. Новосадског полумаратона. 

    
 
 
22. април 2017. године - Црвени крст Новог Сада је на позив Скупштине Града Новог Сада, 
као члан Организационог одбора, традиционално, учествовао у реализацији 40. 
Планинарског маратона на Фрушкој Гори. 
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02. јун – 10.септембар 2017. године - Црвени крст 
Новог Сада је санитетски обезбеђивао „Aquapark 
Petroland“, у Бачком Петровцу. Током трајања сезоне 
свакога дана по један обучени волонтер Црвеног крста 
Новог Сада је дежурао у амбуланти аквапарка. 
 
 
 
 
 
 
5 – 9. јул 2017. године  Осамнаести  „ЕXIТ“ фестивал на Петроварадинској тврђави отворио 
је своја врата 5. јула, а Нови Сад је угостио бројне туристе и госте из света, који су дуго 
очекивали почетак највеће музичке манифестације у овом делу Европе. Обучени волонтери 
Црвеног крста, традиционално, својим присуством допринели су да се гости осећају 
сигурније и безбедније. На Петроварадинској тврђави санитетске услуге су пружане на 12. 
пунктова, који су били видно обележени и опремљени неопходним санитетским материјалом 
и материјално-техничким средствима (шатори, носила, ћебад, столови, клупе и др). 
Дежурства су организована 5 дана у сменама по 12 сати (19 - 07 часова). Фестивалски камп, 
органозован је на Штранду, а Црвени крст је, као и претходне године, организовано  
дежурство у Кампу, у периоду од 4 до 10. јула. Радило се на једном пункту у две смене 
дневно, по 12 сати. Око 70 обучених волонтера Црвеног крста Новог Сада су ставили своје 
услуге на располагање гостима. Број збринутих посетилаца укупно је 502, од чега је у кампу 
било 78 збринутих. Најчешће повреде су биле повреде коштано-зглобног система, као што је 
угануће скочног зглоба, колена, као и посекотине екстремитета. Велики број посетилаца на 
EXIT-u (процена организатора - 215.000) указује да ће присуство екипа Црвеног крста бити 
неопходно и следеће године на фестивалу. 
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10. септембар 2017. године - Црвени крст Новог Сада, 
традиционално, је на позив Планинарског друштва 
„Вилина водица“ из Буковца, учествовао у релизацији 
санитетског обезбеђења 15. Буковачког маратона на 
Фрушкој Гори. 
 
 
 
 
 
22. октобар 2017. године - Црвени крст Новог Сада је на позив Скупштине Града Новог 
Сада, а у сарадњи са удружењем Новосадски маратон, на Тргу слободе, санитетски 
обезбеђивао Новосадски маратон. 

      
 
 

Обука из прве помоћи на основу Закона о Црвеном крсту Србије и  
Закона о безбедности и здрављу на раду 

Црвени крст Новог Сада је на основу Закона о Црвеном крсту Србије и Правилника o нaчину 
пружaња првe пoмoћи, врсти срeдстaвa и oпрeмe кojи мoрajу бити oбeзбeђeни нa рaднoм 
мeсту, нaчину и рoкoвимa oспoсoбљaвaљa зaпoслeних зa пружaњe првe пoмoћи (Сл. глaсник 
РС", бр. 109/2016), у току 2017. год. наставио са реализацијом комерцијалне обуке из прве 
помоћи за раднике из предузећа, институција и организација. У току године је основну обуку 
у пружању прве помоћи, у трајању од 6 часова, је завршио 291 радник предузећа, 
институција и организација, којима су издати сертификати о оспособљености, а напредну 
обуку у трајању од 12 часова је успешно завршио 191 радник. 
 

 
Организовање обуке и испита из прве помоћи за будуће возаче 

Црвени крст Новог Сада је почео са реализацијом обуке 
и полагања испита из прве помоћи за будуће возаче,  19. 
новембра 2012. године. Према Закону о безбедности 
саобраћаја на путевима, обука из прве помоћи је 
обавезан и посебан део обуке будућих возача. Ово 
питање је регулисано чланом 241 и 242 Закона и 
правилницима, које је у вези са овим донело 
Министарство здравља. У току 2017. године  обучено је 
132 кандидата у пружању прве помоћи. 
 

*** 
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СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ 

 
Према подацима из Стратегије за смањење сиромаштва, у Србији 9,2% становништва живи 
испод  границе сиромаштва.  
 
Према подацима Центра за социјални рад Града Новог Сада, Националне службе за 
запошљавање и Удружења пензионера Града Новог Сада, као најугроженији део 
становништва препозната су лица и породице које примају новчану социјалну помоћ, 
незапослена лица која немају никаква примања, малолетна деца која живе у вишечланим 
породицама, једнородитељска домаћинства са троје или више деце као и пензионери који 
примају најнижу пензију која је испод републичког просека, а посебно су угрожени 
пензионери из приградских средина који су на ивици сиромаштва. 
 
Кроз активности у социјалној делатности Црвени крст Новог Сада има за циљ да олакша 
људску патњу пружањем неопходне помоћи лицима у стању социјалне потребе и у 
случајевима свих ванредних ситуација. 

 

Развијањем солидарности међу људима и организовањем различитих облика помоћи кроз 
програме, пројекте и акције, као и превентивним деловањем у области социјалне заштите, 
Црвени крст Новог Сада настоји да побољша услове живота најугроженијим категоријама  
становништва. 

 

Захваљујући кредибилитету наше Организације и снажној подршци Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, као и уз помоћ институција и донатора, 
настојали смо да ублажимо људску патњу, односно да помогнемо нашим суграђанима у 
стању социјалне потребе. 
 
Рад Црвеног крста Новог Сада у области социјалне делатности, био је усмерен ка  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.  
 
Црвени крст Новог Сада пружао је помоћ лицима у стању социјалне потребе кроз следеће 
програме, пројекте и активности: 

Народна кухиња Црвеног крста 
 
Програм Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада је у функцији од 1991.године и 
непрекидно се реализује до данашњих дана, а на основу подршке Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, Владе Републике Србије, Црвеног крста 
Србије и Црвеног крста Војводине, као и других донатора. 
 
Дистрибуција куваних оброка за 600 корисника вршила се на два пункта, сваког радног дана: 
Клуб пензионера „Олга Петров“ (264 кувана оброка) и објекат Црвеног крста Новог Сада  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, 
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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 новчане социјалне помоћи, који живе у приградским 
насељима, а на основу спискова Центра за социјални рад Града Новог Сада. Ову врсту 
помоћи добијало је 800 корисника месечно. 
Средства за фукционисање Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада обезбеђена су из 
буџета Града Новог Сада. 
 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из дистрибутивног центра Црвеног крста Србије и Црвеног крста Војводине, а на основу 
донације Владе Републике Србије, посредством Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике, за период од 8 месеци обезбеђено је 10 основних животних намирница 
(брашно, уље, пиринач, пасуљ, тестенина, боранија, грашак, сушено поврће, ђувеч, месне 
конзерве), као подршка Програму народних кухиња у 2017. години.  
Од локалних донатора, током године, кухињу су помогли: 
- Удружење грађана „Хуманитас“, које је месечно донирало финансијска средства за 
подршку Народне кухиње; 
- Покрајински секретаријат за високо образовање и научно истраживачку делатност је 
донирао 2.200 kg тестенинa, 2.800 l минералнe водe,  600 комада готових јела; 
- „Rotary Club“ je донирао 3000 kg јабука; 
- Концерн „Бамби“ је донирао 1.792 паковања млевене плазме од 300 g; 
- Муфтијаштво Војвођанско „Меџлис Нови Сад“ и Матица Албанаца Србије су донирали 
150 kg јунећег меса.  
-  Пољопривредно газдинство „Ћулум“ из Футога је донирало 1.000 kg свежeг купуса; 
-  Пољопривредно газдинство „Јања“ из Футога је донирало 1.800 kg вакумираног киселог 
купуса; 
- Црвени крст Војводине је донирао 1.386 школских сетова и 1.188 хигијенских сетова, као 
и радне униформе  и опрему за сервирке у народним кухињама; 
- Планинарско друштво „Железничар“ је донирало 336 сендвича; 
- Пољопривредник Милан Симић је донирао 500 kg лубеница; 
 
 

Кухиња на точковима 
 
У оквиру програма „Народна кухиња“, 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 редовна исхрана лицима која су тешко 
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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 15 лица, а месечно је било од 10 до 15 
корисника. О свим корисницима се води уредна евиденција, а координатор Пројекта и 
волонтри Црвеног крста Новог Сада редовно обилазе све кориснике. 
 
13.  април  2017.  године - Поводом Ускршњих празника 
Црвени крст Новог Сада је за кориснике програма Народне 
кухиње Црвеног крста Новог Сада, обезбедио ускршња јаја, 
конзерву рибе и конзерву месног нареска. Наведени дарови су 
подељени корисницима на два дистрибутивна пункта - Народна 
кухиња - Футошка 14 (336 корисника), и Клуб Олга Петров, 
Футошки пут 67 (264 корисника). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. април 2017. године - Захваљујући организатору 40. 
Планинарског маратона на Фрушкој гори, корисници програма 
Народне кухиње Црвеног крста су, поред редовног следовања 
од 0,5 l куваног оброка и векне хлеба од 300g, добили и 
сендвиче.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
10. мај 2017. године, У оквиру обележавањa „Недеље Црвеног крстa”, волонтери Црвеног 
крстa Новог Сада су поделили играчке деци корисника Народне кухиње. Играчке су током 
године донирали грађани Новог Сада. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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12.  мај  2017. године - У оквиру обележавањa Недеље Црвеног крста, подељена је помоћ у 
виду тестенине и кухињске соли за 600 корисника Народне кухиње Црвеног крста Новог 
Сада. Путем донација је обезбеђено 1.200 kg тестенине, 
коју је донирао Покрајински секретаријат за високо 
образовање и научно-истраживачку делатност и 600 kg 
кухињске соли, коју је донирао Црвени крст Војводине. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

7.  јул 2017. године - Црвени крст Новог Сада је 
посредством Црвеног крста Србије, а захваљујући 
концерну „Бамби” а.д. поделио корисницима програма 
Народне кухиње 538 kg млевеног Плазма кекса. Подела 
Плазме је реализована на пунктовима за поделу куваних 
оброка у Футошкој 14 и Клубу пензионера „Олга 
Петров”. 

 
 
 
 
 
 
 
21-23. јул  2017.  године - У просторијама Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада, која 
се налази у Футошкој бр.14, урађени су керамички радови у тоалету и куповина дела 
санитарија, молерско-фарбарски радови и санирање влаге, купљен је део инвентара (ормар),  
као и 30 ростфрај посуда, за кориснике програма Кухиња на точковима. На наведеној 
локацији, сваког радног дана, дистрибуира се 336 куваних оброка. Корисници програма 
Народне кухиње имају могућност да конзумирају оброке у наведеном простору. 
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25. јул 2017. године - члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци, 
Тихомир Николић и в.д. начелница Градске управе за дечију и социјалну заштиту, Вера 
Гркавац, посетили су реновирани објекат Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада, у 
Футошкој улици бр. 14.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реновирање простора је урађено захваљујући подршци Градске управе за социјалну и дечју 
заштиту и донаторима Хелиос а.д. Србија, Горњи Милановац, МАС Промет, Покрајински 
секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и другим донаторима.  
28. јул 2017. године - Црвени крст Новог Сада је, захваљујући донатору Милану Симићу, 
поделио око 500 kg лубеница корисницима програма Народне кухиње на пункту за поделу 
куваних оброка у Клубу пензионера „Олга Петров”. 

 
23. август 2017. године - Црвени крст Новог Сада је посредством Црвеног крста Србије 
обезбедио деци корисника програма Народне кухиње сетове са школским прибором. 
Млади волонтери Црвеног крста Новог Сада су на пунктовима за поделу куваних оброка у 
Футошкој 14 и Клубу пензионера „Олга Петров“ на Футошком путу, поделили укупно 162 
сета са  школским прибором деци основношколског узраста. 
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3. септембар 2017. године - 
Муфтијаштво Војвођанско „Меџлис 
Нови Сад“ и Матица Албанаца Србије су 
поводом великог исламског празника 
Курбан Бајрама, поклонили Народној 
кухињи Црвеног крста Новог Сада 150 
kg јунећег меса.  
 
 
 
 
 
4. октобар 2017. године - Црвени крст Новог Сада се и ове године укључио у обележавање 
традиционалне активности „Дечија недеља”, у Новом Саду. Ово је  била још једна прилика 
да се, поштујући одговарајућа међународна и национална документа, створе још бољи 
услови за остваривање права детета на живот у породици. Мото „Дечије  недеље“ у 2017. 
години је био „Градимо мостове међу генерацијама за радост сваког детета“. 
Обележавајући акцију, волонтери Црвеног крста Новог Сада су поделили играчке деци 
корисника Програма Народне кухиње. Играчке су прикупљене током године од грађана 
Новог Сада. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. и 17. октобар 2017.године, Црвени крст Новог Сада је, на препоруку Црвеног крста  
Србије, традиционално и ове године, обележио Светски дан хране и Светски дан борбе 
против сиромаштва. Мото обележавања Светског дана борбе против сиромашта у 2017. 
години је био „Јавите се на позив 17. oктобра да окончамо сиромаштво: Пут ка 
мирнодопским и инклузивним друштвима“. У сарадњи са Градском управом за социјалну и 
дечију заштиту, Ротари клубом Нови Сад и Покрајинским секретаријатом за високо 
образовање и научно истраживачку делатност, на пунктовима за поделу куваних оброка 
корисницима Народне кухиње, подељене су јабуке и конзервисана готова јела. Јабуке у 
количини 3.000 kg (5 kg по кориснику) обезбеђене су захваљујући донацији Ротари клуба, а 
600 готових јела из донације Покрајинског секретаријата за високо образовање и 
научноистраживачку делатност. 
Подели јабука и конзервисаних готових јела присуствовао је Тихомир Николић, члан 
Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци, Вера Гркавац в.д. начелника 
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, као и председник Ротари клуба Новог Сада, 
господин Слободан Лукичић. 
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Поводом Светског дана хране и Светског дана борбе против сиромаштва, Црвени крст Новог 
Сада је, у сарадњи са Домом здравља Нови Сад – Службом патронаже, организовао у 
диспанзеру на Клиси, поделу гардеробе, играчака и хигијенских сетова за социјално 
угрожене породице. 

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 старијима“. 
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 2017. године Програмом је било обухваћено око 250 старијих лица. Програм се 
реализује у пет средина у основним организацијама Црвеног крста у Месној заједници 
„Братство“ и приградским срединама Каћу, Будисави, Кисачу и Бегечу. 
Бригу о корисницима је водило 48 
едукованих волонтера - 32 старијих и 16 
млађих  волонтера. Током године, волонтери 
су обилазили кориснике у њиховим 
домовима, свакодневно или у зависности од 
њихових потреба. 
Месечно је било од 1.100 до 1.300 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, 
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психосоцијална подршка и др, а у зависности од потреба корисника. 
Током године, Црвени крст Новог Сада је корисницима, у више наврата, обезбеђивао пелене, 
ланцете, пакете са храном и хигијеном. 
Програм је финансијски помогнут од стране Градске управе за социјалну и дечју заштиту. 
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 празници и Нова 
година. Млади волонтери из Бегеча су корисницима сами правили поклоне за разне 
прославе. 
26-27. мај 2017. године - Црвени крст Новог Сада се представио на Сајму за пензионере који 
се ове године по други пут одржавао на Новосадском сајму у организацији „Doo Snar grouop“ 
и Новосадског сајма, а под слоганом „За безбрижну старост“. Млади волонтери Црвеног 
крста Новог Сада представили су програме, пројекте и активности Црвеног крста из области 
социјалне заштите, помоћи и неге у кући, здравља, едукације и друго, који су намењени 
нашим старијим суграђанима. Излагачки штанд Црвеног крста Новог Сада посетила је и 
помоћница Градоначелника Новог Сада, Љиљана Коковић. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. јун 2017. године -  Црвени крст Новог Сада је обележио Међународни дан борбе против 
насиља над старијима. Злостављање старијих представља значајан јавно-здравствени 
проблем и може да изазове веома озбиљне физичке повреде опасне по живот, као и 
дугорочне психолошке последице. Најчешћи облици злостављања су: физичко, психичко, 
економско, сексуално и занемаривање. Ове године нагласак је на финансијском насиљу, које 
је непрепознато, јер се често не пријављује,  делимично због стида и срамоте од стране жртве 
или због немогућности старијих да пријаве насиље због когнитивних и других оштећења. 
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су у Дунавском парку делили пропагандни материјал, 
иформисали суграђане о облицима злостављања и на тај начин јавности скренули пажњу на 
све већу присутност овог проблема.  
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1. октобар 2017. године - Црвени крст Новог Сада је, у оквиру обележавања Међународног 
дана старијих особа, у знак захвалности за хумани волонтерски рад, организовао једнодневни 
мотивациони излет за волонтере из програма „Брига о старијима“, чланове комисије за 
социјалну делатност и пензионере Црвеног крста Новог Сада.  

 
     

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 2017.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 пружања материјлне помоћи и  пружања 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 којој организацији су упућени. Такође се евидентирају 
њихове потребе за услугама неге и помоћи у кући, као и њихова 

питања и проблеми.  
Током 2017.године било је укупно 1.462 позива, а број тражених  информација је приказан у 
следећој табели: 
 

Ред. 
бр. 

 
ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 
Број позива 

1. Кућна нега 380 
2. Помоћ у кући 320 
3. Материјална помоћ 680 
4. Здравствена делатност 15 
5. Институционални смештај 11 
6. Психосоцијална подршка 44 
7. Правна помоћ 3 
9. Разно 9 

УКУПНО 1.462 
Пројекат финансијски подржава Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог 
Сада. 
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Превентивни опоравак деце из социјално угрожених породица 
 
27. јун – 6. јул 2017. године - Црвени крст Новог Сада је посредством Црвеног крста Србије 
упутио на опоравак у Баошиће (Република Црна Гора) децу са сметњама у развоју из 
Заједничког програма за инклузију. Група од четворо деце и једног пратиоца је боравила у 
одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић”, у Баошићима.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деци су, поред смештаја, били обезбеђени редовни оброци и ужина, а током опоравка и 
програм забавно-едукативног карактера. 
6-15. јул 2017. године - 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“, упутио групу од 47-оро деце основношколског узраста 
на превентивни опоравак у одмаралиште Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“, у 
Баошићима. Испраћају деце на летовање присуствовали су и члан Градског већа за социјалну 
заштиту и бригу о породици и деци, Тихомир Николић и в.д. начелница Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту, Вера Гркавац. У смени су боравила деца чији су родитељи 
корисници Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада, деца из Дневног боравка за децу и 
омладину Центра за социјални рад Града Новог Сада и штићеници Дечијег села из Сремске 
Каменице, у пратњи 3 васпитача. Кроз радионице, које су реализовали волонтери Црвеног 
крста, деца су се упознала са организацијом Црвеног крста, њеним основним принципима, 
стекли основна знања из прве помоћи и едуковала се кроз програме „Промоција хуманих 
вредности“, „Стоп трговина људима“ и друго. 

Црвени крст Новог Сада обезбедио је деци ланч пакете за пут, средства за личну хигијену, 
пешкире за плажу и мајице за море. Превентивни опоравак деце на мору, у Одмаралишту 
Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“, у Баошићима, подржан је средствима из буџета 
Града Новог Сада. 
8-17. јул 2017. године, Црвени крст Новог Сада је, захваљујући Црвеном крсту Србије, а у 
оквиру Летње школе подмлатка Црвеног крста,  организовао у периоду од 8. до 17. јула 
2017.године,  летовање за седморо ученика на мору, у одмаралишту Црвеног крста Србије 
„Криста Ђорђевић“, у Баошићима. На летовању је било седморо награђених ученика 
четвртих разреда, полазника програма Промоција хуманих вредности, из ОШ „Јожеф Атила“ 
(четворо ученика) и ОШ „Коста Трифковић“ (троје ученика), у пратњи учитељице Сање 
Станковић. 
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17- 20. август 2017. године, Црвени крст  
Новог Сада je и ове године наставио сарадњу 
започету пре три године, пријемом и 
боравком деце из Општине Ранилуг. 
Општина Ранилуг је српска енклава у 
Косовском поморављу која броји 6.000 
становника и 43 деце основношколског 
узраста из ове енклаве боравило је у Новом 
Саду од 17. до 20. августа 2017. године. 
Захваљујући људима добре воље организован 
је смештај у школи „Др Милан Петровић“, 
исхрана и посета културним институцијама 
Града Новог Сада, а 19.августа децу је 
угостио Црвени крст Зрењанина. 

 
Дана 17.августа 2017.године децу и 
представнике општине Ранилуг са Косова и 
Метохије у Свечаној сали Градске куће примио 
је члан Градског већа за спорт и омладину, 
Огњен Цвјетићанин. Том приликом, Давор 
Петковић, директор образовања општине 
Ранилуг, уручио је захвалнице људима добре 
воље који су помогли реализацију ове 
хуманитарне активности. Деца су посетитла  
Градску библиотеку Новог Сада и Матицу 
српску. 
 

Дана 18.августа 2017.године, са почетком 12.00 часова, у централном холу зграде 
Покрајинске владе, потпредседник Ђорђе 
Милићевић и покрајински секретар за високо 
образовање и научноистраживачку делатност, 
проф. др Зоран Милошевић, уприличили су 
свечани пријем за основце и њихове наставнике 
из Општине Ранилуг са Косова и Метохије, 
поводом њихове посете граду Новом Саду коју 
организује Црвени крст Новог Сада. Том 
приликом деци су уручене школске торбе са 
прибором. 
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Истог дана, у преподневним часовима, за децу 
је организована посета Петроварадинској 
тврђави, а волонтери Црвеног крста Новог 
Сада су презентовали активности из области 
прве помоћи. У току дана деца су посетила 
Културно информативни центар Футог и Парк 
природе Јегричку. 
Дана 19.августа 2017.г, децу је дочекао и 
угостио Црвени крст Зрењанин, где су имали 
прилике да посете културне институције Града 
Зрењанина. 

Наши драги гости су испраћени, 20. августа 
2017.г, за Београд, где им је, захваљујући 
Канцеларији Владе Републике Србије за Косово и Метохију, омогућена посета Зоолошком 
врту, као и ручак у ресторану. 

Црвени крст Новог Сада је неизмерно захвалан донаторима: ШОСО са домом ученика „Др 
Милан Петровић“; КИЦ „Младост“, Футог; АД „Лука Нови Сад“, Нови Сад; Пекара 
„Европа“,  Нови Сад; Матица Албанаца Србије; Univerzal doo, Нови Сад; Imperial buildings 
doo, Нови Сад; ЈКП „Тржница“, Нови Сад; KORTEX doo, Нови Сад; Ентеријер „Јанковић“, 
Нови Сад; Colonial Co doo, Нови Сад; ДОО „Циклонизација“, Нови Сад; ПСС 
„Пољопривредна станица“, Нови Сад; ЈКП „Паркинг сервис“, Нови Сад; „Копрен“ доо, Нови 
Сад;  „Градитељ“, Нови Сад. 

 
Програм за директно ублажавање сиромаштва 

 
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 2017. години. Током године прикупљено је од 
донатора и  грађана око 3.000 kg половне одеће и обуће. Ову врсту помоћи користило је око 
1.200 породица. Велики број социјално угрожених, старијих и болесних суграђана добило је 
помоћ у прехрамбеним артиклима, хигијенским артиклима и огреву у оквиру  програма чији 
су корисници. Из магацина Црвеног крста Новог Сада ул. Раде Кончара 1, Петроварадин, 
подељено је 738.419 kg разне хуманитарне помоћи, док је улаз помоћи био 1.036.791 kg. 
 
05. јануар 2017. године, Црвени крст Новог Сада извршио је испоруку техничких апарата за 
пет породица корисника новчане социјалне помоћи. У сарадњи са Градском управом за 
социјалну и дечију заштиту, а на предлог Центра за социјални рад Града Новог Сада, 
породицама су набављена два електрична шпорета и три веш машине. 
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25. јануар 2017. године, Црвени крст Новог Сада 
је, у сарадњи са Месном заједницом  
„Видовданско насеље“, почео акцију поделе 
половне зимске гардеробе социјлно угроженом  
становништву на територији те Месне заједнице. 
Црвени крст Новог Сада, је из донација грађана, 
обезбедио 70 џакова топле зимске гардеробе за 
ову акцију. 
 
 
 
 
30. јануар 2017. године, Црвени крст Новог Сада 
је, у сарадњи са Здравственим медијаторкама 
Дома здравља Нови Сад, организовао акцију 
поделе половне зимске гардеробе социјлно 
угроженом становништву на територији 
маргиналних ромских насеља Велики рит и 
Бангладеш.                                                               
Црвени крст Новог Сада, је из донације грађана 
обезбедио 140 џакова топле зимске гардеробе за 
ову акцију, којом је у току јануара и фебруара 
месеца обухваћено 172 становника ових ромских 
насеља који су се здравственим медијаторима 
обраћали за помоћ у виду гардеробе. 
10. фебруар 2017. године, Црвени крст Новог 
Сада је, у сарадњи са Јужнобачким управним 
округом, примио донацију хуманитарне помоћи 
из Аустрије за потребе опремања основних школа 
у Граду Новом Саду. Донација у виду 68 
школских клупа и 111 школских столица упућена 
je основним школама „Бранко Радичевић“ и 
„Јожеф Атила“ из Новог Сада и Основнoj школи 
„Ђура Јакшић из Каћа. 

  
 
 
13. март 2017. године - Црвеном крсту 
Новог Сада је испоручена радна машина, 
виљушкар, марке Linde, модел H 20 D. 
Виљушкар је набављен захваљујући 
средствима које је обезбедио Град Нови 
Сад, преко Градске управе за социјалну и 
дечју заштиту, а један део средстава је 
обезбеђен захваљујући донацијама. 
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27. март 2017. године,  Црвени крст Новог Сада је 
поделио семенски материјал за 14 Месних 
заједница са територије Града Новог Сада који је 
намењен социјално угроженим категоријама 
становништа. Семенски материјал у виду 
сунцокрета, кукуруза и соје у количини од 19.625 
kg, који је довољан за сејање 500 хектара 
пољопривредног земљишта, донирао је Институт 
за ратарство и повртарство „НС СЕМЕ“, у 
сарадњи са Јужнобачким управним округом. 

 
8 - 9. април 2017. године - Црвени крст Новог Сада је, у 
сарадњи са Црвеним крстом Србије и Темпо центром у 
Новом Саду,  реализовао  хуманитарну акцију „Деца за 
децу“ поводом предстојећих васкршњих празника. У 
Темпо центру у Новом Саду, уз учешће четворо младих 
волонтера Омладинске теренске јединице Црвеног крста 
Новог Сада, деца су фарбала и украшавала ускршња јаја. 
Хуманитарни прилог од откупа ускршњих јаја је, на 
предлог организатора акције посредством Црвеног крста 
Србије, усмерен на удружењу НУРДОР (Удружење 
родитеља деце која се лече од рака) за изградњу новог 
дечјег хемато-онколошког одељења у Нишу.  
 
 
 

 
8. мај 2017. године - Црвени крст Новог Сада је 
уручио Центру за социјални рад - Сигурној 
дечијој кући, хуманитарну помоћ, која се 
састојала од средстава за личну и колективну 
хигијену (шампон, течни сапун, пасте и четкице 
за зубе). 
 
 
 
 
 
 
9. мај 2017. године - Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Компанијом Форма Идеале и 
хуманитарном организацијом Срби за Србе уручио намештај породици Страјнић из Каћа. 
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Породици Страјнић кућу је саградила хуманитарна организација Срби за Србе, а Компанија 
Форма Идеале опремила је намештајем комплетну породичну кућу Гордане Страјнић, која је 
удовица и самохрана мајка троје малолетне деце. Црвени крст Новог Сада уручио је 
породици Страјнић хуманитарну помоћ у виду прехрамбених и хигијенских пакета. 
06. јун 2017. године - Црвени крст Новог Сада 
је упутио хуманитарну помоћ штићеницима 
Дома Ветерник. Донација је садржала 3.000 
комада тоалетног сапуна, 315 литара шампона 
за косу, 50 литара асепсола, 150 комада 
санитара и 17 џакова разне гардеробе. 
 
 
 
 
 
 
21. септембар 2017. године - У организацији 
Црвеног крста Новог Сада, Градске библиотеке у Новом Саду, Библиотеке Матице српске, 
Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“, из Зрењанина, Елетротехничке школе 
„Михајло Пупин“ из Новог Сада, Издавачког предузећа „Школска књига“ из Новог Сада и 
Издавачке куће „Прометеј“ из Новог Сада, прикупљено је 1.250 књига за школску 
библиотеке Основне школе „Милан Ракић“ у Горњој Топлици, општина Мионица. 
Координатор акције био је Драган Љубинац из Месне заједнице „Видовданско насеље“, у 
Новом Саду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Акција је покренута на молбу ученика и наставника ОШ „Милан Ракић“ у Горњој Топлици, 
јер њихова школска библиотека има мали број књига, са углавном неактуелним насловима. 
Прикупљене књига садрже школске уџбенике и лектиру, дечју књижевност, белетристику и 
стручне књиге, тако да ће приновљени књижни фонд користити и деци и одраслим 
корисницима библиотеке. 
Књиге су, ангажовањем Црвеног крста Града Новог Сада - Градске организације,  
дистрибуиране и уручене представницима ОШ „Милан Ракић“, у Горњој Топлици. 
28. новембар – 25. децембар 2017. године, У оквиру програма за директно ублажавање 
сиромаштва, Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Градском управом за социјалну и 
дечију заштиту Града Новог Сада реализовао расподелу хуманитарне помоћи социјално 
угроженим породицама. 
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Црвени крст Новог Сада је извршио набавку 1.200 прехрамбених пакета, 1.200 хигијенских 
пакета и 600 просторних метара меког огревног дрвета, а ту помоћ је добило око 2.500 
социјално угрожених породица са територије Града Новог Сад, као и чланови удружења 
особа са инвалидитетом Града Новог Сада. 

Хуманитарна помоћ за Косово и Метохију 
 

Црвени крст Новог Сада је 5. маја 2017. 
године, посетила делегација Црвеног 
крста Грачаница коју су чинили 
председник, секретар, и чланови 
управног одбора. Гости су упознати са 
радом и актуелним активностима 
Црвеног крста Новог Сада, а делегацију 
Црвеног крста Грачаница примио је 
Милан Новаковић, начелник Јужнобачког 
управног огруга. Секретар Црвеног крста 
Грачаница захвалио се Црвеном крсту 
Новог Сада на испорученој хуманитарној 
помоћи, а договорен је наставак сарадње 
у хуманитарним активностима. Гостима 
је уприличена и посета Градској библиотеци у Новом Саду, Матици српској и 
Петроварадинској тврђави. 
 
 5. октобар 2017. године - Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са Јужнобачким управним 
округом, хуманитарну пошиљку Епархији рашко-призренској, у Грачаници, за потребе 
народних кухиња, које организује удружење „Мајка Југовића“, под координацијом Бојане 
Харисон.  
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Начелник Јужнобачког управног округа, Милан Новаковић, и секретар Црвеног крста Новог 
Сада, Драган Лазић, су присуствовали утовару хуманитарне пошиљке која се састојала од 
22.500 килограма сточне хране, процењене вредности 472.000,00 динара и намењена је 
исхрани домаћих животиња чији производи се користе за народне кухиње на Косову и 
Метохији.   
10. октобар 2017. године - Влада АП Војводине и 
Црвени крст Новог Сада, у сарадњи са хуманитарном 
организацијом „Мајка девет Југовића“, упутили су 
заједничку донацију, коју чине прехрамбени производи, 
средства за хигијену, обућа, ћебад и школска опрема 
Епархији рашко-призренској, Манастиру Грачаница на 
Косову и Метохији. Ова донација, (укупне тежине 
12.210,40 kg, процењене вредности 8.583.908,77 дин)  
упућена је корисницима социјалне помоћи и народним 
кухињама на Косову и Метохији. 
 
Покрајински секретар за високо 
образовање и научноистраживачку 
делатност, проф. др Зоран 
Милошевић, помоћница покрајинског 
секретара за високо образовање и 
научноистраживачку делатност, 
Јелена Станић Марић  и секретар 
Црвеног крста Новог Сада, Драган 
Лазић, испратили су камион, испред 
магацина Црвеног крста Новог Сада у 
Петроварадину (ул. Раде Кончара 1). 
Хуманитарна организација „Мајка 
девет Југовића“ води шест народних 
кухиња широм Космета. 
20. децембар 2017. године - Поводом 
Међународног дана солидарности, 
Црвени  крст  Новог Сада – Градска 
организација је, у сарадњи са 
Јужнобачким управним округом и 
основним и средњим школама,  
организовао хуманитарну акцију 
прикупљања помоћи социјално 
угроженом становништву на Косову и 
Метохији. 
Ученици основних и средњих школа са 
територије Јужнобачког управног 
округа прикупили су разни школски 
прибор и средства за личну хигијену за 
њихове вршњаке са Косова и 
Метохије. Захваљујући подршци ЈКП 
„Градско зеленило“, које је обезбедило возило и пратњу, хуманитарна помоћ у виду 862 
пакета школског прибора и средстава за личну хигијену у вредности од 430.000,00 динара, 
упућена је у Грачаницу, Епархији рашко-призренској.  
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У дистрибуцију наведене хуманитарне пошиљке укључен је Црвени крст Косова и Метохије. 
Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије определила је ову хуманитарну 
помоћ школама у Епархији рашко-призренској, за помоћ деци из социјално угрожених 
породица. 
 
 

Сарадња са Црвеним крстом Републике Српске (Босна и Херцеговина) 
 
02. фебруар 2017. године - Црвени крст Новог 
Сада је, у сарадњи са Јужнобачким управним 
округом, упутио донацију Црвеном крсту Општине 
Дрвар, Босна и Херцеговина. Донација се састојала 
од 300 половних књига, 450 хуманитарних пакета 
за децу, прикупљених посредством Градске 
библиотеке Града Новог Сада и Јужнобачког 
управног округа и 1.070 комада тоалетних сапуна 
добијених од донатора „Glasgow the Caring City“ из 
Шкотске. Донација је намењена школама у 
Општини Дрвар, Босанско Грахово, Босански 
Петровац и Гламоч за помоћ деци из породица у стању социјалне потребе. 
31. август 2017. године - Црвени крст Новог Сада је, на основу молбе за помоћ Црвеног 
крста Источно Сарајево, упутио хуманитарну помоћ Основној школи Соколац. Хуманитарна 
пошиљка се састојала од школских торби и хигијенско-прехрамбених артикала за 100 
ученика првог разреда. Црвени крст Новог Сада је наведену хуманитарну пошиљку 
реализовао у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за високо образовање и научно-
истраживачку делатност Покрајинске Владе АП Војводине.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Сарадња са Комесаријатом за избеглице и миграције 
 

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, током 
2017. године  извршио расподелу хуманитарне помоћи 
добијене посредством Комесаријата за избеглице и 
миграције Републике Србије. Хуманитарна помоћ у 
виду прехрамбених пакета намењена је за избегла и 
интерно расељена лица са територије Града Новог 
Сада. 
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26. јул - 01.август 2017.године - У магацину Црвеног крста Новог Сада извршена је 
расподела хуманитарне помоћи у виду 450 прехрамбених пакета, донираних од Комесаријата 
за избеглице и миграције Републике Србије.  
01 - 04. децембар 2017.године - У магацину Црвеног крста Новог Сада извршена је 
расподела хуманитарне помоћи у виду 75 пакета сухомеснатих прозвода и зимнице, 
донираних од Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 
Аутономне покрајине Војводине.  
11. децембар 2017.године - У магацину Црвеног крста Новог Сада извршена је расподела 
хуманитарне помоћи у виду 43 прехрамбена пакета, донирана од Фондације Ана и Владе 
Дивац. 
26.-27. децембар 2017.године - У магацину Црвеног крста Новог Сада извршена је расподела 
хуманитарне помоћи у виду 300 прехрамбена пакета донираних од Комесаријата за 
избеглице и миграције Републике Србије. 

 
 

Сарадња са Покрајинским секретаријатом за високо образовање  
и научноистраживачку делатност 

 
Црвени крст Новог Сада је, на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са 
Покрајинским секретаријатом за високо образовање и научноистраживачку делатност, у току 
2017. године, извршио пријем и дистрибуцију роба по основу Програма суфинансирања 
погона за примену нових технологија. Кроз донације установама и институцијама на 
територији Аутономне покрајине Војводине, а на основу Закључака Покрајинске владе, 
извршена је дистрибуција хуманитарне помоћи у укупној количини од 167.000 kg. 
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Сарадња са Дирекцијом за робне резерве АП Војводине 
 
Црвени крст Новог Сада је, на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Дирекцојим 
за робне резерве Аутономне покрајине Војводине у току 2017. године извршио пријем и 
дистрибуцију хуманитарне помоћи у виду прехрамбених артикала, у укупној количини од 
62.000 kg. 

 
У току октобра и новембра месеца, у сарадњи са Дирекцијом за робне резерве Аутономне 
покрајине Војводине и Црвеним крстом Војводине, 39 организација Црвеног крста на 
територији Аутономне покрајине Војводине добило је за потребе социјално угрожених 
породица укупно 12.068 пакета хране, који су садржали основне животне намирнице. 
 

Психосоцијална подршка 
 

У оквиру Заједничког програма за инклузију ромске деце и деце из 
осетљивих група, у 2017.години Црвени крст Новог Сада је  реализовао 
Програм психосоцијалне подршке за кориснике Дневног боравка 
Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог 
Сада. Дневни боравак је у 2017.години похађало 20 корисника са умереним 
и тежим потешкоћама у развоју. Активности са корисницима су се од 
јануара до децембра одвијале кроз групни рад, у просторијама Удружења. 
  
Васпитно образовни рад се континуирано одвијао, кроз следеће области: 

 
1. Подршка психо-социјалном развоју који подразумева јачање самопоуздања, развој 

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

2. Стимулисање развоја специфичних моторичких/сензитивних функција 
3. Стимулисање  развоја креативних способности 
4. Развијање вештине комуникације 
5. Забавно окупационе активности 

Одржане креативне радионице су допринеле усвајању животно корисних вештина, развијању 
моторике и креативности корисника, осамостаљивању корисника, развијању осећаја 
одговорности при извршавању задатака и задовољства постигнутим резултатима. 
На креативним и тематским  радионицама корисници су правили корпице од сувог лишћа, 
украсне кутије, украсне тегле, пекмез, медењаке, радове осликане ебру техником, слике са 
пиринчем, украсне кесице, хербаријум, торбе, кецеље, рамове за слике, украсне саксије, 
пахуљице од силикона, глинене и гипсане магнете за фрижидер, плакате за акције Црвеног 
крста Новог Сада, лампионе од папира, маске за маскембал, честитке, новогодишње поклоне 
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и украсе за новогодишњу јелку. Тематске радионице биле су посвећене обележавању 
школске славе Свети Сава, акције „За сунчану јесен живота“, Међународног дана  особа са 
инвалидитетом, Међународног дана толеранције и Нове године.  
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су корисницима и њиховим породицама одржали 
радионице из програма Промоције хуманих вредности и прве помоћи. 
Током 2017. године одржано је укупно 128 радионица. 
 
 8. април 2017. године, Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са Црвеним крстом Војводине 
и Удружењем за ментално недовољно развијене особе Града Новог Сада учествовао на Сајму 
услуга социјалне заштите који је одржан у Новом Саду, у централном холу СПЕНС-а. Сајам 
услуга социјалне заштите је организовало Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања и Покрајински секретаријат за социјалну политку, демографију и 
равноправност полова, са циљем умрежавања представника  јавних и приватних установа у 
систему социјалне заштите због информисања грађана о својим правима у области социјалне 
заштите и врстама услуга које су им доступне; идентификације предлога за побољшање  у 
предметној области и размене информација и искуства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Волонтери Црвеног крста Новог Сада и Удружења за ментално недовољно развијене особе 
Града Новог Сада су представили пројекте и активности из области социјалне заштите путем 
промотивног материјала, презентације и производа насталих на едукативним радионицама. 
Сајам је свечано отворио министар Александар Вулин, а стручни скуп на тему „Развој услуга 
у заједници ‒ заједнички пут у будућности” је водио Владимир Илић, државни секретар 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије. 
Промотивни пункт Црвеног крста Новог Сада посетили су: Александар Вулин, министар за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Предраг Вулетић, 
покрајински секретар за социјалну политку, демографију и равноправност полова, др Милка 
Будаков, заменица покрајинског секретара за социјалну политку, демографију и 
равноправност полова, Милан Новаковић, начелник Јужнобачког упрваног округа, Тихомир 
Николић, члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци, 
Љиљана Коковић,  помоћница Градоначелника за социјлна питања и др. 
12. април 2017. године - волонтери Црвеног крста 
Новог Сада и чланови Удружења за ментално 
недовољно развијене особе Града Новог Сада су 
посетили Геронтолошки центар „Нови Сад” као први 
корак у години међугенерацијске сарадње. Том 
приликом, волонтери Црвеног крста Новог Сада и 
чланови Дневног боравка су корисницима 
Геронтолошког центра поделили фарбана јаја и 
симболичне поклоне, који су настали на радионицама 
Црвеног крста у оквиру Заједничког програма за 
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инклузију ромске деце и деце из осетљивих група. Корисници Удуржења за ментално 
недовољно развијене особе Града Новог Сада су пригодним програмом обрадовали старије 
суграђане и заједно са волонтерима Црвеног крста Новог Сада улепшали предстојеће 
Ускршње празнике.                                                                                                               
13. април 2017 године - Поводом Ускршњих 
празника, Црвени крст Новог Сада је, 
посредством Црвеног крста Србије, обезбедио 
20 пари тренерки за кориснике Дневног боравка 
Удружења МНРО Града Новог Сада. С обзиром 
да долазе лепи пролећни дани и да корисници 
МНРО једном недељно имају радионицу 
развојно корективних вежби у сали за физичко 
ШОСО „Милан Петровић“,  помоћ од стране 
Црвеног крста је стигла у правом тренутку.  
 

8. маја 2017. године - Црвени крст Новог Сада се придружио обележавању Светског дана 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца у Београду, на Тргу Републике. Волонтери Црвеног 
крста Новог Сада су са реализаторима и корисницима Удружења за ментално недовољно 
развијене особе Града Новог Сада представили своје активности из Заједничког програма за 
инклузију, кроз продајну изложбу радова насталих на радионицама Црвеног крста. 

 

 

 

 

 

 

12. мај 2017 године - Представници Црвеног крста Новог Сада, Александра Бер-Божић, члан 
Управног одбора Црвеног крста Новог Сада и Ивана Богојевић, стручни сарадник, са 
волонтерима су посетили Удружење за ментално недовољно развијене особе Града Новог 
Сада поводом обележавања славе Удружења Светог Василија Острошког. Корисници 
Дневног боравка су извели пригодан програм за многобројне госте.  
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18. мај 2017. године - Црвени крст Новог Сада је организовао једнодневни излет у Малу 
Ремету за чланове Удружења МНРО Града Новог Сада, њихове родитеље и реализаторе, са 
којима волонтери Црвеног крста Новог Сада реализују низ едукација и учествују у 
реализацији инклузивних радионица. Током боравка на Фрушкој Гори посетили смо 
Манастир Јазак и манастир Мала Ремета. У Малој Ремети смо за чланове удружења МНРО 
организовали радионицу потраге за фрушкогорским благом. Учесници ове занимљиве 
авантуре су, уз помоћ аниматора, волонтера Црвеног крста и родитеља обилазили назначене 
локације на мапи где су их чекали делови фрушкогорског блага - картице са описима и 
фотографијама специфичних биљних и животињских врста које настањују Фрушку Гору.  

 
      

  

 

 

 

 

22. септембар 2017. године -  Црвени 
крст Новог Сада организовао је 
једнодневни излет за кориснике 
Дневног центра Удружења МНРО 
Града Новог Сада, њихове реализаторе 
и волонтере Црвеног крста Новог Сада 
који реализују програмске активности 
Црвеног крста са члановима Удружења 
МНРО. 

 
 
 
 

03. децембар 2017. године - поводом 
обележавања Међународног дана особа 
са инвалидитетом, Црвени крст Новог 
Сада је на позив Удружења за 
ментално недовољно развијене особе 
Града Новог Сада учествовао на 
изложби „Абориџанска уметност у 
додиру са нама”, која је реализована на 
СПЕНС-у од 01. до 03. децембра 
2017.године.  
Изложбу су приредили 20 корисника 
Дневног боравка за ментално 
недовољно развијене особе Града 
Новог Сада. У оквиру креативно- 
екукативних радионица током протеклих шест месеци, уз реализаторку и идејног вођу др 
Паулину Јуркијеви,ћ из Аустралије, настало је више од 500 уникатиних радова корисника по 
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абориџинским мотивима. Изложба је била продајног карактера, а сав прикупљен новац биће 
усмерен на унапређење,  рад и развој Удружења за помоћ МНРО Града Новог Сада. 
  
Црвени крст Новог Сада је у току 2017. године одржао 12 неформалних едукација за 
родитеље корисника Удружења МНРО града Новог Сада. Неформалне едукације су 
реализоване из програма „Промоција хуманих вредности” (дискриминација и 
стигматизација, дечија права, родна равноправност, ненасилно решавање конфликата...) и 
прве помоћи где су родитељи, а  и сами корисници, имали прилику да се упознају са основим 
појмовима прве помоћи, поступцима збрињавања особа без свести и дисања - поступак 
кардиопулмонарне реанимације, имобилизације повређених екстремитета и заустављања 
крварења. 

 
 

Остале традиционалне активности Црвеног крста 
 

Поред ангажовања у реализацији наведених програма и пројеката у директном пружању 
помоћи социјално угроженом становништву, Црвени крст Новог Сада је реализовао и 
традиционалне активности предвиђене планом рада из области социјалне делатности. 
 
 

Пакет за новорођену бебу 
 
08-15. мај 2017.године, Црвени крст Новог Сада, традиционално, више од 20 година, 
реализује акцију „Пакет за новорођену бебу”.  
У оквиру обележавањa „Недеље Црвеног крста”, а  под темом „Свуда за свакога - да ли сте 
знали”, коју је за ову годину определила Међународна федерација друштава Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца, Црвени крст Новог Сада je бебама рођеним у периоду од 08. до 15. маја 
2017 године, обезбедио беби пакете који су уручени њиховим мајкама у Клиници за 
гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине.  
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За сунчану јесен живота 
    
22.10.2017. године, Основна организација 
Црвеног крст Кисач је организовала, 
традиционално, Акцију „За сунчану јесен 
живота“, у изузетно посећеном Дому културе у 
Кисачу. Својим програмом свечаност су 
увеличали најмлађи становници овог места, а 
организована је и ликовна изложба посвећена 
овој манифестацији. Секретар Црвеног крста 
Новог Сада, Драган Лазић, поздравио је све 
присутне и предао поклон за најстарију 
становницу Кисача. 
 
 
 
26.10.2017. године, завршна манифестација Акције „За сунчану јесен живота” је одржана у 
ресторану„Романов“. Црвени крст Новог Сада је организовао свечани пријем за најстарије 
активисте и пензионере. Свечаности су присуствовале бројне званице: др Милка Будаков, 
заменик Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, Лидија Риц-Рихтер, секретар Црвеног крста Војводине, Љиљана Коковић, помоћник 
Градоначелника Новог Сада за социјална питања, Тихомир Николић, члан Градског већа за 
дечију и социјалну заштиту и бригу о породици,  Вера Гркавац, начелница Градске управе за 
социјалну и дечју заштиту, Ивана Копривица, директор Центра за породични смештај и 
усвојење, Мирко Јанкелић, директор СОС Дечје село, Добрила Чачија, директорка Центра за 
социјални рад Града Новог Сада, Славица Шкрбић, директорка Геронтолошког центра „Нови 
Сад‟. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Својим програмом свечаност су увеличали: Светозар Пантелемонов - члан Дневног боравка 
Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада, чланица 
Омладинске теренске јединице Црвеног крста Новог Сада, Кристина Сукур. 
Члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци, Тихомир Николић, 
уручио је награде Сави Репићу, најстаријем грађанину Града Новог Сада, који је рођен 
04.01.1917. године и брачном пару, Жужани и Ђорђу Шавањи, који су 65 година у браку. 
Нура Роквић проглашена је за најстаријег активисту Црвеног крста Новог Сада, а пригодан 
поклон уручила је Лидија Риц-Рихтер, секретарка Црвеног крста Војводине. 
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Симболичне поклоне за све присутне на свечаности припремили су чланови Удружења 
МНРО. 
Победницима ликовно-литерарног Конкурса, на тему „Моји баба и деда“, поклоне су 
уручили др Милка Будаков и Љиљана Коковић, а простор и свечаност улепшавали су њихови 
радови. 

 
Црвени крст као хуманитарна организација, током читаве 
године, кроз разне програме и активности, води бригу о 
старијима, а у октобру месецу већ 38 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. Основни циљ ових активности је развијање и подизање 
самопоштовања код старијих особа, кроз активно учешће у 
друштвеним збивањима, успешнију социјализацију, подизање 
опште културе и друштвене свести шире околине, кроз њихово 
упознавање са потребама и могућностима старијих особа.  
 

Један пакетић –много љубави 
 
Црвени крст Новог Сада је у оквиру акције „Један пакетић много љубави”,  у сарадњи са 
Градском управом за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, Црвеним крстом Србије, 
Credit Agricole банком Србије, основном школом „Марија Трандафил“ из Ветерника  
поделио 1.300 новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица. 
Пакетићи су подељени следећим институцијама, удружењима и лицима: 

1. Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић” - 400 пакетића; 
2. Вишечланим, социјално угроженим породицама - 210 пакетића, у просторијама 

Црвеног крста Новог Сада; 
3. Деци корисника Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада - 130 пакетића; 
4. Центру за породични смештај и усвојење - 110 пакетића; 
5. Центру за социјални рад Града Новог Сада - 100 пакетића: Прихватилишту са 

прихватном станицом за децу и омладину („Сигурна кућа”), Прихватилишту са 
прихватном станицом за жене и децу угрожену породичним насиљем  („Сигурна 
женска кућа”) и Дневном боравку за децу и омладину са поремећајем у друштвеном 
понашању; 

6. Дечијем селу „Др Милорад Павловић” - 80 пакетића; 
7. Добровољном ватрогасном друштву Петроварадин - 60 пакетића; 
8. Удружењу дистрофичара Јужнобачког округа Нови Сад - 46 пакетића; 
9. Удружењу за подршку особама са Дауновим синдромом - 44 пакетића; 
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10. Удружењу грађана „Сунце” за церебралну и  дечију парализу Јужнобачког округа 
Нови Сад - 43 пакетића; 

11. Удружењу оболелих од мултипле склерозе „Мултис” - 32 пакетића; 
12. Градској организацији слепих Нови Сад -25 пакетића и 
13. Удружењу за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада - 20 

пакетића. 

Дана 08. децембра 2017. године, Црвени крст Новог Сада се укључио у поделу пакетића деци 
са сметњама у развоју, коју традиционално организују Credit Agricole банка Србије и 
компанија METRO Cash & Carry уз подршку партнера. Око 200 малишана из ШОСО „Милан 
Петровић” је уживало у  представи, која је реализована у оквиру хуманитарног пројекта 
„Новогодишња кутија”. Након прелепе новогодишње представе, Деда мраз и његови 
помагачи – чланови Теренске јединице Црвеног крста Новог Сада су деци уручили 
новогодишње поклон пакетиће. Жеља свих нас је била да обрадујемо малишане и да на 
најлепши  начин дочарамо дух божићних и новогодишњих празника. 
Дана 18. децембра 2017.године, Црвени крст Новог Сада је уручио новогодишње пакетиће 
Центру за породични смештај и увојење, школи за основно и средње образовање „Милан 
Петровић” и Дечијем селу „Др Милорад Павловић”. 
Дана 19. децембра 2017.године, Црвени крст Новог Сада је поделио новогодишње пакетиће 
Добровољном ватрогасном друштву Петроварадин, Прихватилишту са прихватном станицом 
за децу и омладину („Сигурна кућа”), Прихватилишту са прихватном станицом за жене и 
децу угрожену породичним насиљем  („Сигурна женска кућа”) и Дневном боравку за децу и 
омладину са поремећајем у друштвеном понашању, у оквиру Центра за социјални рад Града 
Новог Сада. 
Дана 22. децембра 2017. године, Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са ОШ „Марија 
Трандафил“ из Ветерника, прикупио и уручио новогодишње пакетиће деци која бораве у 
„Сигурној кући”, у оквиру Центра за социјални рад Града Новог Сада. Малишани из 
„Сигурне куће” су се јако обрадовали играчкама, слаткишима и гардероби коју су добили од 
својих вршњака. 
Истог дана у оквиру Акције, настављена је подела пакетића Удружењу дистрофичара 
Јужнобачког округа Нови Сад, Удружењу грађана „Сунце” за церебралну и  дечију парализу 
Јужнобачког округа Нови Сад, Удружењу оболелих од мултипле склерозе „Мултис”, 
Удружењу за подршку особама са Дауновим синдромом и Градској организацији слепих 
Нови Сад. 
Дана 26. децембра 2017.године, Деда Мраз и његови помагачи – чланови Теренске јединице 
Црвеног крста Новог Сада су поделили новогодишње поклоне корисницима Дневног боравка 
Удружења за МНРО Града Новог Сада. 
 
Дана 28. децембра 2017. године Црвени крст Новог Сада је у оквиру програма Народне 
кухиње, који се реализује у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту, 
организовао поделу новогодишњих пакетића за децу чији су родитељи корисници Народне 
кухиње. Традиционално, и ове године, у оквиру акције „Један пакетић - много љубави“ 
малишанима су поклоне уручили Деда Мраз са својим помагачима-млади волонтери  
Црвеног крста Новог Сада. На пунктовима за поделу куваних оброка корисницима Народне 
кухиње, у Футошкој 14 и Клубу пензионера „Олга Петров“, Футошка 67, подељено је укупно 
130 пакетића, који ће деци улепшати предстојеће празнике. 
Подели  новогодишњих пакетића су присуствовали: члан Градског већа за социјалну заштиту 
и бригу о породици и деци, Тихомир Николић, помоћница градоначелника за социјална 
питања, Љиљана Коковић, в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, 
Вера Гркавац,  као и представници медија. 
У периоду од 25. до 29. децембра 2017. године 210 малишана из вишечланих, социјално 
угрожених  породица је добило пакетиће у просторијама Црвеног крста Новог Сада. 
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29. децембар 2017. године - На позив организатора манифестације „Новогодишња радост“, 
која је одржана у Свечаној сали Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, 
Црвени крст Новог Сада, је учествовао у реализацији ове племените активности. 
Хуманитарна активност у виду доделе новогодишњих пакетића за штићенике Дома за децу и 
омладину ометену у развоју-Ветерник организује се  тринаесту година заредом. Координатор 
ове хуманитарне акције био је Божо Ћаласан. У препуној свечаној сали Факултета техничких 
наука, уз пригодан програм и дружење, штићеницима су уручени новогодишњи пакетићи. 
Црвени крст Новог Сада се захваљује племенитим организаторима на позиву. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Додатне активности и акције 
 

05. децембар 2016. године, Црвени 
крст Новог Сада обележио је 
Међународни дан волонтера у 
спортској сали Електротехничке 
школе „Михајло Пупин“, тако што је 
организовао „Спортски дан 
волонтера“. Млади волонтери 
Црвеног крста Новог Сада су се 
такмичили у разним спортским 
дисциплинама, у периоду од 18 до 22 
часова.          
Волонтерски рад у оквиру Црвеног 
крста Новог Сада представља свесно 
поклањање времена, вештина, знања 
и енергије за добробит других људи и 
заједнице, без материјалне надокнаде. 
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Волонтер може без ограничења да буде свако – волонтери су особе попут нас самих, то су 
особе које добровољно  пружају директну неплаћену услугу једној или више особа. 
Волонтирање, има своје позитивне ефекте на угрожене категорије, на саме волонтере, на 
локалну заједницу, на друштво, али и на развој човечности у сваком погледу. Осим што 
решава проблеме, такође и изграђује личност оних који волонтирају, подстиче оне са 
маргине једнако као и оне који раде и остварују профит, помаже друштву да се упути у 
хуманијем смеру развоја и солидарности 
 

Едукације 
 
13 - 19. март 2017.  године - Представници Црвеног крста Новог Сада (Ивана Богојевић - 
стручни сарадник и Јелка Лагунџин - волонтер) су учествовали на семинарима за 
координаторе и реализаторе Заједничког програма за инклузију ромске деце и деце из 
осетљивих група у образовање. Оба семинара је организовао Црвени крст Србије и 
реализовани су у Врњачкој Бањи. Циљ семинара је био размена искуства и примера добре 
праксе у оквиру Заједничког програма за инклузију, као и дефинисање елемената за 
одрживост програма у локалној заједници. 

 

 
7 - 9.  јун 2017. године -  Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног крста Србије 
учествовао на Семинару у оквиру Програма народних кухиња, одржаног у просторијама 
Црвеног крста Србије у Београду. Главне теме Семинара су биле: програмско-правни оквир, 
програмско-финансијски оквир и робно пословање у оквиру Програма народних кухиња. 
Током Семинара постигнут је  договор о активностима за наредни период. 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

*** 
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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 2017. године Служба тражења Црвеног крста Новог Сада је примила и обрадила осам 
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) 

 
4 

 
2 

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

 
0 

 
0 

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

 
4 

 
4 

Остала тражења из надлежности СТ 0 0
                                                                               Укупно 8 6 

 
Служби се обратило 17 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). 

 
 

     
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програм борба против трговине људима 
Црвени крст Новог Сада је у току 2017. године, активно учествовао у спровођењу активности 
из Програма борба против трговине људима. Програм је реализовало 20 едукатора и три 
тренера, који су спроводили активности из овог програма, кроз вршњачку едукацију и 
реализацију информативних радионица.  
Током године, едукација је одржана у новосадским вртићима, основним и средњим  школама 
у Новом Саду, као и на факултетима. Том приликом, обухваћено је око 60 одељења основних 
и средњих школа, одржано је преко 50 предавања и едукативних радионица, и одржанe су 
трибине у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ и на Филозофском факултету у Новом Саду.  
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Поред тога, наши суграђани су имали прилику да се упознају са овом темом и друштвеним 
проблемом, преко акција које су биле спровођене током целе године на јавним местима. 
    

 
 
 
       

 
 
 
 
 
 

               
08. јула 2017. године, Црвени крст Новог Сада 
је реализовао радионицу на тему „Превенције 
трговине људима“ на Петроварадинској ади, у 
дечијем кампу „Мала срећна колонија“. 
Радионици је присуствовало око 20 деце 
различитих старосних категорија, који су имали 
прилику да се кроз разне игролике активности 
упознају са овим друштвеним проблемом. 

 
 
 

 
 
 

 
30. јула 2017. године, Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Полицијском управом у 
Новом Саду, Одељење пограничне полиције за странце, сузбијање илегалних миграција и 
трговине људима и Центром за социјални рад Града Новог Сада, на градском купалишту 
Штранд, организовао активност превенције рговине људима поводом обележавања Светског 
дана борбе против трговине људима. Посетиоци су имали прилику да се упознају са 
основним појмовима овог друштвеног проблема и мерама опреза.   
Најмлађим суграђанима су кроз игролике активности приказане ризичне ситуације у које 
могу доспети као и начини на који се оне могу избећи. 
Истог дана, наши едуковани волонтери су организовали акцију обележавања и у Аква   
Парку „Петроленд“, у Бачком Петровцу. 
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18. октобра 2017. године, Црвени 
крст Новог Сада, у сaрадњи са 
Полицијском управом Нови Сад – 
одељење за сузбијање илегалних 
миграција, странаца и сузбијање 
трговине људима, је у Спортско 
пословном центру Војводина 
(СПЕНС) организовао активности 
превенције трговине људима, 
поводом обележавања Европског 
дана борбе против трговине људима. 
Чланови Теренске јединице Црвеног 
крста Новог Сада су анимирали наше суграђане бацањем коцке, где је сваки број носио са 
собом одређену ризичну ситуацију по њих, и на тај начин су покушали да скрену пажњу и 
пруже неопходне информације како би им се подигла свест и реакција на овај друштвени 
проблем. Истовремено је подељен и информативни материјал у виду флајера, док су се 
најмлађи суграђани забављали склапајући слагалицу, која је део превентивног пакета Борбе 
против трговине људима.  

 
11. и 12. новембра 2017. године, Црвени крст 
Новог Сада организовао је локалну обуку из 
Програма борба против трговине људима, за 
младе волонтере Црвеног крста Новог Сада. 
Обуку за будуће предаваче, успешно је 
прошло 16 полазника. Локалну обуку су 
спровели тренери Љиљана Петровић, Теодора 
Нинковић и едукатор Немања Ковачевић. 
 
 
 
  
 
 

Едукација младих волонтера 
У периоду од 10. до 13. јула и од 13. до 16. јула 2017. године, Црвени крст Новог Сада је 
упутио четири волонтера, на Златибор, који су похађали обуку за вршњачке едукаторе из 
Програма борба против трговине људима, коју је организовао Црвени крст Србије. У првој 
смени, обуку су успешно завршили Јелена Шалабалија и Дариа Биреш, а у другој смени 
обуку су прошле Мима Везелић и Сања Савановић. 
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У одмаралишту „Багремара“, у Бачкој Паланци, у периоду од 10. до 19. јула 2017. године, 
волонтер Црвеног крста Новог Сада, Немања Ковачевић, је учествовао као реализатор 
програмских активности Црвеног крста, у Летњој школи опоравка намењеној социјално 
угроженој деци. У оквиру тих активности, Немања Ковачевић је присутним одржао неколико 
предавања и радионица из Програма „Борбе против трговине људима“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У периоду од 14. до 17. децембра 2017. 
године, Црвени крст Србије организовао је 
на  Златибору, Семинар едукације са циљем 
оспособљавања тренера у Програму борба 
против трговине људима. Наш учесник на 
семинару био је Немања Ковачевић, чија ће 
презентација радионице бити уврштена у 
званичан приручник из ове области. 
 
 
 
 
 
 
 
Интерна евалуација Програма борба 
против трговине људима спроведена је на 
Златибору, од 23. до 24. новембра 2017. 
године. Учествовало је 25 секретара 
и  стручних сарадника Црвеног крста 
Војводине, Косова и Метохије, Београда  и 
организација Црвеног крста у градовима и 
општинама: Бујановац, Зајечар, Ковин, 
Крагујевац, Краљево, Лозница, Неготин, 
Нови Сад, Обреновац, Рума, Сомбор, 
Сремска Митровица, Суботица, Сурчин, 
Ужице и Шид.  
 
 
 
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 
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странце, сузбијање илегалне миграције и трговине људима и Центра за социјални рад Града 
Новог Сада, који су учествовали са нама на радионицама и трибинама. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планирамо и наредне године да успешно наставимо са реализацијом активности из овог  
Програма. 
 

  
*** 
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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 сизложбе, 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. 
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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 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 

 
 

12 - 14. мај 2017. године - Годишња Скупштина 
Омладинске теренске јединице „Јован Јовановић 
Змај‟, Црвени крст Новог Сада је традиционално 
организовао 33. годишњу Скупштину за младе волонтере 
Црвеног крста. У гостима су нам били црвенокрсташи из: 
Бања Луке, Београда, Вучитрна, Горњег Милановца, 
Загреба, Зрењанина, Ковина, Кикинде, Косовске 
Митровице, Крагујевца, Новог Сарајева, Осијека, 
Панчева, Руме, Сомбора, Скопја, Тузле и Ужица. Укупно 
око 140 учесника.  
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Волонтери су се окупили испред Ректората новосадског универзитета како би гости имали 
прилику да погледају реализацију обавезног курса у пружању прве помоћи студентима прве 
године Универзитета у Новом Саду. Након тога организован обилазак Фестивала науке и 
обилазак града. Седница Скупштине Омладинске теренске јединице „Јован Јовановић Змај” 
одржана  је 13. маја 2017. године, у просторијама Црвеног крста Војводине - свечана сала. 
Након презентације рада у протеклој години, организован је округли сто са темом: 
„Принципи у акцији“. Уследио је одмор уз ручак, а волонтери су се у 21 час окупили на 
опроштајној журци у кафе клубу „Академац“. Недеља, 14. мај 2017. године, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су у летњем периоду учествовали у реализацији 
следећих кампова: 

 Летња школа опоравка социјално угрожене деце у одмаралишту „Багремара“ у 
Бачкој Паланци у периоду од 10. до 19. јула 2017.године; 

 Обука за вршњачке едукаторе из Програма борба против трговине људима, на 
Златибору у периоду од 10. до 13. јула и од 13. до 16. јула 2017. године. 

 Реализатори Летње школе подмлатка Црвеног крста у Баошићима, у периоду 
од 15. до 24. јула 2017.године 

 13. кампу младих Медитерана АТЛАНТИС, 18-25. јул 2017. године, Ларнака, 
Кипар 

 Летња школа за вршњачке едукаторе за ХИВ/АИДС, Богојево 21– 29. јул 2017. 
године 

 Омладински камп Црвеног крста Бања Лука у Бардачи (Република Српска) у 
периоду од 29. јула до  4. августа 2017. године 

 Камп омладине Црвеног крста Сомбор у Бачком 
Моноштору, од 10. до 13. августа 2017. 

 Летња школа младих Осијечко-Барањске 
жупаније (Република Хрватска) у периоду од 20 
до 30.августа 2017. године. 

 Дугаријада-камп пријатељства у периоду од 18. 
до 21. септембра 2017. године на Копаонику 

У одмаралишту „Багремара“ у Бачкој Паланци у периоду 
од 10. до 19. јула 2017. године, волонтери Црвеног крста 
Новог Сада, Немања Ковачевић и Јована Влаховић, су 
учествовали као реализатори програмских активности 
Црвеног крста, у Летњој школи опоравка, која је била 
намењена социјално угроженој деци. 
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Летовање ученика новосадских основних школа - 
полазника програма Промоције хуманих 
вредности у Баошићима у периоду 8 – 17. јула 
2017. године. На летовање је ишло седам ученика, 
полазника Програма у току школске 2016/2017. 
године, из ОШ „Јожеф Атила“ и ОШ „Коста 
Трифковић“, у пратњи учитељице Сање 
Станковић. 

 
 
 
  

Реализатори Летње школе подмлатка Црвеног крста 
у Баошићима, у периоду од 15. до 24. јула 2017. 
године испред Црвеног крста Новог Сада били су 
Аријана Фишић, ликовна секција и Никола Поповић, 
радионца прве помоћи.  
 
 
Црвени крст Новог Сада је на позив Омладине Јазас 
Нови Сад учествовао на Летњој школи за вршњачке едукаторе за ХИВ/АИДС, која је 
одржана у периоду од 21. до 29. јула 
2017. године, у Омладинском кампу 
у Богојеву. На Летњем кампу је 
учествовало преко 100 младих, а 
испред наше организације ову 
едукацију су успешно завршили 
млади волонтери: Милош Гајин, 
Слађана Игић, Тијана Брадаш, Владан 
Маркишић и Вања Марковић. 

Aктивисти Црвеног крста 
Новог Сада, Нађа Малетић и Јелена 
Бокан, су током одржавања Летњег 
кампа били присутни ради пружања прве помоћи приликом евентуалних повреда учесника.  
 
Црвени крст Новог Сада је на позив 
Црвеног крста Сомбор учествовао у раду 
Међународног омладинског кампа који се 
реализовао у периоду од 10. до 13. августа 
2017. године у Бачком Моноштору. 
Активности Кампа су усмерене на основну 
обуку прве помоћи, превенције трговине 
људима и промоције хуманих вредности.  

Црвени крст Новог Сада је на овом 
Кампу имао два представника: Кристину 
Јанић и Мину Вучковић.   
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Летња школа младих Осијечко-
Барањске жупаније (Република 
Хрватска) у периоду 19 – 29. августа 
2017. године. Црвени крст Новог Сада су 
представљали Алиса Будак и Вања 
Марковић. 

 
 
 
 
 
 

 
Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног крижа/крста 
града Тузла учествовао на Радионици-семинару 
Реалистичког приказа повреда, стања и обољења. Семинар је 
реализован у периоду од  25. до 27. августа 2017. године у 
просторијама Црвеног крста/крижа града Тузла. Црвени 
крст Новог Сада су представљале едуковане волонтерке, 
Кристина Сукур и Јована Сележан, које су за задатак имале 
да пруже подршку и обуче младе волонтере за шминкање 
повреда, како би они у будућностги насгавили са едукацијом 
нових волонтера у Тиму младих „Солферино“. 
 
18 - 21. септембар 2017. године, Копаоник -
„ДРУГАРИЈАДА-КАМП ПРИЈАТЕЉСТВА“ 
-  Камп у организацији Фондације Новак 
Ђоковић сваке године окупи ученике истурених 
одељења од првог до четвртог разреда из 
бројиних места широм Србије.  
Црвени крст Новог Сада представљала је 
едукована волонтерка Милана Бојиновић која 
је, у сарадњи са волонтером Црвеног крста 
Стари Град, реализовала радионице прве 
помоћи. Кроз радионице су прошли сви 
учесници Кампа, око 160 ученика нижих 
разреда основне школе.  

 
22. септембар 2017. године - Волонтери 
Црвеног крста Новог Сада, реализаовали су 
акцију „Безбедност деце у саобраћају“, у 
ОШ "Прва војвођанска бригада". Циљ ове 
акције је да најмлађи основци науче да 
безбедно дођу од куће до школе поштујући 
саобраћајна правила. Прваци су кроз игру 
стекли основна знања о безбедности у 
саобраћају, правилном начину преласка 
улице као и основна значења саобраћајних 
знака. 
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Трка за срећније детињство 

 
22. октобар 2017. Црвени крст Новог Сада је на позив Скупштине Града Новог Сада, а у 
сарадњи са удружењем Новосадски маратон, на Тргу слободе, организовао хуманитарно 
рекреативну акцију „Трка за срећније детињство“, манифестацију Националног друштва 
Црвеног крста Србије, уз мото акције: „ИМАМО ЦИЉ – ДОЂИ НА СТАРТ“. Чланови екипе 
прве помоћи Црвеног крста Новог Сада, укупно 40 обучених младих волонтера, су пружали 
санитетско обезбеђење, како Трке за срећније детињство, тако и учесницима, такмичарима, 
новосадског маратона. Санитетско обезбеђење је организовано на пет пунктова, као и 
мобилни санитетски тим, који је пратио маратонце целом дужином стазе. Црвени крст Новог 
Сада је допринео успешној реализацији, ове значајне међународне спортске манифестације 
за Град, тако што је обезбедио и материјално-техничка средства: носила, ћебад, санитетски 
материјал и др. Током акције продато је 1.100 учесничких бројева. Средства прикупљена 
продајом учесничких бројева биће усмерена деци корисницима програма Народне кухиње. 
Црвени крст Новог Сада – Градска организација упућује захвалност свим учесницима ове 
хуманитарне манифестације. 

16. новембар 2017.године, Црвени крст Новог 
Сада се укључио у обележавање 
Међународног дана толеранције. Волонтери 
Црвеног крста Новог Сада, који реализују 
програм „Промоција хуманих вредности”, су 
посетили  Удружење за ментално недовољно 
развијене особе Града Новог Сада. Током 
дружења са корисницима МНРО Нови Сад, 
волонтери Црвеног крста Новог Сада су на 
креативан начин,  кроз забавне игрице, 
дочарали појам толеранције.  

 
 
 

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. 
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Црвени крст Новог Сада је у току 2017. године спроводио програм у 4 основне школе: ОШ 
„Коста Трифковић“  и  ОШ „Јожеф Атила“, у првом делу године, ОШ „Никола Тесла“ и ОШ 
„Прва војвођанска бригада“, у другом делу године. Програмом је обухваћен 223 ученик из 9 
одељења. У додатним активностима, у другој половини године, у активностима је 
учествовало још око 300 деце.  
Програм реализује 27 обучених едукатора, са 12 просветних радника укључених у рад. У 
периоду од 1. јануара  до 31. маја 2017.године реализовано је 52 радионице, док је у периоду 
од 01. јуна до 31. децембра 2017. године реализовано 56 редовних радионица 

 
      

 
 
20 - 22. фебруар 2017. године - Црвeни крст 
Србиje, у сaрaдњи сa Црвeниoм крстoм 
Бeoгрaд, a у oквиру ПХВ прoгрaмa, 
oргaнизoвao je oбуку млaдих вoлoнтeрa зa 
рeaлизaциjу aктивнoсти из прoгрaмa „Вeсeлa 
бoлницa“. Oбука је рeaлизована у 
oдмaрaлишту Црвeнoг крстa Вршaц, нa 
Вршaчкoм брeгу.  
	
 
 
 

 
30. март 2017. године - У Клубу младих 
Црвеног крста Новог Сада, у оквиру 
програма ПХВ, организована је локална 
обука за волонтере који ће реализовати 
пројекат „Весела болница“, на Институту 
за здравствену заштиту деце и омладине 
Војводине (Дечија болница), у Новом Саду 
и намењен је деци која се налазе на 
стационарном лечењу.  
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5 - 7. април 2017. године - У Београду, у 
„Театру 78“, одржан је Фестивал дечијих 
позоришних представа. Ученици основне 
школе „Прва војвођанска бригада“ (9 
ученика), које је припремала учитељица 
Сања Станковић са волонтерима Црвеног 
крста Новог Сада, учествовали су нa 
четвртом Фестивалу дечијих позоришних 
представа, у организацији Црвеног крста 
Србије, а у оквиру програма „Промоција 
хуманих  вредности“, који има циљ да 
смањи насиље међу младима. 
 
10. мај 2017. године - У склопу обележавања Недеље Црвеног крста и у оквиру промовисања 
Програма „Промоција хуманих вредности“, у Црвеном крсту Зрењанин 10. маја 2017. године, 
са почетком у 10,00 часова, су изведене две позоришне представе на тему „Промоција 
хуманих вредности“. Представа Црвеног крста Новог Сада у извођењу ОШ „Прва 
војвођанска бригада“ je представљалa Црвени крст Новог Сада на Позоришном фестивалу 
ПХВ представа, који је у организацији Црвеног крста Србије одржан у Београду (5-7. aприл). 
Публици, коју су чинили ученици нижих разреда зрењанинских основних школа, обратила се 
Биљана Цветковић, стручни сарадник Црвеног крста Србије за подмладак и омладину. 

 
 
13. мај 2017. године -  Црвени крст Новог Сада 
је посредством Црвеног крста Србије упутио 
групу од петоро деце и два едукатора на обуку 
младих волонтера из програма „Промоција 
хуманих вредности”, у одмаралиште Црвеног 
крста Србије „Криста Ђорђевић”, у Баошићима, 
Република Црна Гора. Полазници обуке ће 
боравити у Дечијем одмаралишту од 14. до 
19.маја текуће године. Обука ће се реализовати 
кроз радионичарски рад, а носиоци обуке ће 
бити ПХВ едукатори Црвеног крста Новог 
Сада. 
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27 - 28. мај 2017. године - Црвени крст Новог 
Сада је учествоваo на 16. Фестивалу оптимизма - 
Baby Exit. На пункту који се звао Авенија 
здравља, промовисали смо програмске 
активности Црвеног крста, као што су 
Превенција против трговине људима и 
Промоција хуманих вредности. Такође, присутни 
малишани и њихови родитељи имали су прилику 
да се упознају са првом помоћи, реалистичким 
приказом повреда, стања и обољења и 
добровољним давалаштвом крви. 
 
 
21. октобар 2017. године – Едуковани волонтери 
Црвеног крста Новог Сада су, у Клубу младих 
Црвеног крста Новог Сада, одржали локалну 
обуку за волонтере у програму Промоција 
хуманих вредности. Волонтери су имали 
прилику да се упознају и реализују забавно-
едукативне радионице из програма ПХВ, који се 
реализује у основним школама и Веселу болницу 
за децу на болничком лечењу. 
 

 
 
 

11-13. децембар 2017. године - Црвени крст 
Србије је у Нишу, (Хотел Crystal Ice), 
организовао представљање сценарија за снимање 
филма у оквиру Програма „Промоција хуманих 
вредности“. У конкуренцији 26 организација 
Црвеног крста, сценарио Црвеног крста Новог 
Сада је заузео треће место. Прво место је заузео 
сценарио Црвеног крста Рума, а друго место 
Црвени крст Мионица.  
 
4. октобар 2017. године - Црвени крст Новог 
Сада се и ове године укључио у обележавање 
традиционалне активности „Дечија недеља”, у 
Новом Саду.  Ово је  била још једна прилика да 
се, поштујући одговарајућа међународна и 
национална документа, створе још бољи услови 
за остваривање права детета на живот у 
породици. Мото „Дечије  недеље“ у 2017. години 
је био „Градимо мостове међу генерацијама за 
радост сваког детета“. Обележавајући акцију, 
волонтери Црвеног крста Новог Сада су 
поделили играчке деци корисника Програма 
Народне кухиње. Играчке су прикупљене током 
године од грађана Новог Сада. 
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ДЕЛОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА 

 
На основу Закона о Црвеном крсту Србије (Сл.Гласник РС бр. 107/2005), Црвеном крсту 
поверено је јавнo овлашћењe да спроводи програм припреме за деловање у несрећама, у 
сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима. 
Циљ програма је jачање капацитета националног друштва за предвиђање и, тамо где је то 
могуће, спречавање катастрофа, смањивање њиховог утицаја на угрожене заједнице, као и 
спремност да се одговори на катастрофе и изађе на крај са њиховим последицама. Циљ  
програма је достизање високог степена оперативности структуре и мреже обучених тимова, 
као и управљачких структура Црвеног крста Србије и његових саставних делова за ефикасан 
одговор на несрећу. Општи циљ је одржати максимални степен доступности хуманитарне 
помоћи ка најугроженијим људима услед несреће као и ефикасније, организованије и 
рационалније оперативно ангажовање на ублажавању последица несрећа великих размера 
које треба да резултирају кроз одржавање и јачање капацитета и изграђених ресурса Црвеног 
крста Новог Сада. 
Црвени крст Новог Сада годишњим Планом рада, планира рад и припреме за деловање у 
ванредним околностима. Црвени крст Новог Сада има формиран тим за деловање у 
ванредним околностима, у чији састав улази 6 запослених и 19 волонтера, различитог 
профила оспособљености за деловање у несрећама. Чланови тима за деловање у ванредним 
околностима оспособљени су за: брзу процену потреба угрожених људи, пружање прве 
помоћи, учешће у спровођењу евакуације, учешће у спровођењу збрињавања, обављање 
послова службе тражења, учешће у пријему, ускладиштењу и дистрибуцији хуманитарне 
помоћи, стварање услова за прихват и смештај националних тимова за деловање у ванредним 
околностима. 
 
9. септембар 2017. године - Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Управом за ванредне 
ситуације у Новом Саду - Ватрогасном бригадом Нови Сад и Заводом за хитну медицинску 
помоћ Нови Сад, реализовао вежбу – збрињавање повређених у пожару. Циљ вежбе је био  
координација Јединице за ванредне околности Црвеног крста Новог Сада, екипа Ватрогасне 
бригаде Нови Сад и Завода за хитну медицинску помоћ у случају пожара у стамбеним 
објектима. 
 

    
 
 

24 – 26. октобра 2017. године - Сектор за ванредне ситуације, у сарадњи са Организацијом 
за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Мисија у Србији, је организовао Окружну 
командно-симулациону вежбу „Нови Сад 2017“. Вежба је реализована у периоду 24-
26.10.2017. године, у хотелу „Парк“, у Руми. Циљ вежбе био је унапређење капацитета 
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окружних и општинских штабова за ванредне ситуације за руковођење ванредним 
ситуацијама, као и отклањање последица акцидентих ситуација, елементарних непогода и 
природних катастрофа. 
 

    
 
 
15. децембар 2017. године - Радни 
састанак са секретарима Црвеног крста, 
представницима Сектора за ванредне 
ситуације МУП Републике Србије и 
начелницима окружних штабова за 
ванредне ситуације дуж Коридора 10 и 
представницима градова, чије 
територије су најчешће изложене 
екстремним зимским условима и 
непогодама, одржан је 15.12.2017. 
године у Одмаралишту Црвеног крста, 
у Бачкој Паланци, Багремара. Циљ 
састанка био је идентификација ризика 
и могућих последица, анализа 
капацитета и могућности у оквиру 
заштите и спасавања у екстремним 
зимским условима, као и унапређивања 
заједничке сарадње  
 
 

*** 
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 

У периоду од 24. до 26.фебруара 2017. године, Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног 
крижа Загреб упутио двоје волонтера, Александру Милић и Марка Јовановића, на годишњу 
Скупштину Клуба младих Градског друштва Црвеног крижа Загреб. Волонтери су имали 
задатак да представе активности Црвеног крста Новог Сада у области толеранције и 
промоцији хуманих вредности. 

Дана 25. марта 2017. године, Председник Црвеног крста Новог Сада, Пуковник др 
Братољуб Бркљача и секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић са сарадницима 
примили су Делегацију Црвеног крста Македоније, коју су предводили председник 
Црвеног крста Македоније, др Милчо Трајков и генерални секретар, Саит Саити. Том 
приликом Председник Црвеног крста Новог Сада је изразио срдачну добродошлицу и 
захвалност на посети.На састанку је секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић 
представио активности Црвеног крста Новог Сада, а изражена је обострана намера за даље 
развијање односа у хуманитарним активностима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дана 31.марта 2017.године, Секретар Црвеног крста Новог 
Сада, Драган Лазић, посетио је у Бијељини генералног 
секретара Црвеног крста Републике Српске, господина Ђоку 
Михајловића и упознао га са активностима и програмима 
које спроводи наша Организација. Договорен је наставак 
успешне сарадње. 
Дана 8.маја 2017. године, поводом Светског дана Црвеног 
крста , делегацију - званичнике Црвеног крста Бекешчабе 
(Мађарска) и Арада (Румунија), као и госте из Црвеног 
крста Зрењанина, примио је секретар Драган Лазић са 
сарадницима и представио рад и капацитете организације 
Црвеног крста Новог Сада. Делегацију Црвеног крста 
Бекешчабе предводила је Ђенђи Тот, директорица 
регионалне организације, а Црвеног крста Арада 
потпредседник Црвеног крста Арад др Драгос Бењамин. 
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12. маја 2017. године у 13,00 часова, у просторијама Црвеног крста Скопље, Црвени крст 
Новог Сада – Градска организација и Црвени крст Скопља - Градска организација су 
потписале Споразум о сарадњи.  
У име  Црвеног крста Новог Сада, Споразум је потписао председник, пуковник др Братољуб 
Бркљача, а потписивању Споразума је присуствовао и секретар, Драган Лазић.  
У име Црвеног крста Скопља, Споразум је потписао председник, др Стеван Тодоров, а 
потписивању Споразума је присуствовала и секретар, Сузана Тунева Пауновска.  
Делегација Црвеног крста Новог Сада је посетила централну канцеларију Црвеног крста 
Македоније, где је примљена од стране генералног секретара, др Саита Саитија. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5 – 9. јул 2017. године,  На основу Споразума о сарадњи Црвеног крста Скопља и Црвеног 
крст Новог Сада, волонтерке Црвеног крста Скопље Мирела Шкријељ и Биљана Јосифовска 
су учествовале у санитетском обезбеђењу осамнаестог „ЕXIТ“ фестивала, на 
Петроварадинској тврђави. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-25. јул 2017. године, Ларнака, Кипар, 13.камп младих Медитерана АТЛАНТИС 
Црвени крст Новог Сада је, захваљујући Црвеном крсту Србије, организовао учешће 
волонтерке Тине Кркљуш, на 13.кампу младих Медитерана АТЛАНТИС. Овај Камп је 
организовао Кипарски Црвени крст, уз подршку Канцеларије националних друштава 
Црвеног крста и Црвеног полумесеца Медитерана из Барселоне (Шпанија).  
Мото Кампа је био: „Иновирање 
волонтеризма, оснаживање младих“, а Камп 
је омогућио учесницима да израде и 
консолидују своје капацитете, као активни и 
ангажовани добровољци, који ће бити 
спремнији да се суоче са хуманитарним 
изазовима, који утичу на наш регион. Ова 
платформа је истакнута на последњој 
медитеранској конференцији Националних 
друштава Црвеног крста и Црвеног 
полумесеца. 
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3-4. август 2017.године, Бардача, 
Република Српска, Црвени крст Новог 
Сада је на позив Црвеног крста Бања Лука 
учествовао на затварањуКампа омладине 
Црвеног крста Бања Луке.Камп је 
реализован у периоду од 29. јула до 04. 
августа 2017. године у месту Бардача, у 
општини Србац, недалеко од Бања Луке. 
 
 
 
Дана 25.августа 2017.године, Секретар 
Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић 
посетио је секретара Црвеног крижа/крста 
Тузла, господина Сеада Хасића и упознао 
се са актуелним активностима и 
програмима, које спроводи ова 
организација. 
 
 
 
 
На позив Црвеног крижа Осијек, 28. августа 2017.године, у Ораховици (Хрватска), секретар 
Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић, је присуствовао свечаности поводом затварања 14. 
Летње школе младих друштва Црвеног крижа Осјечко-барањске жупаније. Поред наше 
организације на свечаности су били и представници Црвеног крста Сомбор, Црвеног крста 
Добој (Р. Српска, БиХ) и Црвеног крижа/крста града Тузла (Босна и Херцеговина). Млади 
волонтери Црвеног крста Новог Сада, Алиса Будак и Вања Марковић, учествовали су у раду 
14. Летње школе младих, која је одржана у Центру за едукацију Градског друштва Црвеног 
крижа Осијек у Ораховици. 
У раду школе, од 19. до 29. августа, учествовало је око 150 волонтера, узраста од 16 до 30 
година из Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије и они су едуковани из програма прве 
помоћи, превенције зависности и програма сексуално одговорног понашања, превенције 
трговине људима и програма сигурног понашања на интернету, за деловање у катастрофама 
са нагласком на комуникационе и организационе вештине, као и програма реалистичког 
приказа повреда, обољења и стања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Црвени крст Новог Сада је 31. августа 2017. године, на основу молбе за помоћ  82/17 
Црвеног крста Источно Сарајево, упутио хуманитарну помоћ Основној школи Соколац. 
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Хуманитарна пошиљка се састојала од школских торби и хигијенско-прехрамбених артикала 
укупне вредности 711.557,00 РСД. Црвени крст Новог Сада је наведену хуманитарну 
пошиљку реализовао у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за високо образовање и 
научно-истраживачку делатност Покрајинске Владе АП Војводине. На позив Начелника 
општине Соколац, 2.септембра 2017. године, покрајински секретар за високо образовање и 
научно-истраживачку делатност, проф. др Зоран Милошевић и секретар Црвеног крста Новог 
Сада, Драган Лазић, посетили су општину Соколац где су примљени од стране начелника 
општине Соколац, господина Милована Бјелице и заменика начелника Жарка Косорића.  
Председник Црвеног крста Источно Сарајево, Војислав Милинковић и секретар, Милана 
Симанић, су били координатори наведене хуманитарне пошиљке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На позив Црвеног крста Македоније и на основу Споразума о међународној сарадњи 
Црвеног крста Скопље и Црвеног крста Новог Сада делегација Црвеног крста Новог Сада је 
учествовала на семинару „Млади промотери добровољног давалаштва крви“, који је одржан 
у одмаралишту Црвеног крста Скопље „Солферино“, у Струги, у периоду од 15. до 17. 
септембра 2017. године. Циљ Семинара је био да се млади мотиватори у области 
добровољног давалаштва крви обуче у областима тимског рада, презентацији вештина, 
лидерству и промоцији позитивних примера и искустава. На Семинару су учествовали 
представници младих из „Клуба 25“ из Македоније (Скопље, Битоља, Охрид) и Албаније 
(Тирана).  
На овом Семинару нашу организацију су представљали едуковани млади волонтери: Јелена 
Влаховић, Тамара Веселић и Трифко Ијачић, у пратњи секретара Драгана Лазића. Делегацију 
Црвеног крста Новог Сада је 14. септембра 2017. године примила секретар Црвеног крста 
Скопља, Сузана Тунева Пауновска, где је разговарано о наставку и унапређењу сарадње са 
акцентом на активности везане за младе волонтере. Пријему је присуствовао Глигор 
Новачевски, стручни сарадник за добровољно давалаштво Црвеног крста Македоније и 
Александра Валкановска, координатор за младе и добровољно давалаштво крви Црвеног 
крста Скопље. Председник Црвеног крста Охрид, Сашо Точков, је упознао нашу делегацију 
са активностима које спроводи Црвени крст Охрид у области спасилаштва на води. Љубазни 
домаћини су у слободно време упознали нашу делегацију са културно-историјским 
знаменитостима Скопља, Охрида и Струге. 
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На позив Црвеног крижа Осијек, делегација Црвеног крста Новог Сада је учествовала на 
семинару стручних служби свих друштава Црвеног крста с подручја деловања Друштва 
Црвеног крижа Осјечко-барањске жупаније.Семинар је реализован 17-18.новембра 
2017.године у Центру за едукацију осјечког Црвеног крижа у Ораховици. Представници 
Црвеног крста Новог Сада били су Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада и Нада 
Кртинић, организатор рачуноводствених послова. Делегација је имала прилику за размену 
искуства за свако подручје деловања Црвеног крста. 
 

 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 

Сарадња са Градом Новим Садом 
 

Поводом 14. јуна – Светског дана добровољних давалаца крви, Град Нови Сад и Црвени крст 
Новог Сада су у 12,00 сати, у Свечаној сали Градске куће, Трг слободе 1, организовали 
пријем за вишеструке добровољне даваоце крви. Градоначелник Новог Сада, Милош 
Вучевић, поздравио је даваоце и уручио признања Црвеног крста Србије 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Председник Скупштине Града Новог Сада, 
Здравко Јелушић, посетио је промотивни пункт 
Црвеног крста Новог Сада, поводом 24. 
Новосадског полумаратона и изразио подршку 
хуманитарним активностима Црвеног крста 
Новог Сада. 
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Дана 17. августа 2017. године, децу и представнике општине Ранилуг са Косова и Метохије у 
Свечаној сали Градске куће, примио је члан Градског већа за спорт и омладину, Огњен 
Цвјетићанин. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Градска управа за социјалну и дечју заштиту 
 

Црвени крст Новог Сада је 5. јула 2017. год у 18,00 часова, 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“, упутио групу од 47-оро деце основношколског узраста 
на превентивни опоравак у одмаралиште Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у 
Баошићу. Испраћају деце на летовање присуствовали су и Члан Градског већа за социјалну 
заштиту и бригу о породици и деци Тихомир Николић и в.д. начелника Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту, Вера Гркавац. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дана 25. јула 2017. године, члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и 
деци, Тихомир Николић и в.д. начелница Градске управе за дечију и социјалну заштиту, Вера 
Гркавац, посетили су реновирани објекат Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада, у 
Футошкој улици бр. 14. 
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Црвени крст Новог Сада је у оквиру Месеца солидарности, а на препоруку Црвеног крста 
Србије, 16. октобра 2017. године обележио Светски дан хране и Светски дан борбе против 
сиромаштва. Расподели јабука и конзервисаних готових јела присуствовао је Тихомир 
Николић, члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци, и Вера 
Гркавац, в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Црвени крст је организовао 26. октобра 2017.године, свечани пријем за најстарије активисте 
и пензионере поводом активности „За сунчану јесен живота“. 
Свечаности су присуствовале бројне званице: др Милка Будаков, заменик Покрајинског 
секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Лидија Риц-Рихтер, 
секретар Црвеног крста Војводине, Љиљана Коковић, помоћник Градоначелника Новог Сада 
за социјална питања,Тихомир Николић, члан Градског већа за дечију и социјалну заштиту и 
бригу о породици, Вера Гркавац, начелница Градске управе за социјалну и дечју заштиту, 
Ивана Копривица, директор Центра за породични смештај и усвојење, Мирко Јанкелић, 
директор СОС Дечје село, Добрила Чачија, директорка Центра за социјални рад Града Новог 
Сада,  Славица Шкрбић, директорка Геронтолошког центра „Нови Сад‟. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Дана 28. новембра 2017. године, члан Градског већа за 
социјалну заштиту и бригу о породици и деци, Тихомир 
Николић, помоћница Градоначелника за социјална 
питања, Љиљана Коковић, и начелница Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту, Вера Гркавац, посетили су 
магацин Црвеног крст Новог Сада, у Петроварадину, 
улица Раде Кончара 1, и том приликом  уручили помоћ 
социјално угроженим породицама, у оквиру програма за 
директно ублажавање сиромаштва 

 
 
Црвени крст Новог Сада, 01. фебруара 2017. године, су 
посетили главни војвођански Имам, Мухамед еф. Зиљкић, 
отац Бранко Ћурчин, заменик начелника Градске управе за 
социјалну и дечју заштиту, Ненад Драшковић и 
координатор терапијске заједнице „Земља живих“, Андреј 
Јовановић. 
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Члан Градског већа за социјалну и дечју заштиту и 
бригу о породици и деци Тихомир Николић, 
помоћница градоначелника Љиљана Коковић и в.д. 
начелнице Градске управе за дечју и социјалну 
заштиту Вера Гркавац посетили су 28. децембра 
2017. године,  објекат Народне кухиње у Футошкој 
улици  бр. 14 и том приликом заједно са волонтерима 
Црвеног крста Новог Сада уручили новогодишње 
пакетиће деци корисника Народне кухиње. 
 

 
Градска управа за здравство 

 
Дана 27.марта 2017.године члан Градског већа за здравство, проф.др Золтан Хорват, и 
начелница Градске управе за здравство, мр сц. мед. Мила Уверић-Радовић, су присуствовали 
конференцији за медије поводом здравствено превентивне кампање „Недеља здравих зуба“. 
Проф. др Золтан Хорват је у разговору са секретаром Црвеног крста Новог Сада, Драганом 
Лазићем, исказао подршку програмима и активностима Црвеног крста Новог Сада у 
здравствено-превентивном раду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стручни скуп „Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама 
Града Новог Сада“ је одржан 27. новембра 2017. године, у трајању од 10,00 до 14,30 сати, у 
Великој сали Завода за здравствену заштиту студената, а присутне је поздравио, у име Града 
Новог Сада, проф. др Золтан Хорват, члан Градског већа задужен за здравство и мр др сци. 
Мила Уверић-Радовић, начелница Градске управе за здравство. 
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Сарадња са Јужнобачким управним округом 
 
Начелник Јужнобачког управног округа, Милан 
Новаковић, поздравио је све такмичаре и госте на 
Градском такмичењу у пружању прве помоћи, које 
је одржано је 9.априла 2017. године, у СОС 
Дечијем селу „Др Милорад Павловић“, у Сремској 
Каменици. 
 
 
 

 
 
Начелник Јужнобачког управног округа, Милан 
Новаковић и начелник Управе за ванредне ситуације 
у Новом Саду, Драган Цветићанин, присуствовали су 
Показној вежби поводом обележавања Светског дана 
прве помоћи, 9. септембра 2017. године, у 
Ватрогасној бригади. 
 
 
 
 

 
 
Начелник Јужнобачког управног округа, Милан 
Новаковић, 5. октобра 2017. године, посетио је 
магацин Црвеног крста Новог Сада крст Новог 
Сада у Петроварадину, и присуствовао 
упућивању хуманитарнe пошиљке Епархији 
рашко-призренској, у Грачаници, за потребе 
народних кухиња. 
 
 
 
 
 

 
Поводом упућивања хуманитарне помоћи Епархији 
рашко-призренској у Грачаницу, Косова и Метохије, 
20. децембра 2017. године испред централног 
магацина Црвеног крста Новог Сада, у 
Петроварадину, одржана је конференција за медије 
којој су присуствовли начелник Јужнобачког 
управног округа и секретар Црвеног крста Новог 
Сада, Драган Лазић. 
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Сарадња са Владом Аутономне Покрајине Војводине 
 
Потпредседник Владе АП Војводине, Ђорђе Милићевић, и покрајински секретар за високо 
образовање и научноистраживачку делатност, проф. др Зоран Милошевић, су 18.августа 
2017. године, са почетком 12.00 часова, у централном холу зграде Покрајинске владе, , 
уприличили свечани пријем за основце и њихове наставнике из Општине Ранилуг, са Косова 
и Метохије, поводом њихове посете Граду Новом Саду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Црвени крст Новог Сада је 19. априла 2017. 
године, посетила др Милка Будаков, заменица 
Покрајинског секретара за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова. Секретар 
Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић, је 
уважену гошћу упознао са предстојећим 
активностима Црвеног крста Новог Сада, а 
разговарано је и о наставку успешне сарадње. 
 
 
 
Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, проф. др 
Зоран Милошевић, помоћница покрајинског секретара за високо образовање и 
научноистраживачку делатност, Јелена Станић Марић, посетили су 10. октобра 2017. године 
магацин Црвеног крста Новог Сада у Петроварадину (ул. Раде Кончара 1) и испратили 
донацију Епархији Рашко-призренској, Манастиру Грачаница на Косову и Метохији. 
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Сарадња са Универзитетом у Новом Саду 
 

Ректор Универзитета у Новом Саду, проф. др Душан Николић, и проректорка за 
међународну сарадњу, проф. др Сања Стојановић, 3. маја 2017. године, примили су   
делегацију Црвеног крста Новог Сада – Градске организације, у саставу Драган Лазић, 
секретар и Дејан Вучковић, стручни сарадник. Том приликом Иницијатива OPENS 2019, коју 
су представљали Вукашин Гроздановића и Наташа Игић, уручила  је Црвеном крсту Новог 
Сада лутку за реанимацију. OPENS 2019 је донирао средстава за куповину лутке за вежбу 
оживљавања за обуку студената из прве помоћи, у оквиру обавезног курса, којим је 
обухваћено преко 7.000 студената Универзитета у Новом Саду. 
Поред тога, разговарано је о наставку сарадње са Универзитетом у Новом Саду, као и другим 
облицима сарадње у вези са избором Новог Сада за Омладинску престоницу Европе 2019. 
Овим поводом организована је конференција за медије у Свечаној сали Ректората. 
Универзитет у Новом Саду је на основу одлуке Сената, 8. септембра 2016. године, увео 
обавезну обуку из прве помоћи за све студенте прве године основних студија. Непосредни 
организатори су Медицински факултет Нови Сад и Црвени крст града Новог Сада. Теоријски 
део обуке реализују тимови са Медицинског факултета, а практичан део обуке 
сертификовани демонстратори Црвеног крста Новог Сада. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Декан Медицинског факултета у Новом Саду, проф. др Снежана Бркић, и секретар Црвеног 
крста Новог Сада, Драган Лазић, потписали су Споразум о програмској сарадњи, 18. маја 
2017. године, на Медицинском факултету у Новом Саду, поводом обележавања 57 година 
постојања ове академске институције. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

*** 
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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 01.01.2017.године до 31.12.2017. године 
објављено је 124 текста, у различитим дневним и недељним новинама (Дневник, Блиц, 
Вечерње новости, Данас, Политика, Курир, Информер, 24 сата итд) и 83 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 244 
минута.  
Црвени крст Новог Сада има отворену страницу на друштвеној мрежи „Facebook“, која 
тренутно има 3.000 пратилаца, затим на друштвеној мрежи „Instagram“ 1.100 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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30. јануар 2017. године, Црвени крст Новог Сада је добио Захвалницу од Центра за 
породични смештај и усвојење Нови Сад, за донацију пакетића за децу и младе на 
породичном смештају. 
21. март 2017. године, Црвеном крсту Новог Сада је, поводом обележавање 21. марта, 
Светског дана особа са Даун синдромом, уручена Захвалницу од Удружења за подршку 
особама са Даун синдромом. Светски дана особа са Даун синдромом обележен је у великој 
сали ШОСО „Милан Петровић‟. 
29. март 2017. године, Црвеном крсту Новог Сада, уручена је захвалница од Удружења 
грађана „Нови Сад“ и „Спортисимо“, за великодушну помоћ у организацији хуманитарне 
акције „Између две ватре, Нови Сад“ 
23. априла 2017. године, Црвеном крсту Новог Сада је уручена Захвалница организационог 
одбора Планинарског маратона на Фрушкој гори, у знак признања за пружену помоћ и 
укупан допринос у организацији. 
12. мајa 2017. године, Црвеном крсту Новог Сада је уручена Захвалница Удружења 
ментално недовољно развијених особа Нови Сад.  
17. маја 2017. године, Завод за здравствену заштиту студената је уручио Захвалницу 
Црвеном крсту Новог Сада за учешћа на манифестацији поводом обележавања 
Међународног дана физичке активности „ Кретањем до здравља“ 
27. мајa 2017. године, Црвеном крсту Новог Сада је уручена Захвалница Црвеног крста 
Београдa за учешће  на  Градском такмичење у пружању прве помоћи Црвеног крста 
Београда, које је одржано на Ади Циганлији.  
27. јуна 2017. године, ректор Универзитета у Новом Саду, проф. др Душан Николић, 
доделио је захвалницу Црвеном крсту Новог Сада. Захвалнице Универзитета у Новом Саду 
су уручене у амфитеатру Централне зграде Универзитета у Новом Саду, у оквиру 
Академских дана Универзитета у Новом Саду, институцијама и компанијама које су, у 
школској 2016/2017. години, подржале активности Универзитета у Новом Саду 
12. августа 2017. године, Црвеном крсту Новог Сада, уручена је захвалница од Биатлон 
савеза Србије за великодушан допринос у развоју и популаризацији спорта, као и помоћи у 
организацији такмичења Трофеј Новог Сада у таргет спринту 
9. септембар 2017. године, Црвеном крсту Новог Сада је уручена Захвалница од стране 
American Corner Novi Sad, за велики допринос у реализацији програма „Креативна 
библиотека на Штранду“. 
9. септембар 2017. године, Црвеном крсту Новог Сада је уручена Захвалница, за помоћ у 
реализацији од стране Буковачког маратона на Фрушкој гори. 
3. новембар 2017. године, Црвеном крсту Новог Сада је Национални центар за превенцију 
повреда и промоцију безбедности Нови Сад, уручио Захвалницу као покровитељу и партнеру 
23. Међународне конференције безбедних заједница која је одржана од 10.до 12. октобра 
2017. године у Новом Саду. 
15. новембар 2017. године, Црвеном крсту Новог Сада је Дечије село Др Милорад Павловић, 
Сремска Каменица, уручило Захвалницу за племенитост и хуманост. 
Црвеном крсту Новог Сада је 29. децембра 2017. године, у Свечаној сали Факултета 
техничких наука, Универзитета у Новом Саду, уручена Повеља доброчинства од  
организатора манифестације „Новогодишња радост“. У препуној Свечаној сали Факултета 
техничких наука, уз пригодан програм и дружење, штићеницима Дома за децу и омладину 
ометену у развоју - Ветерник су уручени новогодишњи пакетићи.  
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                       ВОЛОНТЕРИ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА 
 

 
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су поклонили локалној заједници, у току 2017. 
године, 70.917 часoва добровољног волонтерског рада. 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 извештајној 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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