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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, која имају помоћну улогу у 
хуманитарним активностима својих влада и подвргнута су законима у њиховим 
земљама, морају увек да сачувају аутономију, која ће им омогућити да у свако 
доба делују у складу са принципима покрета. 
 

Добровољност 
То је добровољни Покрет за помоћ, који не покреће жеља за 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 
имајуједнаки статус и деле једнака права и дужности да се међусобно помажу, је 
универзалан. 
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УВОД 
 

  
 
 

УВОД 
 

 План рада Црвеног крста Новог Сада и у 2018. години биће реализован 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 Србије; 
- Планом акције Црвеног крста Србије за период 2014-2018 године; 
- стратегијама које је усвојила Влада Републике Србије, а односе се на 

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

- са постојећим потребама. 
 

 План прати План акције Црвеног крста Новог Сада за период 2014-2018. 
године, који је утврдила Скупштина Црвеног крста Новог Сада, а на основу 
Стратегије Црвеног крста Србије.  
 

 Црвени крст Новог Сада и његови саставни делови биће ангажовани 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 у Србији, посебно најугроженијим, као и услуга које пружа Црвени 
крст (члан 10. Закона).  
 И у 2018.години потреба за деловањем организације Црвеног крста биће 
изражена, а финансијски и материјални услови за функционисање и реализацију 
активности биће сложени због неповољне економске ситуације у нашој земљи. У 
протеклом вишегодишњем периоду обим и тежина обавеза организацији Црвеног 
крста знатно су увећани, што није праћено потребним финансијским средствима. 
 У односу на процењене капацитете Организације, као и потребу да се ти 
капацитети стручно и оперативно изграђују као континуиран процес, План рада је, у 
свим сегментима, усмерен на благовремен и квалитетан одговор на хуманитарне 
потребе у заједници. 
 Као организација која помаже надлежним државним органима у хуманитарној 
области, Црвени крст Новог Сада ће, кроз програмске активности и даљу изградњу 
сопствених капацитета, неговати партнертство са друштвеним субјектима, посебно 
са стручним институцијама и организацијама, у циљу унапређења програма и услуга, 
а кроз континуиране едукације волонтерског и професионалног кадра вршиће 
периодичне провере компетентности и мотивисаности за рад. 
 Кроз програме и услуге намењене најосетљивијим категоријама 
становништва, промоцијом принципа солидарности и бриге за сваког појединца у 
заједници, Црвени крст Новог Сада ће настојати да препозна вишеструку природу 

Мисија Наионалног друштва је да олакшава људску патњу, са задацима: да пружа 
помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или 
других несрећа, спасава угрожене животе и здравље људи и шири знања о 
Међународном хуманитарном праву, да превентивно делује и просвећује грађане у 
области здравствене и социјалне заштите и унапређује хуманитарне вредности у 
друштву и, у случају стања потреба, пружа социјалну заштиту и збрињавање. 
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сиромаштва и својим одговором на потребе угрожених, буде поуздан 
ванинституционални партнер социјалној заштити. 
 Посебне програмске активности Цреног крста Новог Сада бавиће се 
породицом у оним сегментима који породицу, као основну ћелију друштва, могу 
угрожавати. У том смислу, даље ће се развијати програми рада са децом са посебним 
потребама, одмор и опоравак здравствено и социјално угрожене деце, програми за 
ромску децу, програм бриге о старима, програми истраживања међународног 
хуманитарног права и учење за хуманост, програм борбе против трговине људима, 
као програми који доприносе укупној стратегији заштите од насиља у породици и 
друштву. 

Одговарајући на јавна овлашћења утврђена Законом, Црвени крст Новог Сада 
ће настојати да испуњава своју комплементарну функцију у односу на систем 
здравствене заштите, кроз програме превенције и промоције здравља и здравих 
стилова живота, првенствено код младих. 
 Базирајући своје ангажовање и у 2017.години на борби против сиромаштва, на 
заштити и унапређењу здравља људи у заједници, на изградњу хуманитарних односа 
у друштву и за ефикасан одговор у случају несреће, Црвени крст Новог Сада ће 
непосредне активности реализовати у следећим областима:  

➢ Организација и развој 
➢ Рад органа, основних организација и актива Црвеног крста Новог Сада 
➢ Социјална делатност 
➢ Здравствено васпитна делатност 
➢ Прва помоћ и деловање у несрећама и одговор на несрећу 
➢ Добровољно давалаштво крви 
➢ Рад са подмлатком и омладином 
➢ Служба тражења 
➢ Дифузија (ширење знања о Црвеном крсту и Међународном 

хуманитарном праву) 
➢ Сарадња и информативна делатност 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ 

 
 Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 
и 16. Закона. 
 Организациони развој као циљ и средство за реализацију МИСИЈЕ, што 
значи и обавеза по јавним овлашћењима утврђених Законом о Црвеном крсту Србије, 
пратиће потребу даљег унапређења рада, оперативног функционисања, ефикасног 
процењивања хуманитарних потреба и одговора на потребе у заједници. 
 Континуирано стручно и организационо унапређење рада Црвеног крса Новог 
Сада задатак је који непосредно произилази из Законом утврђене „помоћне улоге 
надлежним државним органима у хуманитарној области“ и из Статута Црвеног крста 
Новог Сада. 
 У складу са задацима организационог и развојног карактера у 2018.години, 
Црвени крст Новог Сада ће радити на: 
 окупљању људи који прихватају циљеве, принципе и програмске задатке Црвеног 

крста и на омасовљавању чланства; 
 даљем организационом и кадровском јачању основних организација и актива 

Црвеног крста у предузећима, васпитно-образовним институцијама, установама и 
месним заједницама; 

 стварању услова за рад нових основних организација и актива; 
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 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;  
 развоју и неговању донаторства кроз осавремењен маркетиншки приступ; 
 нормативном регулисању односа у Секретаријату, поштујући одредбе 

Појединачног колективног уговора усклађеног са Посебним колективним 
уговором за запослене у друштвеним организацијама и удружењима грађана у 
Републици Србији; 

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

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

 
РАД ОРГАНА, ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  
И АКТИВА ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА 

 
 Скупштина и Управни одбор 
 
 Скупштина ће одржати једну седницу, у марту, на којој ће се разматрати и 
усвајати скупштински материјали. 
 Управни одбор ће одржати најмање 6 седница на којима ће, поред тема 
предложених за седницу Скупштине, обухватити и следеће: 
 координирати рад на реализацији Планом предвиђених активности; 
 у домену своје надлежности доносити потребне одлуке и закључке; 
 систематски радити на даљем организованом и кадровском јачању основних 

организација Црвеног крста; 
 налазити нова решења за пружање помоћи што већем броју лица у стању 

социјалне потребе; 
 неговати и унапређивати рад на мотивацији ДДК; 
 неговати и унапређивати рад на плану обуке становништва у пружању прве 

помоћи; 
 неговати и унапређивати рад на превенцији болести зависности; 
 неговати и унапређивати рад на додељивању признања Црвеног крста; 
 радити на изналажењу могућности за слање деце на превентивни опоравак; 
 максимално се ангажовати на изналажењу могућности за повратак имовине 

Црвеног крста Новог Сада; 
 неговати сарадњу са локалном заједницом и државним органима; 
 неговати и унапређивати сарадњу са домаћим и страним хуманитарним 

организацијама. 
 

 Основне организације и активи Црвеног крста 
 
 Основне организације и активи Црвеног крста су саставни делови Црвеног 
крста Новог Сада Градске организације, као облик организовања чланства за 
обављање хуманитарних задатака утврђених Статутом Организације. 
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 Основни задаци су: 
 
 Омасовљавање организације Црвеног крста - окупљати у чланство што већи 

број суграђана са уредно плаћеном годишњом чланарином. Настојати да се 
повећа и број активиста, који ће део свог слободног времена посветити хуманим 
задацима Црвеног крста;  

 
 Здравствено просвећивање - организовати предавања са темама прилагођеним 

заинтересованим суграђанима. 
 
 Добровољни социјални рад - чланови Комисије треба да обилазе суграђане, који 

се налазе у стању социјалне потребе и упућују их у Црвени крст Новог Сада ради 
добијања помоћи. Црвени крст ће помагати најугроженијим категоријама 
становништва, у складу са критеријумима Црвеног крста и донатора и 
могућностима Црвеног крста. Приоритет имају: деца која су у ратним збивањима 
остала без једног или оба родитеља, деца без родитељског старања, стара и 
изнемогла лица, хендикепирана и инвалидна лица која нису у могућности да 
остварују приход. Комисија може да доставља предлоге за коришћење оброка у 
Народној кухињи. 
 

- Организовати сабирне акције одеће, обуће, хране и др, ради поделе 
најугроженијем становништву. 

- Организовати акцију "За сунчану јесен живота" посвећену старим лицима, а 
програм доставити Комисији за социјални рад Црвеног крста Новог Сада. 

 
 Добровољно давалаштво крви - окупљати добровољне даваоце крви и 

организовати акције давања крви. Организовати пригодне свечаности и уручити 
признања Црвеног крста добровољним даваоцима крви. Током године 
организовати едукативне семинаре за обуку волонтера сарадника за рад на 
мотивацији и окупљању добровољних давалаца крви. 

-  Обележити 11.мај – Национални дан добровољних давалаца крви. 
-  Обележити 14.јун – Светски дан добровољних давалаца крви. 
 
 Остали задаци: 
- одржати седнице организације и актива Црвеног крста, по потреби; 
- учествовати на курсевима за оспособљавање кадрова, које ће организовати 

Црвени крст Новог Сада Градска организација ради успешнијег извршавања 
задатака неопходних за стално јачање организације; 

- евидентирати појединце за доделу признања Црвеног крста. 
 

СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
 

 Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6. тачка 1, члан 9. 
тачке 1, 4. и 6, члан 13. и 14.  

Црвени крст Новог Сада ће наставити са реализацијом свог основног 
циња  да помогне људима у невољи и у случајевима свих ванредних ситуација. 
Развијањем солидарности међу људима и организовањем различитих облика 
помоћи кроз програме, пројекте и акције настојаћемо да побољшамо услове 
живота најугроженијим категоријама  становништва. На основу процене 
локалне угрожености, све активности из ове области биће усмерене на 
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организовању акција ради обезбеђивања разних врста помоћи  
појединцима и породицама које се налазе у стању социјалне потребе. 

Деловање и активности у области социјалне заштите биће усмерено на 
реализацији следећих задатака: 

 
  У сарадњи са другим институцијама које се баве социјалном заштитом 

помоћ пружати најугроженијим категоријама становништва, а у складу са 
критеријумима донатора и могућностима Црвеног крста. 

 Реализовати Програм кухиње Црвеног крста у сарадњи са Градском управом 
за социјалну и дечју заштиту и Центром за социјални рад. Водити 
евиденцију корисника за 600 оброка и вршити расподелу 400 ланч пакета за 
кориснике МОП који живе у приградским насељима, а на основу списка 
Центра за социјални рад;   

 Реализовати Програмe психосоцијалне подршке са децом са посебним 
потребама кроз пројекат  “Ја и други”, у  сарадњи са Црвеним крстом Србије 
и Удружењем за помоћ МНРО Града Новог Сада; 

 Реализовати  Програм “Брига о старијима” 
Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 9. став1, 4. и 7, члан 14. 
став2) 
 У сарадњи са Градском управом за социјалну и дечју заштиту  са циљем да 
се помогне старима, болесним и лицима са инвалидитетом, коjа из 
различитих разлога нису у стању да самостално и адекватно задовоље своје 
основне потребе. Програм реализовати  у сеоским срединама Каћ, Будисава, 
Кисач, Бегеч и МЗ „Братство“. 

 Црвени крст Новог Сада наставиће са реализацијом пројекта Центар за стара 
лица, а у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечју заштиту. 

 Наставити са реализацијом пројекта “Кухиња на точковима”. Програм ће и 
даље обухватати стара лица преко 65 година, која због здравственог стања 
нису у могућности да сама одлазе у кухињу па је програмом предвиђено да 
им се ручак носи у стан;  

 У циљу активнијег укључивања активиста (посебно младих) у програмске 
активности из области социјалног рада радити на њиховом оспособљавању и 
инструктивном деловању у припреми акција. Развијати хуманизам и 
солидарност код активиста и грађанства путем организовања акција 
солидарности, предавања и преко средстава информисања; 

 Током године прикупљати половну одећу, обућу и уџбенике и вршити 
њихову поделу појединцима и породицама које су у стању социјалне 
потребе; 

 Наставити сарадњу на локалном нивоу са институцијама, организацијама и 
удружењима које се баве социјалном заштитом. 

 Сарађивати са васпитно-образовним установама, хуманитарним 
организацијама и другима у циљу јединственог деловања и пружања помоћи 
најугроженијим категоријама становништва; 

 Активно учествовати у организовању и пружању помоћи у случајевима 
елементарних несрећа и других ванредних околности у земљи и ван ње; 

 Укључити се у програме обуке активиста из области социјалне заштите које 
организује Црвени крста Србије и Војводине. 

   
Посебну пажњу посветити организацији и унапређењу традиционалних 

акција Црвеног крста из социјалне делатности: 
  “Пакет за новорођену бебу” (8-15. маја) 
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  “Дечија недеља”(почетак октобра) 
  “Међународни дан старих лица” (1.октобар) 
  “Светски дан хране” ( 16.октобар)  
  “Међународни дан против глади” ( 17.октобар)  
  “За сунчану јесен живота” (октобар) 
  “Солидарност на делу” (новембар) 
  “Један пакетић-много љубави” (децембар-јануар)   

У току године одржати 2 седнице Комисије за социјални рад, а по 
потреби и више, на којима ће се расправљати о актуелним питањима 
везаним за социјалну делатност. 

      Све наведене активности ће се реализовати током године.  
 
 
Програми и пројекти за директно ублажавање сиромаштва 
 

Деловање и активности у области Пројекта за директно ублажавање 
сиромаштва у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту, 
према Пројекту за 2018. годину биће усмерено на реализацију следећих 
задатака: 

 
 Активно се укључити у Стратегију за смањење сиромаштва; 

- организовати рад на пријему молби за доделу помоћи лицима 
која се налазе у стању социјалне потребе 

- организовати рад комисије за решавање примљених молби у 
складу са критеријумима донатора и могућностима Црвеног 
крста 

- организовати рад на уносу  података у базу података социјално 
угрожених лица 

- организовати набавку прехрамбених пакета, хигијенских пакета 
и огревног дрвета на основу исказаних потреба 

- организовати обавештавање и доделу помоћи лицима у стању 
социјалне потребе на основу извештаја из базе података 

 
  Реализовати набавку и испоруку грађевинског материјала на основу 

исказаних потреба а у складу са критеријумима донатора и 
могућностима Црвеног крста 

 Реализовати исплате једнократних новчаних помоћи на основу 
исказаних потреба а у складу са критеријумима донатора и 
могућностима Црвеног крста 

 
Програми и пројекти за унапређење положаја избеглих, прогнаних, 
интерно расељених лица и повратника по реадмисији 

 
Деловање и активности у области Пројекта за унапређење положаја 

избеглих, прогнаних, интерно расељених лица и повратника по реадмисији у 
сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту, према Пројекту за 
2018. годину биће усмерено на реализацију следећих задатака: 

 
 Активно се укључити у релизовање помоћи за побољшање услова 
становања породицама избеглих, прогнаних, интерно расељених лица и 
повратника по реадмисији набавком грађевинског материјала кроз ушечће у 
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раду Комисије за доделу помоћи формиране од стране Одсека за 
избегла, прогнана и расељена лица при Градској управи за социјалну и дечију   
заштиту а на основу Локалног акционог плана за унапређење положаја 
избеглих, прогнаних и интерно расељених лица у Граду Новом Саду. 

 
 Реализовати набавку и испоруку огревног дрвета, пакета хране и 

хигијене као и исплату новчане помоћи на основу исказаних потреба 
и спискова за доделу помоћи Одсека за избегла, прогнана и расељена 
лица  

 
 Програми и пројекти за летовање и друге видове помоћи деци и 
младима у стању социјалне потребе 

 
Деловање и активности у области Пројекта за летовање и друге видове 

помоћи деци и младима у стању социјалне потребе у сарадњи са Градском 
управом за социјалну и дечију заштиту, према Пројекту за 2018. годину биће 
усмерено на реализацију следећих задатака: 

 
 Организовати превентивни опоравак деце на мору у летовалишту 

Црвеног крста Србије у Баошићу; 
-група се формира на предлог Центра за социјални рад и Новосадске 
ромске мреже и  чине је деца из породица у стању социјане потребе  
 

 Организовати набавку уџбеника за децу осново-школског узраста из 
породица у стању социјане потребе; 

- набавка уџбеника реализује се у сарадњи са Основном школама на 
основу захтева и исказаних потреба школа 

 
 Организовати викенде за породице у стању социјалне потребе са 

троје и више деце у сарадњи са Градском управом за социјану и 
дечију заштиту 

 
ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ 

 
   Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, тачка 2. и 3, 
члан 9. тачка 7, члан 13, 14, 15. и 16. Закона и члан 18. Закона о здравственој 
заштити, Закон о јавном здрављу члан 7. 

  Програмски садржаји здравственог васпитања усмерени су на подизање 
здравствене културе, заштиту и унапређење здравља подизањем здравствене културе. 
Углавном су сталног карактера, али настојимо да их осавременимо и да на њиховом 
спровођењу укључимо што већи број волонтера. 
 Пошто се махом спроводе међу младима, неопходно је: 

- у едукативне програме, Црвеног крста Србије и Црвеног крста Војводине 
укључити што већи број младих ради вршњачке едукације;  

- просветне и здравствене раднике из Предшколске установе, основних и 
средњих школа ради едукације деце, омладине, наставног кадра и родитеља. 

- Укључити у едукацију за масовну обуку грађана и екипа за деловање у 
ванредним ситуацијама из области прве помоћи, реалистичког приказа, кућне 
неге болесника и повређених - волонтере здравствене раднике и младе 
чланове ОТЈ. 
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 Добро обучени волонтери представљају будућност наше организације. 
Неопходни су за спровођење највећег броја активности. 
 
Сталне акције: "Школа здравља", "Недеља здравих зуба", "Светски дан здравља", 
"Недеља борбе против ТБЦ и осталих болести дисајних органа", "Превенција 
болести зависности", "Светски дан борбе против СИДЕ" и "Дан давалаца крви" - 
традиционално се спроводе, као и 

- здравствена предавања и трибине уз пројекцију видео материјала, радионице, 
тематске изложбе, дистрибуција приручника, агитки, плаката, писаних 
материјала; 

- Квиз такмичење "Шта знаш о здрављу"; 
- наградни конкурс литерарних и ликовних радова на разне здравствене теме, 

под општим називом "Деца света на путевима здравља"; 
- семинари и саветовања. 

 
Сталне акције 

 
 "Школа здравља" почиње поласком деце у школу, а завршава при крају 
четвртог разреда. У циљу успешне реализације Црвени крст је:  

- припремио за штампу допуњено издање приручника "Школа здравља", који ће 
доставити свим основним школама; 

Организоваћемо: 
      -     радни договор са инструкторима подмлатка и омладине Црвеног крста; 

- међушколско такмичење ученика четвртог разреда; 
- Градско такмичење - Смотра знања "Здравље је највеће богатство", 
- приредити изложбу "Деца света на путевима здравља". 

 
"Промоција хуманих вредности" (током школске године) 

- Организовати радионице у основним школама; 
- Наставити едукацију младих за рад у вршњачким групама; 
- Организовати позоришне представе и дистрибуцију пропагандног 

материјала; 
 

Квиз такмичење "Шта знаш о здрављу" (март) 
- Организовати школска такмичења; 
- Организовати Градско такмичење; 

 
"Недеља здравих зуба" (24-31. март) 

- Расписати тематски наградни конкурс ликовних радова за децу предшколског 
узраста; 

- ликовни и литерарни конкурс за ученике I-IVр. основне школе. Мото акције 
предложиће Актив стоматолога; 

- реализовати програм Актива стоматолога. 
 

"Светски дан здравља" (7. април) 
- Доставити свим школама пропагандни материјал и мото Светске здравствене 

организације; 
- у нижим разредима основне школе иницирати постављање кутка Црвеног 

крста. 
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"Недеља борбе против туберкулозе и осталих болести дисајних 
органа" (14-21. септембар) 
 

 Због пораста броја оболелих неопходно је овој теми посветити више пажње. 
- Припремити писано предавање за ученике основне школе, односно за 

школски часопис; 
- извршити дистрибуцију пропагандног материјала;   
- укључити се у Кампању борбе против пушења;                          
- расписати наградни ликовно-литерарни конкурс на тему штетности пушења 

на здравље. 
 

„Стоп трговини људима“ 
- Наставити едукацију младих за рад у вршњачким групама; 
- Организовати предавања у основним и средњим школама; 
- Организовати најмање једну трибину на неком од Новосадских 

факултета 
 

"Превенција болести зависности" (новембар) 
- Обезбедити веће учешће младих на едукативним семинарима који се 

организују унутар Националног друштва;       
- Учествовати у раду Координационог одбора Скупштине Града за превенцију 

болести зависности. 
- Организовати едукацију родитеља; 

 
"Светски дан борбе против СИДЕ" (1. децембар) 

- Наставити едукацију младих за рад у вршњачким групама; 
- Организовати радионице у средњим школама; 
- Организовати едукацију родитеља; 
- Вршити дистрибуцију пропагандног материјала; 
- Наставити континуирано спровођење Кампање у сарадњи са Војвођанском 

ХИВ мрежом. 
 

* * * 
 Интензивирати у појединим основним школама здравствено-васпитне 
активности Црвеног крста. Програмом обухватити теме: Болести прљавих руку, 
Правилна исхрана у служби здравља,  Хумани односи међу младима и др. 
 
 Укључити се у програме активности и пројекте Црвеног крста Војводине и 
Црвеног крста Србије. 
 
 Наставити и успоставити сарадњу са институцијама које се баве сродном 
делатношћу. 

 
ПРВА ПОМОЋ 

 Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије: члан 6, 7, 10. и 13.  
 

И ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА И ОДГОВОР НА НЕСРЕЋУ 
 

 Правни основ: на основу члана 6, 7. (тачка 1. и 3), члан 9. (тачка 3. и 5), 
члан 13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије спроводи се програм припреме за 
деловање у несрећама и за одговор на несреће, на основу чланова 8, 18, 39, 59, 
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68, 69, 90, 111, 113, 118. и 123. Закона о ванредним ситуацијама, као и на основу 
преузетих међународних обавеза 
              Рад ће пратити програм Црвеног крста Србије и Црвеног крста 
Војводине, а Црвени крст Новог Сада планира следеће активности: 
 
1. Обука 
За ученике основних и средњих школа и чланове Омладинске теренске јединице: 
- Курсеви прве помоћи; 
- Курсеви реалистичког приказивања повреда и имитација стања повређених; 
- Курсеви кућне неге; 
- Специјални програми обуке и дообуке припадника поливалентних теренских 

екипа и такмичарских екипа (од фебруара до маја); 
- Обука свих профила курсева у камповима Црвеног крста за чланове 

Омладинских теренских јединица Црвеног крста Србије  
- Интензивирање комерцијалне обуке из прве помоћи за раднике предузећа, 

институција и организација (током године). 
- Црвени крст Новог Сада организује обуку и полагање испита из прве помоћи 

за будуће возаче, према Закону о безбедности саобраћаја на путевима и 
Закону о Црвеном крсту Србије (током године). 

 
2. Смотре                                  
      Такмичења и сусрети активиста Црвеног крста 
- учествовати на смотрама, саветовањима, курсевима и предавањима које 

организује Црвени крст Србије, Црвени крст Војводине и друге општинске и 
градске организације Црвеног крста и сродне институције (током године);    

                                                                                                    
- завршити школска такмичења у основним и средњим школама (март);     
                                                                                                             
- спровести Градско такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком 

приказу повреда (април);  
                                                                                                           
- учествовати на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи и 

реалистичком приказу повреда (јун);  
                                                                                                             

-   организација Летњег кампа за социјално угрожену децу – Мала срећна    
колонија, Петроварадинска ада (јул);   

 
- учествовати на Републичком такмичењу у пружању прве помоћи и 

реалистичком приказу повреда (септембар); 
 
- учествовати у обележавању Светског дана прве помоћи (септембар); 
 
3. Санитетско обезбеђење 
- учешће екипа прве помоћи на маратонима, тркама, смотрама и другим 

манифестацијама (током календарске године); 
 

Остале активности 
- Формирање екипе за спашавање на води; 
- размена искустава у пружању прве помоћи, реалистичког приказа повреда, 

кућне неге, спашавања на води са другим организацијама Црвеног крста у 
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нашој Републици и другим републикама и државама, домовима 
здравља (са учешћем екипа); 

- сарадња са заинтересованим установама у вези обуке свих профила; 
- интензириварати сарадњу са представницима локалне заједнице, кроз 

програм припреме и одговора на ванредне околности. 
 

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ 
 
 Правни основ: члан 7. тачка 4, члан 8, члан 13, 14, 15. и 16. Закона о 
Црвеном крсту Србије, Закон о трансфузијској медицини, Закон о здравственој 
заштити. 
 Општи циљ: 
 Континуирано обезбеђивање довољних количина безбедне крви у 
Републици Србији путем мотивисања, регрутовања и задржавања добровољних 
давалаца крви на принципима добровољног, анонимног и ненаграђеног давања 
крви. 
 Опис проблема: 
 Према Закону о трансфузијској медицини, потребно је да службе за 
трансфузију крви Србије и Црвени крст Србије прикупе довољне количине 
безбедне крви према реалним потребама у складу са принципом 
самодовољности предвиђеним Законом о трансфузиолошкој делатности. 
 Национални програм за мотивисање, регрутовање и задржавање 
добровољних давалаца крви примењујући мултидисциплинарни приступ 
добровољном давању крви подразумева шире укључење друштвене заједнице у 
ову активност.  
           Промоција давалаштва се спроводи кроз континуиран рад и праћење 
активности на терену, уз нажалост, недовољано финансијских средстава за 
несметано функционисање организације Црвеног крста за ово изузетно значајно 
јавно овлашћење. 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 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.  
 
 Оперативни циљеви: 
 промоција давалаштва крви са циљем подизања свести о култури давања 

крви и промоцији принципа давања крви на принципима добровољности, 
анонимности и ненаграђености, 

 едукација и евалуација рада волонтера Црвеног крста Новог Сада, 
 неговање пажње и захвалности према добровољним даваоцима крви и 

сарадницима – волонтерима Црвеног крста. 
 
 Циљне групе: 
 С обзиром на то да су према усвојеним законима и другим документима 
дефинисани и место и улога Црвеног крста Србије у мотивацији добровољних 
давалаца крви, циљне групе су следеће: 

1. Волонтери Црвеног крста чију базу треба одржати и проширити у циљу 
одржавања и повећања броја давалаца крви и организовања акција на 
терену; 
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2. Ученици основних и средњих школа ће се сензибилизовати за 
тему добровољног давалаштва путем реализације мултимедијалног 
конкурса о давалаштву крви; 

3. Грађани Србије од пунолетства до 65 година старости који треба да 
добију информације од волонтера и структуре Црвеног рста у Србији и 
трансфузиолошких служби и других партнера о нешкодљивости и 
потреби за добровољним давањем крви по Принципима добровољног 
давалаштва крви установљеним од стране Светске здравствене 
организације, Међународне федерације друштава Црвеног крста и 
Црвеног полумесеца, Међународне федерације трансфузиолога 
(добровољност, анонимност и ненаграђеност). Међу овом хетерогеном 
групом највише ће се активности усмерити према младим људима. 

4. Постојећи добровољни даваоци крви у смислу неговања пажње и 
захвалности за дату крв и друштвеног признања за хумани чин, као и 
њихово задржавање у групи редовних добровољних давалаца крви. 

 
Корисници:  
Сви пацијенти којима је медицински индикована трансфузија крви. 
 
Активности: 
Ангажовањем својих организационих делова – Комисије за ДДК, основних 
организација Црвеног крста, актива ДДК и Актива предавача ДДК, Црвени крст 
Новог Сада у сарадњи са Заводом за трансфузију крви ће реализовати следеће: 
 организовати састанке са организаторима акција ДДК, континуирано пратити 

резултате акција давања крви и вршити допуну Оперативног плана 
прикупљања крви у Граду; 

 ширити мрежу сарадника у области давалаштва крви; 
 формирати организације и активе Црвеног крста у предузећима, установама 

и институцијама које немају организовано давалаштво крви; 
 вршити едукацију становништва и организовати акције ДДК у сарадњи са 

саветима месних заједница, као носиоцима активности на плану ДДК, 
вршити едукацију становништва и организовати акције ДДК; 

 организовати састанке Актива ДДК  и по потреби вршити доедукацију 
чланова; 

 реализовати Програм омасовљења добровољног давалаштва крви у сарадњи 
са Градском управом за здравство, према Пројекту за 2018.годину; 

-    организовати наградни ликовно-литерарни конкурс “Крв живот значи”     
у основним и средњим школама путем кога ће се млади  још у школским 
клупама информисати о позитивним аспектима добровољног давања крви. 
На Смотри знања „Здравље је највеће богатство“ прогласити најуспешније 
ликовно-литерарне радове са Конкурса „Крв живот значи“ и уручити 
захвалнице и пригодне награде (март-јун); 
- организовати обележавање 11. маја - Националног дана добровољних 
давалаца крви, када се уз појачану промоцију добровољног давања крви 
организују свечаности и изражавају захвалности вишеструким 
добровољним даваоцима крви. На централној свечаности организује се 
пријем за вишеструке добровољне даваоце крви – жене са преко 50 давања 
и мушкарце са преко 100 давања и уручују им се плакета Црвеног крста 
Новог Сада; 
- организовати обележавање 14. јуна - Светског дана добровољних  
давалаца крви и организовати пријем код Градоначелника за вишеструке 
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добровољне даваоце крви и најуспешније колективе и уручити им 
признања Црвеног крста  за 50, 75, 100 пута, преко 100 пута дату крв, као и 
плакете "Широко срце"; 

- организовати саветовања и дружења за сараднике-волонтере из 
новосадских средњих школа, факултета, предузећа, месних заједница 
и установа (октобар); 

 преко Завода за трансфузију крви Нови Сад уручивати признања Црвеног 
крста за прво давање крви; 

 преко организатора акција из предузећа, установа, школа, факултета и 
месних заједница уручивати признања, на пригодним свечаностима у 
њиховим срединама, добровољним даваоцима крви за 5, 10, 20 и 35 пута дату 
крв; 

 предлагати добровољне даваоце крви и колективе са развијеним 
давалаштвом за признања Црвеног крста; 

 организовати Заједнички састанак са свим организаторима акција, сумирати 
резултате рада за 2017.год. и сачинити Оперативни план акција за 
2018.годину (средина децембра); 

 наставити сарадњу са комисијама за ДДК Црвеног крста Војводине, Црвеног 
крста Србије и учествовати на семинарима које организују Црвени крст 
Војводине и Црвени крст Србије; 

 наставити сарадњу са удружењима ДДК; 
 наставити сарадњу са Градском управом за здравство и Покрајинским 

секретаријатом за здравље; 
 наставити и проширити сарадњу са организацијама ДДК у Црвеном крсту 

Осијека, Тузле, Бањалуке и Скопља; 
 наставити сарадњу са средствима јавног информисања у Граду. 
Све ове активности спроводиће се у циљу одржавања броја добровољних 
давалаца крви и елиминисању сезонских дефицита крви, као и тежњи да се 
акције организују једнако у свим месецима као и у свим данима у недељи, а са 
оптималним бројем давалаца крви, сходно потисаном протоколу Црвеног крста 
Војводине о сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине. 
 
Ризици: 
 Хронични недостатак финансијских средстава за покривање неизбежних 

трошкова Црвеног крста у реализацији овог јавног овлашћења; 
 Слање различитих порука становништву од стране Министарства здравља, 

Црвеног крста и служби за трансфузију о принципима давалаштва; 
 Непоштовање из неразумевања принципа СЗО и Министарства здравља за 

ненаграђено, анонимно и добровољно давалаштво од стране локалних 
самоуправа, што доводи до опасности од наменског и плаћеног давалаштва; 

 Одсуство реакције институција на иницијативе појединих удружења давалаца 
крви који промовишу давалаштво супротно принципима и законској 
регулативи. 

 
Очекивани резултати: 
 Континуирани прилив довољних количина крви ради лечења свих 

пацијената, којима је медицински индикована трансфузија, без сезонских 
несташица; 

 Задржавање позитивног тренда раста броја јединица крви; 
 Повећање броја волонтера и подмлађивање структуре волонтера у 

давалаштву крви. 
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ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА 
 
 Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 13, 14, 15. и 
16.  
 У саставу Црвеног крста Новог Сада делују основне организације 
Црвеног крста подмлатка и омладине. Васпитно-образовне установе су 
најпогоднија средина за рад са младима и стога су одређене програмске 
активности Црвеног крста спроведене у њима. Грубо их можемо поделити на 
активности здравственог и социјалног карактера. 
           Активности здравственог карактера  имају за циљ очување здравља 
младих и подизање њихове здравствене културе. Одвијају се кроз различите 
видове рада: “Школа здравља”, квиз такмичење – “Како сачувати здравље”, 
Смотру знања “Шта знаш о здрављу”, конкурсе ликовних и литерарних радова, 
тематске изложбе, предавања и филмске пројекције, организовање  акција 
добровољног давања крви, обука екипа прве помоћи, реалистичког приказивања 
повреда и обољења, кућне неге и анимације, као и обележавањем сталних 
акција: “Светски дан здравља”, “Недеља здравих зуба”, “Недеља борбе против 
ТБЦ и осталих болести дисајних органа”, “Месец посвећен сузбијању болести 
зависности”, “Светски дан борбе против СИДЕ” и др. 
 Активности социјалног карактера развијају код младих осећај хуманости, 
пријатељства, солидарности, сарадње и разумевања међу људима и у васпитно-
образовним установама се развијају кроз следеће акције: “Дечија недеља”, 
“Сунчана јесен живота”, “Један пакетић – много љубави”, прикупљање 
половних уџбеника и одеће и др. 
 
 Рад младих разврстан је по делатностима: 
                       -    Здравствена делатност; 

- Социјална делатност; 
- Добровољно давалаштво крви; 
- Прва помоћ и реалистички приказ повреда и имитација стања 

повређених; 
- Омладинска теренска јединица; 
- Превентивни опоравак деце; 

 Активности подмлатка и омладине се остварују у сарадњи са Градском 
управом за образовање, Центром за ликовно васпитање, Дечијом редакцијом 
Радио Новог Сада и осталим институцијама које раде са децом и за децу. 
 

Омладинска теренска јединица 
Планови Теренске јединице су:   
1. Припрема и одржавање годишње Скупштине  
2. Обука и дообука чланова из подручја: 

- прве помоћи 
- кућне неге 
- реалистичког приказа 
- Службе тражења 
- Дифузије 
- Комуникације, писање пројеката... 

3. Здравствено-васпитни рад: 
- подстицање теренаца на добровољно давалаштво крви; 
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                - едукација чланства о: болестима зависности, заразним   
болестима и болестима цивилизације (AIDS); 

4. Санитетско обезбеђење спортских и културно-забавних манифестација – 
Новосадски маратон, Фрушкогорски маратон, Новосадски полумаратон, ЕXIT-
fest... 

5. Учешће у традиционалним акцијама Црвеног крста: 
- Светски дан здравља 
- Недеља Црвеног крста 
- Дан добровољних давалаца крви 
- Солидарност на делу 
- Светски дан прве помоћи 

6.  Унапређење сарадње са локалном самоуправом. 
7. Унапређење сарадње са постојећим теренским јединицама у Републици Србији, 

Црној Гори, као и развој сарадње са омладином Црвеног крста Републике Српске, 
Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Републике Македоније.  

8. Организовање обуке чланова разних профила. 
9. Изналажење могућности за стицање финансијских средстава 
10. Организовање дружења, прослава, предавања… 
11. Учешће на скупштинама, камповима, семинарима, тематским конференцијама. 
 

 
СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 

 
 Правни основ: III и IV Женевска конвенција из 1949.године, Закон о 
Црвеном крсту Србије, члан 6, 9. став 2, члан 13, 14, 15. и 16. Закона. 
 Чланови 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије, члан 122. 
Женевске конвенције о поступању са ратним заробљеницима од 12. августа 
1949.године, члан 136. Женевске коненције о заштити грађанских лица за време рата 
од 12. августа 1949.године, одредбе Допунског протокола уз Женевске конвенције о 
заштити жртава међународних оружаних сукоба од 08.јуна 1977. године – Протокол 
1. 
 Служба тражења ће радити на реализацији редовних послова који су у 
мандату Службе, а на основу Закона о Црвеном крсту Србије: 
 евидентирати и обрађивати захтеве пристигле у Службу тражења од 

појединаца, организација Црвеног крста, других организација и институција; 
 покретати тражења за нестала лица у земљи и иностранству, а на основу 

поднетих захтева лица за којих је Служба надлежна а подносиоцима захтева 
достављати приспеле одговоре;  

 примати и обрађивати захтеве за издавањем потврда о времену проведеном у 
интернацији и заробљеништву за време Другог светског рата, а 
подносиоцима захтева достављати приспеле одговоре; 

 учествовати на семинарима и саветовањима које организује Служба тражења 
Црвеног крста Србије и Покрајинска Служба тражења; 

 редовно обавештавати средства информисања са пословима и мандатом 
Службе тражења; 

 наставити сарадњу са Службом тражења Црвеног крста Србије  и 
Координационалном канцеларијом  Службе тражења у Црвеном крсту 
Војводине; 

 и даље сарађивати са МУП-ом Нови Сад, музејима, матичарском службом и 
другим институцијама које могу помоћи у раду Службе тражења; 
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 обављати и друге послове који су у надлежности Службе тражења, а на 
основу Правилника о раду; 

 
 Планирају се две седнице Комисије за Службу тражења на којима ће се 
разматрати редовни материјали (програми, извештаји, информације и др) као 
и актуелна питања из рада Службе тражења. 

 

САРАДЊА И ИНФОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ 
 

 Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 
15. и 16. Закона. 
 Црвени крст Новог Сада Градска организација ће наставити сарадњу са свим 
друштвеним, хуманитарним и верским организацијама у циљу реализације 
активности на пружању помоћи најугроженијим лицима. 
 Неопходно је одржати сталне контакте са међународним хуманитарним 
организацијама са којима можемо реализовати заједничке програме пружања 
хуманитарне помоћи: 
 Међународни комитет Црвеног крста 
 Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца 
 Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице 
 Успоставити контакте ради обезбеђивања хуманитарне помоћи. 
 Наставити добру сарадњу са локалном самоуправом - Скупштином Града и 
градским управама. 
 Наставити и садржајно проширити регионалну сарадњу са организацијама 
Црвеног крста Тузла, Осијек, Бањалука, Скопље и осталим организацијама из 
окружења. 
 Учествовати у међународној сарадњи, коју реализују Црвени крст Војводине 
и Црвени крст Србије. 
 Наставити добру сарадњу са медијима. 
 
 
 
 
 
 

ЦРВЕНИ КРСТ НОВОГ САДА 
ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 


