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

Добровољност

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

Јединство

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

Универзалност

Међународни Покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, у коме сва друштва имају
једнаки статус и деле једнака права и дужности да се међусобно помажу је универзалан.
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Црвени крст Новог Сада – Градска организација, у складу са Законом о Црвеном
крсту Србије и статутима Црвеног крста Србије, Црвеног крста Војводине и Црвеног
крста Новог Сада, у 2014.г. радио је на реализацији планом предвиђених акција и
активности. Ангажовањем великог броја волонтера, који су се определили за рад у
Црвеном крсту Новог Сада, омогућено је да органи Црвеног крста Новог Сада, почев од
Управног одбора, комисија, Надзорног одбора и Скупштине, своју делатност, која
проистиче из основних принципа Међународног покрета Црвеног крста, реализују у
потпуности.
Планиране активности реализоване су кроз следеће области рада Црвеног крста Новог
Сада:
• Организација и развој
• Рад органа, основних организација и актива Црвеног крста Новог Сада
• Социјална делатност
• Здравствено васпитна делатност
• Програм припрема и деловање у несрећама и одговор на несрећу
• Добровољно давалаштво крви
• Рад са подмлатком и омладином
• Служба тражења
• Међународна сарадња и сарадња са хуманитарним организацијама
• Информативно пропагандни рад

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 2014.г. 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;
• спровођењу избора за чланове органа и носиоце функција у Црвеном крсту Новог
Сада за мандатни период 2014-2018.године.
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РАД ОРГАНА, ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И
АКТИВА ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА
Скупштина Црвеног крста Новог Сада
Скупштина је највиши орган Црвеног крста Новог Сада и броји 35 представника.
У протеклој години одржане су две седнице Скупштине. На Седници, одржаној
11.марта, усвојени су: Извештај о раду за 2013.г, Извршење плана прихода и расхода у

2013.г, План рада за 2014.г, План прихода и расхода за 2014.г, Програм изборних
активности и Одлука о критеријуму за избор чланова у Скупштину Црвеног крста Новог
Сада за мандатни период 2014-2018.године.
Једногласно је донета одлука о предлогу за доделу признања: 2 Медаље
Црвеног крста Србије, 10 Златна знака Црвеног крста Србије, 30 Сребрни знак Црвеног
крста Србије и 67 Захвалница Црвеног крста Новог Сада.
Заслужним појединцима и организацијама уручена су висока признања Црвеног
крста Србије. Признања је уручила председница Црвеног крста Новог Сада Проф.др Мира
Говорчин.

На другој, Изборној седници Скупштине, одржаној 17.јуна 2014.г, извршени су
избори за чланове органа и носиоце функција за мандатни период 2014-2018.год. Изабрани
су председник, Пуковник др Братољуб Бркљача и потпредседник Црвеног крста Новог
Сада Градске организације, Доц.др Оља Нићифоровић Шурковић, чланови Управног
одбора, чланови Надзорног одбор и представници за скупштине Црвеног крста Војводине
и Црвеног крста Србије.
Усвојени су: Пословник о раду Скупштине, Извештај о раду Црвеног крста Новог
Сада 2010-2014.г, План акција Црвеног крста Ново Сада 2014-2018.г, дата разрешница
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претходном сазиву Скупштине, Градског одбора и Надзорног одбора и верификован
мандат чланова Скупштине за нови мандатни период.

Управни одбор Црвеног крста Новог Сада
Управни одбор је колективни извршни орган Скупштине и броји 11 чланова.

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

пројекти Црвеног крста: Народна кухиња, Брига о старима, Инфо центар за стара
лица, Психосоцијална подршка, Помоћ другачијима, Програм борбе против
трговине људима, Директно ублажавање сиромаштва, Кухиња на точковима,
Истраживање Међународног хуманитарног права, Пронаталитетна политика,
Омасовљавање добровољног давалаштва крви.

Кроз функцију Председника и Секретара Управни одбор је остварио бројне контакте са
многим хуманитарним организацијама у земљи и иностранству. Настављена је сарадња и
организовано је неколико сусрета са организацијама Црвеног крста из Тузле, Осијека,
Бањалуке и Скопља.
Одбор је на основу Одлуке Скупштине Црвеног крста Србије о расписивању избора, а у
складу са Програмом изборних активности Црвеног крста Војводине и Црвеног крста
Новог Сада и сагласно одредбама Статута Црвеног крста Новог Сада – Градске
организације до Изборне Скупштине координирао изборне активности.
Након извршених избора, на првој Седници новог сазива, усвојен је Пословник о
раду Одбора, именован је секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић и формирана
радна тела Одбора:
1. КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ, РАЗВОЈ И КАДРОВСКА ПИТАЊА
2. КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБУ ТРАЖЕЊА
3. КОМИСИЈА ЗА СОЦИЈАЛНУ ДЕЛАТНОСТ
4. КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ
5. КОМИСИЈА ЗА ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ
6. КОМИСИЈА ЗА РАД СА ПОДМЛАТКОМ И ОМЛАДИНОМ
7. КОМИСИЈА ЗА ПРВУ ПОМОЋ
8. КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА
Стални контакти били су и са Црвеним крстом Војводине, Црвеним крстом
Србије, као и са свим организацијама и институцијама са којима програмски сарађујемо.
Поред наведеног, а у домену своје надлежности, Управни одбор је током
године доносио и остале неопходне одлуке и закључке.

Надзорни одбор Црвеног крста Новог Сада
Надзорни одбор је у претходној години одржао три седнице, на којима је разматрао
укупно финансијско пословање и законитост у раду. Своје извештаје презентовао је
Управном одбору Црвеног крста Новог Сада.

Основне организације и активи Црвеног крста
Основне организације и активи су саставни део Црвеног крста Новог Сада, као
основни облик организовања чланства Црвеног крста за обављање хуманитарних задатака
који су утврђени Статутом Црвеног крста Новог Сада – Градске организације.
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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.
Активи се организују ради реализације конкретних програмских активности.
Активом руководи секретар актива, кога изабере Актив уз сагласност и именовање
секретара Црвеног крста Новог Сада и он ту функцију обавља волонтерски.
•
•

На територији Града Новог Сада делују:
101 основна организација са 14.122 чланова и
98 актива са 972 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
Црвени крст Новог Сада је, у знак захвалности за хумани волонтерски рад у нашој
организацији, ове године организовао излет у Зрењанин за волонтере из Основних
организација Црвеног крста Новог Сада у месним заједницама.
Домаћин нам је била Организација Црвеног крста Зрењанин која нам је уприличила
обилазак етно куће у Белом Блату, Царске баре и центра Града Зрењанина.
•

Организовали смо радни састанак за Секретаре и благајнике ООЦК у Месним
заједницама коме је присуствовало 50 наших волонтера, као и Председници и Секретари
Црвеног крста Новог Сада и Зрењанина.
Председник Црвеног крста Новог Сада, Пуковник др. Братољуб Бркљача и
Секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић, су овом приликом уручили
Секретарима Основних организација Црвеног крста Новог Сада у месним заједницама
именовања за мандатни период 2014-2018 година, и у свом обраћању волонтерима, дали
посебан акценат ширењу мреже волонтера и важности омасовљавања чланства
организације Црвеног крста.

***
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СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Број сиромашних грађана који не могу да задовоље основне животне потребе
повећао се током 2014.године. Према подацима Републичког завода за статистику, стопа
сиромаштва је 24,6 одсто, што ставља Србију на прво место међу сиромашним земљама у
Европи. Светска истраживања износе податак да у Србији тешко живи скоро половина
становништва. Према званичним подацима, сваки четврти грађанин, односно 1,8 милиона
људи живи на ивици сиромаштва. Према званичним подацима, у Србији више од 700.000
људи прима различите облике помоћи и социјалних давања. Најугроженије категорије су
деца, вишечлане породице (више од шесторо чланова) и старији од 65 година.
Уважавајући све ове податке, који се из године у годину повећавају, Црвени крст Србије је
донео Стратегију социјалне делатности за период 2012-2018.године. Стратегија
представља смернице за развијање активности, услуга и програма у организацијама
Црвеног крста са циљем да се утиче на побољшање животног стандарда и квалитета
живота свих људи.
Рад Црвеног крста Новог Сада у области социјалне делатности, био је усмерен на
директној помоћи најугроженијим групама (стратешки правац 1) и психосоцијалној
делатности (стратешки правац 2). Такође, реализовали смо и традиционалне акције
Црвеног крста из области социјалне делатности.
Директна помоћ најугроженијим групама
Директна помоћ је први и основни корак у помоћи најугроженијима и представља
основни предуслов за одржавање егзистенције најугроженијих група.
Програм хуманитарне помоћи за локално становништво настављен је и у овој години.
Током године прикупљено је од грађана око 3.500 kg половне одеће и обуће. Помоћ у овој
врсти помоћи користило је 1.120 породица. Велики број старих и болесних добило је
помоћ у храни и хигијени у оквиру програма чији су корисници.
Црвени крст Новог Сада пружао је помоћ кроз следеће програме и пројекте:
Програми и пројекти за директно ублажавање сиромаштва
У оквиру помоћи лицима у стању социјалне потребе Црвени крст Новог Сада реализује
Пројекат за директно ублажавање сиромаштва у сарадњи са Градском управом за
социјалну и дечију заштиту.
Извршена је набавка 1.200 прехрамбених пакета, 1.200 хигијенских пакета и 550
просторних метара меког огревног дрвета.
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Током децембра месеца извршена је расподела хуманитарне помоћи којом је обухваћено
1.926 најугроженијих породицa са територије Града Новог Сада међу којима су
корисници новчане социјалне помоћи, вишечлане породице, стара лица са минималним
примањима и лица са инвалидитетом. У расподелу помоћи из овог пројекта укључили
смо и чланове новосадских Удружења лица са инвалидитетом: Удружење за борбу
против мултипле склерозе ЈБО „Мултис“, Удружење дистрофичара ЈБО, Удружење
„Алцхајмер“ и Удружење деце са церебралном и дечијом парализом „Сунце“ .
 Превентивни опоравак деце
Црвени крст Новог Сада традиционално посвећује велику пажњу превентивном опоравку
деце, иако не поседује своје одмаралиште на мору. Дуги низ година користе се капацитети
одмаралишта Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у Баошићу.

У смени од 06. до 15.јула 2014.г боравило је 47-оро деце са три васпитача, а група
је формирана у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечју заштиту, Центром за
социјални рад Града Новог Сада, Основним школама, Дечијим селом и Новосадском
ромском мрежом. Групу је чинило 35-оро деце из социјално угрожених породица, на
предлог основних школа и новосадске ромске мреже, 8-оро деце из дневног центра Центра
за социјални рад Града Новог Сада и 4-оро деце из Дечијег села из Сремске Каменице.
У смени од 26. јула до 04. августа 2014.г боравило је 13-оро деце, штићеника Центра за
социјални рад Града Новог Сада са једним васпитачем.
Црвени крст Новог Сада је обезбедио ланч пакете за пут, средства за личну хигијену и
мајице са знаком Црвеног крста Новог Сада.
Кроз радионице које су водили волонтери Црвеног крста деца су се упознала са
Организацијом Црвеног крста, њеним основним принципима и едуковали се кроз пројекте
„Промоција хуманих вредности“, „Стоп трговина људима“ и др.
Превентивни опоравак деце је организован захваљујући финансијској подршци Градске
управе за социјалну и дечју заштиту и Црвеног крста Новог Сада.
 Пројекти поделе хуманитарне помоћи у сарадњи са Комесаријатом за избеглице
Црвени крст Новог Сада у сарадњи са Повереником за избеглице Града Новог Сада
извршио је расподелу хуманитарне помоћи за избегла и интерно расељена лица на основу
спискова достављених од стране Повереника за избеглице Града Новог Сада.
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Извршена је расподела хуманитарне помоћи у виду прехрамбених пакета за 600
породица, новчане помоћи за 25 породица и огревног дрвета за 25 породица избеглих и
интерно расељених лица.

У сарадњи са Градом Новим Садом и Комесаријатом за избеглице и миграције
Републике Србије, Црвени крст Новог Сада укључен је у рад комисије за расподелу
помоћи у виду грађевинског материјала намењене за стварање и побољшање услова
становања породицма избеглица и интерно расељених лица на територији Града Новог
Сада.
Реализована је набавка и испорука потребног грађевинског материјала по Коначним
листама корисника ове помоћи за 8 породица интерно расељених лица и 14 породица
избеглица који живе на територији Града Новог Сада.
 Пројекти поделе хуманитарне помоћи у сарадњи са Дирекцијом за робне резерве АП
Војводине
На основу уговора о пословно-техничкој
сарадњи са Дрекцојим за робне резерве АП
Војводине, Црвени крст Новог Сада извршио
је расподелу помоћи у виду прехрамбених и
хигијенских пакета на основу Пројеката
Владе
АП Војводине о неопходности
пружања помоћи социјално угроженом делу
становништва на територији АП Војводине у
току 2014. године.
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Подршка социјално угроженој деци
Црвени крст Војводине је средства, која су остварена по одредби члана 236.
Кривичног закона, у овој години усмерио на помоћ социјално угроженој деци
основношколског узраста. Црвени крст Новог Сада је различитим видовима добијене
помоћи обухватио све, односно 35 основних школа на територији Града Новог Сада.
Поделе су вршене на основу броја ученика. Током године извршена је подела:
* у марту је подељено 250 пакета средстава за хигијену;
* на десетодневни одмор и опоравак деце у одмаралишту
Црвеног крста Србије
било је упућено 70
деце из 35 основних
школа
* школске руксаке са
основним
школским
прибором добило је
150 ученика у септембру месецу;
* уочи новогодишњих празника подељено је 400
новогодишњих пакетића.

Програм ``Народна кухиња Црвеног крста``
Дистрибуција куваних оброка за 600
корисника вршила се на два пункта: Клуб пензионера
"Олга Петров" и пункт Црвеног крста у улици Лазе
Костића 4а, који је у августу пресељен у Футошку
број 14. Корисници ове врсте помоћи су социјално
најугроженији становници нашег града и то:
корисници новчане социјалне помоћи, вишечлане
породице, старија лица, болесни - неспособни за рад,
лица са инвалидитетом, пензионери са најнижим
примањима и др. О свим корисницима се води
документација, а особље које ради на подели оброка води дневну евиденцију долазака.
Ланч пакети су се делили корисницима социјалне новчане помоћи који живе у
приградским насељима а на основу спискова Центра за социјални рад. Ову врсту помоћи
добијало је 800 корисника месечно.
Средства за трошкове
фукционисање
народне кухиње обезбеђена су из буџета Града
Новог Сада
Испорука намирница за функционисање
кухиње из донације Владе Републике Србије,
преко Дистрибутивног центра Црвеног крста
Србије и Војводине обухватила је период од 9
месеци са 10 основних намирница ( брашно, уље,
пиринач, пасуљ, тестенина, боранија, грашак,
сушено поврће, ђувеч, месне конзерве).
Од локалних донатора кухињу су помогли:
• Удружење грађана ``Хуманитас`` месечно донира финансијска средства за
подршку народну кухињу;
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Млекара ``Маринковић`` је у неколико наврата (јануар, март и јун) донирала 2014
литара млека за кориснике народне кухиње;
• Удружење Футошки купус из Футога је за потребе народне кухиње поклонио 2.680
кг. Купуса (октобар);
• Робне резерве Војводине су корисницима народне кухиње донирали 900 тегли
киселих краставаца.
Пункт поделе оброка у Лазе Костића 4а је због
урушавања и објективне опасности за кориснике
затворен. Дана, 11. августа 2014. године,
градоначелник Г-дин Милош Вучевић и члан
Градског већа проф.др Никола Ћировић, свечано су
отворили нови, реновирани пункт за поделу оброка у
Футошкој бр.14. Реновирање објекта је финансирано
из буџета Града, као и
из донација.
У октобру месецу пункт
у Футошкој је обишла делагација Секретаријата за
социјалну заштиту града Београда и представници Града
Новог Сада. Представници Црвеног крста су објаснили
начин на који функционише кухиња и истакли важност
пружања помоћи у куваним оброцима и ланч пакетима за
најугроженију категорију становништва која се у
континуитету финансира из Буџета Града од 2002. године.
•



Пројекат Црвеног крста Србије ``Контрола туберкулозе у Србији`` започет је у
новембру 2010. године обуком за активно трагање за особама са симптомима
туберкулозе код пунолетних корисника народних кухиња. Циљ пројекта је ``јачање и
унапређивање доступности дијагностике и лечење
туберкулозе и мултирезистентне туберкулозе са
посебним нагласком на најосетљивије популације`` и
тиме омогући најосетљивијим популацијама да се
``приближе``
систему
здравствене
заштите.
Црвени крст Новог Сада
је
анкетирањем
обухватио
334
пунолетних
корисника
кухиње. Анкетирање је било добровољно и анонимно а
анкетари су били обучени волонтери Црвеног крста.

Програм „Брига о старијима“

Број старих лица у нашој земљи је у сталном
порасту. Истраживања показују да више од
16 % становника Србије чине особе старије
од 65 година. Многа стара лица нису у
могућности да самостално задовоље основне животне
потребе, а нису обухваћени неким од облика
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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 старих лица обухваћен је програмом
„Брига о старијима“.
Општи циљ Програма је помоћ старим, 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 старе
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:
стари са веома ниским нивоом социјалне сигурности,
самачка старачка домаћинства, лица која су свесна али са
тешкоћама самопослуживања или са недостатком потпуне
слободе кретања. Током године је обухваћено 230-260
старих лица. Програмом се реализује у пет средина и то:
ООЦК МЗ "Братство" и приградским срединама ООЦК МЗ
Каћ, Будисава, Кисач и Бегеч .
Бригу о корисницима води 49 едукованих волонтера и то 33 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 1000-1300 посета. Пружане су
следеће врсте помоћи: помоћ
при
одржавању
личне
хигијене и хигијене стана,
мерење крвног притиска,
мерење нивоа шећера у крви,
услуге социјалне, културнозабавне,
религиозне
и
рекреативне
природе,
психосоцијална подршка, и др. а у зависности од потреба
корисника.
Мотивација волонтера је веома битан сегмент одржавања Програма и покретач
активности. Током године обезбедили смо за волонтере бесплатне улазнице за позориште,
пригодним поклонима обележили њихове рођендане, заједно прославили 8. март, верске
празнике и Нову годину. Млади волонтери из Бегеча су свим корисницима из Бегеча сами
направили поклоне за разне прославе.
Обележавајући октобар месец, месец посвећен
старијим особама, организован је излет за 50
волонтера и корисника Програма. Посетили смо
дворац породице
Стратимировић и
Пољопривредни
музеј у Кулпину. У
Бачком Петровцу
смо се упознали са
словачком
културом, посетили Евангелистичку цркву, најстарију
кућу, галерију ``Зуска Медвеђева``и
Удружење
петровачких жена.
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Током године корисницима смо у више
наврата обезбеђивали пелене, ћебад, пакете са
храном и хигијеном.
Програм је финансијски помогнут од
стране Градске управе за социјалну и дечју
заштиту.

Пројекат „Кухиња на точковима“

У оквиру програма ``Брига о старијима``,
од 2006. године реализује се Пројекат ``Кухиња
на точковима``. 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 омогућили смо редовну
исхрану лицима која су тешко покретна или
непокретна а у стању су социјалне потребе.
Афирмација хуманитарног рада наше организације дошла је до пуног изражаја јер у Граду
ниједна хуманитарна организација не реализује овакав вид помоћи. Током године
Пројектом је обухваћено укупно 20 лица, а месечно је било од 10 до 15 корисника. О свим
корисницима се води уредна евиденција а координатор Пројекта и социјални радник
обилазе све кориснике.

На основу анкете која је спроведена међу корисницима ради евалуације Пројекта,
истакнуто је да им је то велика помоћ јер нису у могућности да сами себи припреме оброк
због здравствених и материјалних проблема, а да је Црвени крст једини који их обилази.
Много им значи што им неко отвори врата и каже "добар дан" или пита "како сте"?
Обележавајући Међународни дан старих - 1. октобар, обишли смо кориснике и
поклонили им пакете са средствима за хигијену.
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Центар за помоћ старијим лицима
Пројекат у партнерству реализују Црвени крст Новог
Сада, Caritas Деканата Нови Сад, Екуменска хуманитарна
организација,
Новосадски
хуманитарни
центар
и
Хуманитарна организација ``Владика Платон Атанацковић``
која се ове година прикључила мрежи. Пројекат
финансијски подржава Градска управа за социјлану и дечију
заштиту Града Новог Сада.
Центар за помоћ старим лицима је отворен са циљем
да допринесе унапређењу квалитета живота старијих
грађана Новог Сада, кроз побољшану доступност и
разноврсност услуга кућне неге, помоћи у кући и
психосоцијалне подршке, као и кроз унапређење система
социјалне заштите за старија лица у Новом Саду. Центар
обухвата рад Инфо центра и пружање услуга неге и помоћи
у кући.
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 2014.године, путем
телефона добијали детаљне информације о доступним услугама у Граду, договарали
посете стручног тима, а веома често им је био потребан савет или подршка. Највећи број
позива односио се на питања у вези 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 коме су упућени. Такође се
евидентирају њихове потребе за услугама неге и помоћи у кући, као и њихова питања и
проблеми.
Током 2014. године било је укупно 693 позива а број тражених информација је
приказан у следећој табели:
Ред.
бр.
1
2
3
5
6
7
8
9
10

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Кућна нега
Помоћ у кући
Материјална помоћ
Здравствена делатност
Институционални смештај
Психосоцијална подршка
Правна помоћ
О инфо центру
разно

Услуге помоћи у кући и кућне неге се пружају
у оквиру Центра, по заједничким стандардима и скали
партиципације које користе све организације у мрежи.
Из Буџета Града финансирано је 4.480 сати пружених
услуга. Партнерске организације су пружиле више
сати услуга које су партиципирали сами корисници.
Током године број корисника је био променљив и
кретао се од 60-80, а у зависности од потреба грађана
који су се јављали Инфо центру и тражили ове врсте
помоћи.
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УКУПНО

Број позива
294
204
76
31
5
14
7
28
34
693

Услуге кућне неге пружали су: Caritas Деканата Нови Сад, Екуменска хуманитарна
организација, Новосадски хуманитарни центар и Хуманитарна организација ``Владика
Платон Атанацковић``. Услуге помоћи у кући пружали су: Новосадски хуманитарни
центар и Хуманитарна организација ``Владика Платон Атанацковић``. Услуге су пружане
током 2014. године по утврђеним заједничким стандардима мреже организација и скали
партиципације.

Новосадски хуманитарни центар је пружио 1587 сати услуга, од чега је било
360 сати неге и 1068 сати помоћи у кући. Од 1587 сати пружених услуга, 1120 je
финансирано од Градске управе за социјалну и дечију заштиту, a 467 сати су
партиципирали сами корисници.
Хуманитарна организација „Владика Платон Атанацковић“ је пружила 1672
сата услуге кућне неге и помоћи у кући, од чега 1168 сати услуге кућне неге а 504 сата
услуге помоћи у кући. Од укуних 1672 сата услуге, Градска управа за социјалну и дечију
заштиту је финансирала 1120 сати услуге док су корисници партиципирали 552 сата.
Caritas Деканата Нови Сад је пружио 1662 сата услуге кућне неге. Градска
управа за социјалну и дечију заштиту је финансирала 1120 сати услуге док су корисници
партиципирали 542 сата.
Екуменска хуманитарна организација је пружила 1120 сати услуге кућне неге.
На основу датих података Град је финансирао 65,13% пружених услуга а грађани
су партиципирали 34,85% .
Током године од 40-50 корисника је користило услуге кућне неге, а 20-30 услуге
помоћи у кући. Већина корисника кућне неге се налази у најтежој категорији и код
појединих корисника је била потребна нега сваки дан, а док је код неких корисника била
потребна нега и више пута на дан, што је условило да наша служба ради свакодневно и
преподне и послеподне, празницима и викендом.
Поводом обележавања четири године
рада Центра за старија лица-Инфо центар,
28.октобра 2014. године организован је
округли сто са темом ``Лиценцирање
социјалних услуга – помоћ или препрека
одрживости услуга ОЦД`` у просторијама
Екуменске хуманитарне организације. Тема је
веома актуелна за пружаоце социјалних
услуга који се у припремама за предстојећи
процес лиценцирања суочавају са низом
препрека.
На округлом столу су учествовали
представници Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања,
Покрајинског завода за социјалну заштиту, Градске управе за социјалну и дечију заштиту
и представници организација цивилног друштва које се баве пружањем услуга из области
социјалне заштите-Екуменска хуманитарна организација, Новосадски хуманитарни
центар, Caritas Деканата Нови Сад, Хуманитарна организација `Владика Платон
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Атанацковић`` и Удружење грађана ``Алцхајмер``. Представник Црвеног крста Новог
Сада презентовао је четворогодишњи рад Центра.
Web sajt „www.infocentarzastarije.org.rs“ је средином 2014. године ажуриран и
проширен новим, актуелним темама везаним за старије особе. Отворена је facebook страна
Инфо центра за старије и twitter налог.
Током године одржано је 12 састанака мреже организација на којима се договарало
о реализацији планираних активности и подношењу месечних извештаја пружених
услуга. Црвени крст Новог Сада као координатор Центра месечно је извештавао Градску
управу за социјалну и дечију заштиту о реализованим активностима.

Програм психосоцијалне подршке
Реализација пројекта „Пружи ми руку“ 2013. године је претрпела
организационе промене, а током 2014. године уследио је наставак
програма у започетом облику. Радионице су реализоване у
продуженом боравку ОШ
„Јован Поповић“, два пута
недељно, у трајању по два
сата. Програмом је обухваћено
10 ученика са оштећеним
слухом и 20 ученика уредног
слуха.
Радионице
су
реализовала 4 дефектолога – сурдолога.
Општи циљ програма био је допринос
побољшању квалитета живота и успешнијој
инклузији деце са оштећеним слухом у друштвену
средину.
Рад са корисницима се одвијао кроз следеће области деловања:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Подршка психосоцијалном развоју
Стимулисање говорно – језичког развоја
Усвајање едукативних садржаја
Стимулисање развоја специфичних сензо – моторних функција
Стимулисање развоја креативних способности
Развијање вештина комуникације
Забавно – окупационе активности

Током извештајног периода реализоване су бројне
тематске радионице усмерене на уочене потребе групе, али и
радионице у знаку обележавања значајних датума и догађаја,
што је и предвиђено годишњим планом рада. Тако су
реализоване различите активности посвећене Божићу и Ускрсу,
активности поводом 8. марта, обележена је Дечја недеља,
Недеља Црвеног крста, Међународни дан особа са
инвалидитетом и други важни датуми. Посебно треба издвојити
радионице посвећене промоцији Црвеног крста и волонтерског
духа, као и радионице посвећене учењу знаковног језика.
17

Корисници су се посебно обрадовали излету, који је организован у јуну месецу.
Посетили смо Катаи салаш у Малом Иђошу, у срцу Бачке. Деца су се упознала са
пекарским занатом и процесом настајања хлеба. Уз помоћ аниматора и водича са салаша
организоване су разне активности и програми: упознавање са домаћим животињама које
живе на салашу, јахање коња и магараца, вожња трактором, вожња жичаром, израда
ручних радова разним техникама, занимљиви квизови, посета пекарском и етно-музеју,
језеру, пешачке туре, прикупљање лековитих биљака.
Поред деце из овог програма и њихових родитеља на излету су били и млади
волонтери Црвеног крста Новог Сада из Бегеча који реализују програм ``Брига о
старима``.
Током реализације пројектних активности остварени су бројни резултати:
- повећана је информисаност деце уредног слуха
о деци са оштећеним слухом и њиховој
комуникацији;
- унапређена је комуникација између деце са
оштећеним слухом и деце која чују;
- деца са добрим слухом су усвојила основе
знаковног језика;
- уклоњене (смањене) су предрасуде деце
типичне популације према деци и особама са
оштећеним слухом;
- повећано је прихватање особа са оштећеним
слухом и унапређено превазилажење разлика
међу људима;
- повећана је толеранција међу децом и ниво позитивних етичких вредности;
- кроз практично ангажовање деце (али и одраслих) у различитим креативним
активностима, допринели смо развоју склоности и талената учесника.
У периоду који је претходио реализацији програма у Основној школи „Јован
Поповић“ наставу су похађала деца типичне популације и деца са оштећеним слухом, али
нису спровођене организоване заједничке активности за децу. Иако су деца коегзистирала
у заједничком простору, и сусретала се на одморима и у школском дворишту, и поред
покушаја да се приближе, до тога није долазило.
Реализацијом радионица ова ситуација је у
потпуности промењена. Деца су се међусобно
упознала и пронашла начин да превазиђу
комуникациону баријеру, па су почела да се друже
и заједнички проводе време на одморима, што је
најбољи показатељ успеха самог програма. Ово су
препознали и поздравили наставници и особље
школе, али и родитељи обе групе деце.
Због промена у организацији рада одељења
за децу са оштећеним слухом и преласком у
простор ШОСО „Милан Петровић“ у Новом Саду,
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изгубили смо услове да наставимо реализацију програмских активности. Стога се програм
завршио у јуну 2014. године али су сва деца добила новогодишње пакетиће
Црвени крст Новог Сада наставио је са реализацијом пројекта који траје већ 12
година али са новим корисницима. Од октобра месеца, у пројекат су се укључили млади
из дневног боравка Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама са
циљем да се побољша њихов квалитет живота кроз смањење предрасуда младих типичне
популације.
Дневни боравак Удружења за помоћ МНРО Града Новог Сада похађа 20 корисника
са
умереним и тежим потешкоћама у развоју који су старији од 27 година.
Активности су се од октобра до децембра
одвијале кроз групни рад у просторијама
Удружења. Васпитно образовни рад се одвијао два
пута недељно кроз следеће области:
1. Подршка психо-социјалном развоју / јачање
самопоуздања, развој толеранције , усвајање
социјално прихватљивих форми понашања и
изражавања осећања и ставова
2. Стимулација развоја специфичних моторичких
/сензитивних функција
3. Стимулација развоја креативних способности
4. Развијање вештине комуникације
5. Забавно окупационе активности

Одржане креативне радионице су допринеле
усвајању животно корисних вештина, развијању
моторике и креативности код самих корисника као и
осамостаљивање корисника приликом припремања
потребног материјала за радионице, као и одлагање
материјала након завршетка радионице.
На овим радионицама корисници су правили
медењаке, сапунчиће, честитке, новогодишње
поклоне и честитке, украсе за новогодишњу јелку и
кићење јелке.
Тематске радионице обрадиле су обележавање манифестације Црвеног крста Новог
Сада ``За сунчану јесен живота``, Међународног дана ОСИ, новогодишње и божићне
празнике. Уз разговор о организацији Црвеног крста, када је основан и чиме се бави,
корисници су направили пано са знаком Црвеног крста.
Корисници су присуствовали новогодишњој представи у Мастер центру и том
приликом добили новогодишње пакетиће које је обезбедио Црвени крст Србије. Крајем
године организована је новогодишња журка а Деда Мраз Црвеног крста је поделио
поклоне. Корисници су извели представу, луткарски мјузикл``Несрећна Кафина``. Снешко
Белић кога су корисници правили на радионицама поклонили су својим родитељима.
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Црвени крст Србије је почетком децембра месеца
организовао семинар за координаторе Заједничког
програма за инклузију ромске деце и осетљивих група.
Циљ семинара је био унапређење капацитета организација
Црвеног крста у области јавног заговарања, као и боље
позиционирање у локалним срединама кроз сарадњу и
умрежавање са партнерима.
Поред ангажовања у реализацији наведених
програма, пројеката и директном пружању помоћи
социјално угроженом становништву, Црвени крст Новог Сада је реализовао и све акције
предвиђене планом рада из области социјалне делатности:
 Поводом Недеље Црвеног крста подељени су беби
пакети бебама рођеним од 8-15. маја 2014. године у
Гинеколошко акушерској клиници у Новом Саду.
Пакете је обезбедио Црвени крст Војводине. Акција се
реализује 21 годину. Пакетe су поделили млади
волонтери Црвеног крста а подељено је 145 беби пакета.
 Акција ``Дечја недеља`` спроведена је од 6-12.
октобра. Црвени крст Новог Сада се и ове године
укључио у акцију која се
спроводи на нивоу Града.
Мото акције је био ``Свако дете срећног лица чува једна
породица``.Током
акције
реализоване
су
следеће
активности:
У сарадњи са Клиником
за гинекологију и
акушерство у Новом Саду поделили смо 30 беби пакета
бебама које су се родиле првог дана обележавања Дечије
недеље.
Волонтери Црвеног крста су поделили играчке деци која заједно са својим
родитељима користе оброк у Народној кухињи. Такође, подељен је и школски прибор
који су прикупили чланови Америчког кутка.

Међународни дан старијих особа- Резолуцијoм
Генералне скупштине УН, децембра 1990.године,
1.октобар је проглашен Међународним даном старијих.
Ове године обележен је под слоганом `` Не запоставимо
никога- промовишемо друштво за све генерације``.
Црвени крст Новог Сада
je реализовао следеће
активности:
Млади волонтери Црвеног крста Новог Сада су 1.
октобра 2014.године у Дунавском парку, од 12-13,00 сати , старијим суграђанима
поделити цвеће које је поклонила ШОСО ``Милан Петровић`` са Домом ученика.
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У ООЦК МЗ `` Братство `` и приградским
насељима Каћ, Кисач, Бегеч и Будисава, средине у
којима се реализује пројекат ``Брига о старима``,
организовано је мерење крвног притиска и нивоа
шећера у крви. У свим наведеним срединама је лекарактивиста давао је савете за бољи начин живота и
упутства о правилној исхрани;
Црвени крст Новог Сада је обишао кориснике
Кухиње на точковима и уручио им
пакете са
средствима за хигијену;
 Акције Светски дан хране (16. октобар) Црвени
крст Новог Сада је, на препоруку Црвеног крста
Србије,
традиционално, и ове
године
обележио
Светски дан хране.
Црвени крст Новог
Сада је, захваљујући бројним Донаторима, корисницима
Народне кухиње поделио 600 прехрамбених пакета који
су садржали конзервирану храну и слатке и слане
дуготрајне производе.
Ову активност смо искористили да презентујемо
медијима и локалној самоуправи значај програма
народних кухиња које се реализују у локалној средини.

Међународни дан борбе против глади и сиромаштва (17.октобар) обележен је
под слоганом ``Нико не сме бити заборављен – промишљање, одлучивање и заједничка
акција против екстремног сиромаштва“ а реализоване су следеће активности:
Захваљујући донацији Ротари клуба Нови Сад, Црвени крст Новог Сада поделио је
3000 кг јабука корисницима народне кухиње. Подели на пункту у Футошкој бр. 14,
присуствовао је и представник Градске управе за социјалну и дечију заштиту,
в.д.начелник Небојша Крезовић.
Ову активност смо искористили да презентујемо медијима и локалној самоуправи
значај програма народних кухиња које се реализују у локалној средини.
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Акција ``За сунчану јесен живота`` је
традиционално организована у октобру месецу по
тридесетпети пут. Још једну сунчану јесен
поклонили смо свима онима који корачају стазама
позних година. Током октобра месеца реализоване су
следеће активности:
Малишани из ПУ “Радосно детињство” су у
својим вртићима песмом и игром обележили акцију.
На
конкурсу
ликовних радова
на тему “Моји баба и деда” учествовало је девет вртића
са 191 радом. За освојено прво место награђени су
Катарина Рељин и Угљеша Делић из вртића “
Чаролија“.
У већини основних школа одржан је јавни час за
баке и деке. Ученици су својим програмима показали
колика је њихова љубав према онима који су зашли у
јесен живота. Такође су учествовали на конкурсу
ликовних и литерарних радова у категорији
основношколског узраста. Проглашена су и награђена
по три најуспешнија ликовна и литерарна рада на тему
“Моји бака и дека” за узрасну категорију од I- IV
разреда.
На конкурсу литерарних радова учестовало је
10 основних школа са 74 рада. Прво место су освојиле
Aна Гнип, II 5 из ОШ “ Никола Тесла” и Aнастасија
Петровић, III 6 из ОШ“ Свети Сава” из Руменке.
На конкурсу ликовних радова учестовало је 71
основна школа са 822 рада. Прво место је освојила Ружица Лакатош, ШОСО “Милан
Петровић“ са домом ученика и Милан Јелинић, IV 3 из ОШ “Никола Тесла“ .
Црвени крст је организовао свечани пријем за најстарије активисте и своје
пензионере. Свечаност су увеличали својим програмом плесни клуб ``Ритмо латино`` из
Новог Сада.

На свечаности је била постављена изложба
конкурса. На конкурсима је учествовало 1013 радова.

22

ликовних радова деце

учесника

На свечаности је Бранка Димитријевић проглашена за најстаријег активисту
Црвеног крста Новог Сада а пригодан поклон уручио јој је председник Црвеног крста
Новог Сада, пуковник др Братољуб Бркљача. Члан Градског већа за социјалну заштиту и
бригу о породици и деци професор др Никола Ћировић, уручио је награде Илони Ковач,
најстаријој грађанки Града Новог Сада, која је рођена 15.10.1914. године
и брачном
пару, Невенки и Радојку Кузмановић, који су венчани 8.4.1954.године.

Бранка Димитријевић

Илона Ковач

Невенка и Радојко
Кузмановић

Симболичне поклоне за све присутне на
завршној свечаности припремили су млади волонтери
из МЗ Бегеч и чланови Удрружења МНРО.
Основне организације Црвеног крста у МЗ су
према
својим
програмима
обележиле
акцију
многобројним активностима. Црвени крст Новог Сада
је заједно са активистима обишао старе и болесне.

Завршна свечаност акције одржана је у Кисачу. У прелепој окићеној сали уз велики
број гледалаца најмлађи су припремили богат програм а све присутне је поздравио Драган
Лазић секретар Црвеног крста Новог Сада,
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Црвени крст као хуманитарна организација, током читаве године, кроз разне
програме и активности, води бригу о старима, а у октобру месецу већ 35 година им
посвећујемо више пажње. Акцијом је обухваћено око 1000 старијих активиста и грађана.
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.

Акција `` Један пакетић-много љубави`` реализована
је 23. пут током децембра месеца, поводом новогодишњих
и божићних празника. Циљ акције је да нашим најмлађима
подаримо више радости и празнике учинимо лепшим.
Реализоване су следеће
активности:
Деци узраста до
10 година, која се са
својим
породицама
хране у кухињи, Деда Мраз Црвеног крста је
поклонио 177 новогодишњих пакетићa који су
обезбеђени из буџета Града Новог Сада. Деца су
добила и играчке које су Црвеном крсту поклонили
грађани. Подели су присуствовали представници
Града.

Подељено је 400 новогодишњих пакетића деци основношколског узраста које је
обезбедио Црвени крст Војводине из средстава остварених по одредби члана 236.
Кривичног закона. Обухваћена су деца из 35 основних школа са територије Града Новог
Сада, а начин расподеле вршен је у односу на број ђака који похађају наставу.
Дистрибуцију и уручивање пакетића вршили су волонтери Омладинске теренске јединице.
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Црвени крст Новог Сада у сарадњи са Credit Agricole банка Србије, поделио је,
почетком децембра месеца 200 новогодишњих пакетића, ученицима Школе за основно и
средње образовање `` Милан Петровић`` .
Поред новогодишње представе са Деда Мразом деца су добила Новогодишње
кутије које су направили запослени из компанија Credit Agricole банка Србије, Metro
Cash&Carry Србија и Новосадског сајма. Жеља свих нас је била да обрадујемо малишане.
Пакетиће су поделили Деда Мраз Црвеног крста и чланови Теренске јединице.

Новогодишње пакетиће су добила и деца оштећеног слуха и корисници Дневног
боравка МНРО који су укључени у пројекат психосоцијалне подршке деци и младима са
сметњама у развоју.

У оквиру програма психосоцијалне
подршке особама са сметњама у развоју, Деда
Мраз Црвеног Крста је посетио и поделио
новогодишнње поклоне корисницима Дневног
боравка Удружења за помоћ МНРО.
Корисници су извели луткарски мјузикл
„Несрећна
Кафина“.
Представи
су
присуствовали
њихови родитеља који су
добили поклоне које су корисници сами
направили на радионицама.
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Ученици Гимназије ``Исидора Секулић`` су се и ове године, по двадесети пут,
укључили у акцију Црвеног крста ``Један пакетић - много љубави``. Припремили су
новогодишњи програм и пакетиће за децу ометену у развоју из дневног боравка ШОСО
``Милан Петровић``.

Ученици ОШ ``Марија Трандафил`` из Ветерника су се прикључили акцији и
прикупили играчке, слаткише и гардеробу за децу из Сигурне куће –Центар за социјални
рад Нови Сад.

Новогодишње пакетиће у Црвеном крсту добило је и 47 деце из социјално
угрожених и вишечланих породица.

Све новогодишње пакетиће поделио је Деда Мраз Црвеног крста Новог Сада
заједно са члановима Теренске јединице а средства информисања су пропратила акцију.
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ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ
Активности здравственe делатности имају за циљ очување здравља и подизање
здравствене културе. Рад са најмлађима је најзначајнији, нарочито у периоду
успостављања првих контаката са околином, почетног формирања навика и понашања као
основа за даљи живот, здравствену и радну способност.
Активност се одвијају кроз различите видове рада: “Школа здравља”, квизтакмичења, 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.
Школа здравља
Активност се спроводи од првог до четвртог разреда основне школе. Почетак је
посвећен упознавању организације Црвеног крста, а касније обрађују теме намењене
превентивном здравственом васпитању: хигијена, лична хигијена, здрави зуби, хигијена
одеће и обуће, здрава исхрана, здрава околина, ментална хигијена, самопомоћ и узајамна
помоћ.
Црвени крст Новог Сада је
организовао
међушколско
такмичење
"Школа здравља", у Новом Саду, школске
2013/2014.год. Такмичење је одржано 20.
маја 2014. год у ОШ „Никола Тесла“ и ОШ
„Коста Трифковић“.
Три
првопласиране
школе
учествовале су на завршном Квиз
такмичењу “Здравље је највеће богатство”,
које је одржано у четвртак 29.маја 2014.г. у
Позоришту младих. Школе које су се
пласирале за квиз: ОШ „Никола Тесла“, ОШ
„Бранко Радичевић“, ОШ „Милош Црњански“.
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Градско такмичењe “Здравље је највеће богатство”
Три првопласиране школе међушколског такмичења "Школа здравља“ учествовале
су на завршном Квиз такмичењу “Здравље је највеће богатство”, које је одржано у
четвртак 29.маја 2014.г. у Позоришту младих.
Успешну
реализацију,
наведене
програмске активности, помогли су чланови
Комисије који су уједно били и чланови
жирија: др Оља Нићифоровић - Шурковић, др
Предраг Ђурић и Виолета Поповић.
Пласман екипа након завршеног
такмичења: I место – ОШ “Милош Црњански
”, II место – ОШ “ Никола Тесла ” III место –
ОШ “ Бранко Радичевић”
Црвени крст Новог Сада потрудио се
да обезбеди награде за све учеснике Квиза.
Црвени крст Новог Сада наградио је најуспешније ликовне и литерарне радове који
су учествовали на конкурсу “Крв живот значи”, а награде је уручила Председник Црвеног
крста Новог Сада Проф. др Мира Говорчин. Ову традиционалну активност наше
Организације медијски су испратили Канал 9 и Новосадска ТВ.
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Недеља здравих зуба
Традиционално, двадесет пету годину Црвени крст Новог Сада, организoвао је
здравствено-промотивну кампању Недеља здравих зуба у периоду од 24.март - 30. март
2014. године, Кампања је организована у сарадњи са Клиником за стоматологију Нови
Сад, Домом здравља „Нови Сад“, Институтом за јавно здравље Војводине, Клубом
студената стоматологије, Предшколском установом „Радосно детињство“, Meдицинском
школом „7. април“, а под покровитељством Градске управе за здравство Града Новог
Сада. Овогодишњи мото Недеље здравих зуба био је: „Изабери – здраве зубе“
Конференција за медије одржана је
20. марта 2014. године, а учесници у
Кампањи су обавестили медије о
активностима које ће бити реализоване у
Недељи здравих зуба.
Клуб студената стоматологије путем
креативних радионица приближио је значај
оралног здравља и његов утицај на
квалитет живота деци из Предшколске
установе
„Радосно
детињство“
(обухваћено око 1000 малишана).
Служба стоматолошке здравствене
заштите Дома здравља „Нови Сад“
интензивирала је редовне посете вртићима
и нижим разредима основних школа, присуствовала креативним радионицама са
студентима Клуба студената стоматологије у вртићима Предшколске установе „Радосно
детињство“.
Студенати стоматологије одиграли су
позоришну представу за децу Предшколске
установе „Радосно детињство“ у Позоришту
младих - 28. март 2014.
Институт за јавно здравље Војводине је
припремио креативне радионице за ученике
нижих разреда основних школа, које су
реализовали ученици Meдицинске школе „7
април“.
Mузеј Града Новог Сада, Музеј
Војводине и Покрајински завод за заштиту
природе организовале су радионице под
називом „Зубић вила и Милија је посетила“, за ученике нижих разреда новосадских
основних школа, у сарадњи са Клубом студената стоматологије Медицинског факултета у
Новом Саду.
Црвени крст Новог Сада је организовао
дистрибуцију
плаката
у
вртићима
Предшколске установе „Радосно детињство“.
Компанија Colgate-Palmolive-Adria је
донирала Кампању са 500 паста за зубе, које
су подељене нашим малим суграђанима у току
Кампање.
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Kвиз такмичење "Шта знаш о здрављу"
Традиционално Градско такмичење одржано је 27.марта у просторијама Црвеног
крста Новог Сада. У категорији подмлатка учествовали су ученици 7. и 8. разреда
основних школа, а у категорији омладине средњошколци.
Питања за Квиз сачинила је користећи приручник „Развој и здравље адолесцената“
Комисија за здравство Црвеног крста
Новог Сада.Стручни жири је на основу
писменог теста, а затим појединачно
датих усмених одговора, прогласио
првопласиране такмичаре у обе
категорије.
Првопласирани
у
категорији подмлатка је Растко Корњача

из

ОШ

„Иван

Гундулић“,

а

првопласирани у категорији омладине

Александар Сувачарев из Медицинска
школа „7.април“. Првопласирани су

стекли право учешћа на Покрајинском
такмичењу које организује Црвени
крст Војводине.
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Превенција болести зависности
Због забрињавајућег пораста броја младих људи и померања старосне границе и
наниже и навише међу корисницима психоактивних супстанци, прерасле су у трајну,
континуирану акцију.
Болести зависности, наркоманија посебно, најактуелнији је проблем у школама
свих . У превентиву је укључена шира друштвена заједница, чији је део Црвени крст, који
организује предавања, трибине, радионице, видео-пројекције за ученике и родитеље.
Као чланови одбора за превенцију болести зависности, на нивоу Града, учествовали смо
према потреби и могућностима на реализацији програма превенције наркоманије.
Свесни ситуације, али и чињенице да само као карика у ланцу стручног тима на
нивоу Града можемо помоћи, трудимо се да не изневеримо очекивања ни сопствену
савест.
Пропагандни материјал (налепнице, агитке, плакате и постере, видео материјал)
дајемо школама током године.
Истакли би смо едукативни семинар за волонтере, вршњачке едукаторе програма
“Превенција алкохолизма код младих” у тродневном трајању од 5. до 7. децембра који је
одржан на Вршачком Брегу у организацији Црвени крст Војводине. На овај начин добили
смо нове вршњачке едукаторе Градске организације Црвеног крста Новог Сада - Драгана
Бјелића и Милану Бојиновић.
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Пројекти реализовани у сарадњи са Градском управом за здравство
Црвени крст Новог Сада је конкурисао код Градске управе за здравство са три
Пројекта која су током месеца априла одобрена, а затим су и реализовани у периоду април
– децембар 2014.године.Пројекти који су реализовани су:
• Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога
• Прoјекат „Здраво одрастање“
• Обука васпитачица ПУ „Радосно детињство“ у пружању прве помћи
Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога
Црвени крст Новог Сада је у периоду
од октобра до децембра месеца
2014.године
реализовао
Пројекат
„Тематски родитељски састанци о
злоупотреби
дрога“.
У
оквиру
организације 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,
психолога и инспектор МУП-а –
Полицијска
упрва
Нови
Сад.
Реализовано је 20 родитељских
састанака у основним и средњим школама. Родитељски састанци су трајали по 90 минута,
где су предавачи у првих 60 минута држали предавање о овој проблематици. Психолог je
током родитељских састанaка говориo о проблему адолесценције која је сама по себи
фактор ризика . Осим тога говорио је о разлозима због којих се почиње са узимањем
супстанци, што су интрапсихички проблеми и средински фактори. Лекар je говориo о
начину дејства дрога, њиховом утицају на телесно и психичко здравље и указивао je на
промене у понашању које се у таквим случајевима јављају. Родитељи су добили
информације о начину раног препознавања и детекције узетих супстанци. На крају овог
дела предавања родитељи су се информисaли где могу да се обрате за помоћ, уколико
посумњају или се увере да им дете користи дроге. Представник МУП-а je показиваo
родитељима дрогу у облику у каквом
се могу наћи на улици или у кући. У
наставку je указивао на правне
аспекте овог проблема и законске
регулативе које прате проблем
зависносто од дрога. Преосталих 30
минута је било предвиђено за
дискусију са родитељима. Родитељи
су били врло заинтересовани за ову
проблематику и активни у дискусији.
Како родитељи имају веома важну
улогу у животу и развоју детета,
желели смо да истакнемо значај
превентивних програма који су
усмерени на одрасле.
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Обука васпитачица ПУ „Радосно детињство“ у пружању прве помоћи
Црвени крст Новог Сада, је кроз пројекат Градске управе за здравство, а на основу
Закона о Црвеном крсту Србије (Сл.гласник РС 107/05), обучио васпитачице Предшколске
установе „Радосно детињство“ у пружању прве помоћи.
Стручни тим за реализацију овог Пројекта чинили су:
• два лекара - инструктора Црвеног крста Србије у пружању прве помоћи
• медицински техничар – инструктор Црвеног крста Србије у реалистичком
приказивању повреда, обољења и стања
• координатор Пројекта.
Обука у пружању прве помоћи
у трајању од 12 наставних часова
је реализована у оквиру 5 група у
два дана. На крају обуке
полазници су полагали тест знања
из пружања прве помоћи. Обуку у
пружању прве помоћи успешно је
савладало
69
васпитачица
Предшколске установе „Радосно
детињство“.
Након
успешно
завршене обуке сви полазници су
добили уверења о завршеном
основном курсу прве помоћи , које
важи 5 година.
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Здраво одрастање
Црвени крст Новог Сада је у периоду од јуна до децембра месеца 2014.године
реализовао Пројекат „Здраво одрастање - Програм за унапређење менталног здравља,
подстицање дечјег самопоштовања и превенцију болести зависности за децу од 5 до 10
година У оквиру организације Црвеног крста Новог Сада формиран је стручни и пратећи
тим који je водиo припремне активности и реализацију обуке.
Тродневна обука учитеља, васпитача и стручних сарадника је реализована кроз шест
најбитнијих тема у области менталног здравља. Свака тема је обрађена од теоријске
основе преко упознавања са играма за рад са децом и припремљених радионица за рад са
родитељима. Учесници семинара су упознати са 42 активности за децу и са сценаријима за
6 родитељских састанака. Циљеви које смо реализовали и неколико кључних аспеката у
свакој од тема кроз које су учесници прошли и на којима посебно инсистирамо таком
имплементације пројекта су садржани у следећим темама: добра размена успешна
комуникација, осећања и шта са њима, појединац и група, сукоб и сарадња у односима,
психолошка прва помоћ, интеграција
На супервизијским састанцима вршена је исцрпна размена између учесника,
анализа имплементације програма у Програм рада Предшколске установе и Школе –
активности са децом и активности са родитељима. Током трајања трећег дана едукације
проналажена су решења за настале потешкоће и давана је подршка учесницима програма.
Овогодишњу групу учесника, Прве групе (предшколци) чинили су васпитачи (23) и
дефектолог-васпитач (1). У предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад,
постоји изузетно интересовање, првенствено васпитача, за учешће у овој едукацији.
Учесници у овој групи наводе као значајан разлог свог укључивања у Програм сазнања да
су процене резултата и ефеката примене Програма од учесника у претходним групама
искључиво позитивни, затим да је тема изузетно значајна и да је питање примарне
превенције заштите и јачања менталног здравља изузетно значајно као и да је рад на
превенцији неопходно почети на раном узрасту. На семинару су била већином оба
васпитача из групе што обезбеђује синхронизован рад у групи и усклађеност васпитног
деловања, у исто време и олакшава васпитачима рад са родитељима јер су подршка једни
другима.
Кампања борбе против туберкулозе и других болести дисајних органа
(14-21.септембар)
Црвени крст Новог Сада је и ове године обележио Недељу борбе против
туберкулозе. Циљ Кампање био је подизање свести о туберкулози као болести, која је још
увек међу нама:
- како долази до заразе и ко ће оболети
- како посумњати на болест туберкулозе
- хигијена искашљавања и спречавања заразе
- важност здраве и уоброчене исхране и опасности дијета
- пушење и туберкулоза
- алкохол и туберкулоза
Црвени крст Новог Сада учествује у Пројекту “Контрола туберкулозе у Србији
кроз спровођење стратегије директно опсервиране терапије”. Наведени Пројекат
реализује Министарство здравља Републике Србије, а Пројекат финансира Global fond.
Програм је почео да се реализује у септембру месецу 2005.године, а Програмом је
обухваћено становништво у приградским ромским насељима “Велики рит”, “Адице”,
“Бангладеш” и друга. Наша Организација
реализује овај Пројекта са највећом
одговорношћу.
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Светски дан борбе против HIV/AIDS-a
Црвени крст Новог Сада у сарадњи са Удружењем "Црвена линија", Омладином
Јазас-а Нови Сад и Удржењем "Превент" је 01.децембра 2014.г. на почетку Змај Јовине
улице, у периоду од 13,00 до 15,00 часова, под покровитељством Градске управе за
социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, организовао акцију „Зона без
дискриминације“. Акција је имала за циљ да се информише јавност о значају превенције
ХИВ/АИДС-а и пружању подршке особама које живе са ХИВ инфекцијом, као и
сензибилизацију грађана за препознавање дискриминације и поштовање основних
људских права.

У децембру у просторијама Клуба младих Црвеног крста Новог Сада одржана су
два предавања са радионицама под називом „Реци не дискриминацији“ у оквиру којих где
су волонтери поновили и у неким
деловима проширили своје знање.
Издвајамо
семинар
Црвеног крста Војводине у Бачкој
Паланци у децембру, који је за
циљ имао едукацију и припрему
волонтера за рад у вршњачкој
едукацији. Семинар је трајао три
дана и у њему су учествовали
наша два представника. На овај
начин смо добили нове едукаторе
наше организације
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ПРВА ПОМОЋ И РЕАЛИСТИЧКИ ПРИКАЗ ПОВРЕДА, ОБОЉЕЊА И СТАЊА
Градско такмичење у ПП и РППОС
Градско такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком приказу повреда и
обољења одржано је 29. марта 2014. год. у СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО Сремска Каменица .
У категорији омладине учествовало је шест екипа, а победник је екипа Омладине
Црвеног крста I (екипа је сачињена од ученика Медицинске школе “7. април”, Гимназија
„Јован Јовановић Змај“, Гимназије „Лаза Костић“ и Електротехничке школе „Михајло
Пупин“). У категорији подмлатка учествовало је десет екипа, а победник је екипа Основне
школе „Жарко Зрењанин“.

36

Покрајинско такмичење у ПП и РППОС
Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком приказивању
повреда, обољења и стања одржано је у Фекетићу, 14. септембра 2014. године. Црвени
крст Новог Сада је на овом такмичењу био заступљен са екипама: омладине, подмлатка,
реалистичког приказа повреда,обољења и стања повређених. Судије из наше организације
(пет судија), као и пратећи тим маркираната и логистичке подршке такмичења су
савесним радом помогли да се такмичење успешно заврши.
У конкуренцији омладине екипа Црвеног крста Новог Сада заузела је прво место у
конкуренцији 14 екипa, екипа подмлатка – друго место у конкуренцији 14 екипа, а екипа
реалистичког приказа повреда и обољења заузела је четвро место у конкуренцији 8 екипа.
Екипе омладине и подлатка су се пласирале на Државно такмичење.
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Државно такмичење у ПП и РППОС
Државно такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком приказивању
повреда, обољења и стања одржано је у Београду, 18. октобра 2014. године.
Црвени крст Новог Сада је на овом такмичењу представљала екипа омладине и
подмлатка. Успешну реализацију такмичења помогли су судије из наше организације (3.
судија), као и пратећи тим који је организовао забавно-едукативни полигон на тему
Превенција трговине људима.
У конкуренцији омладине екипа Црвеног крста Новог Сада заузела је друго место
(учествовало 15 екипa), а екипа подмлатка једанаесто место (учествовало 15 екипa). Екипа
подмлатка је заузела прво место, а екипа омладине друго место у показаном знању на
забавно-едукативном полигону - Превенција трговине људима, који се ове године
бодовао.
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Светски дан прве помоћи
Црвени крст Новог Сада је поводом Светског дана Прве помоћи 13. септембра
посетио ОШ „Мирослав Мика Антић“. Волонтери Црвеног крста Новог Сада, су
ученицима од првог до осмог разреда школе кроз радионице промовисали значај Прве
помоћи

Обуке у пружању прве помоћи
Црвени крст Новог Сада је у току 2014. године на основу Закона о безбедности у
саобраћају организовао 17 обука у пружању прве помоћи у трајању од 8 наставних часова
у оквиру којих је обучено укупно 101 кандидат за возача. На основу Закона о безбедности
и здравља на раду организовано је 23 обуке у пружању прве помоћи у трајању од 12
наставних часова на којима је обучено укупно 234 кандидата.
Црвени крст Новог Сада 03. новембра 2014. године на позив Министарства
унутрашњих послова je реализовао обуку специјализованих јединица цивилне заштите у
трајању од два часа.Обуци је присуствовало око 70 резервиста специјализованих јединица
цивилне заштите, заједно са командиром јединице.
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У току године организовано је више обука за различита удружења као што су:
Планинарско друштво Нафташ, Удружење извиђача Ј.Ј.Змај и др.

У периоду од 20.-21. децембра 2014.године организована је дводневна обука за
предаваче прве помоћи је у просторијама Црвеног крста Војводине,
којој су
присуствовали волонтери из неколико градова Војводине. Bолонтера Црвеног крста Новог
Сада, Жељко Жировић, Зоран Томић, Стефан Видосављевић и Милорад Миљић, успешно
су завршили обуку за предаваче прве помоћи.
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ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ
Давање крви је општи друштвени интерес уобличен у Национални програм,
који се реализује плански - масовним и континуираним организовањем давалаца крви.
Послови организовања, мотивисања и окупљања давалаца крви поверене су организацији
Црвеног крста и трансфузиолошким службама, дефинисани су Законом о Црвеном крсту
Србије (Сл.Гласник РС, број 107/05), као јавно овлашћење и Законом о трансфузиолошкој
делатности (Сл.Гласник РС, број 72/09).
Активности из ове области Црвени крст Новог Сада спроводи у партнерском односу
са Заводом за трансфузију крви Војводине, са којим се организују акције добровољног
давања крви на терену, у Заводу, институцијама и локалној заједници. Акцијама претходи
детаљан и обиман рад на мотивацији грађана за добровољно давање крви, регрутовање
давалаца и задржавање у складу са активностима које се спроводе и евалуирају сваке
године.
У току 2014.године постигнути су следећи резултати:
♥ на акције давања крви дошло је 19.606 давалац, од којих је крв дало 16.246, а 3.354
је одбијено. Прво давање остварило је 1.864.
По месту прикупљања:
Година
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.

Бр.давања
13.908
15.037
15.202
15.523
17.035
16.887
18.191
17.986
18.940
21.017
21.043
22.176
17.978
17.397
17.563
16.246

Нови даваоци
2.778
2.585
2.652
3.187
3.745
2.840
3.170
3.122
3.350
3.705
2.696
2.915
1.990
2.127
2.143
1.864

Количина крви (лит.)
6.626
7.180
7.094
7.252
7.892
7.950
8.433
8.440
8.850
9.757
9.833
10.362
9.015
8.715
8.787
8.207

% давања
5,23
5,66
5,72
5,20
5,69
5,64
6,07
6,00
6,32
7,02
7,03
7,41
6.06
5,86
5,14
4,75

Смањен број прикупљених јединица крви у 2014. години, образлаже се применом планског
организовања акција давања крви, у односу
на потребе које су исказивале здравствене
установе.
♥ Одржани су редовни састанци
Комисије
за
ДДК,
Актива
предавача ДДК и организатора
акција добровољног давања крви,
на којима су разматрана актуелна
питања из ове области и прављени
оперативни планови акција;
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♥ Уз подршку Ректората Новосадског универзитета, на факултетима и високим
школама одржана су предавања на тему “Давалаштво и млади”, након којих
су организоване веома успешне акције давања крви у којима је 2.932
студената дало крв;

Ред.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Факултет
2008.
Економски факултет
108
Факултет физичке културе
252
Факултет техничких наука
1175
Филозофски факултет
334
Медицински факултет
228
Пољопривредни факултет
307
Правни факултет
253
Природно
математички
438
факултет
Технолошки факултет
242
Висока пословна школа
115
Висока школа за образов.
13
васпитача
Висока техничка школа
117
Стоматолошки факултет
10
Фармацеутски факултет
10
Факултет за услужни бизнис
19
Академија уметности
86
Факултет за менаџмент
41
Факултет
за
правне
и
40
посл.студ.
ТИМС
Привредна академија
Укупно:
3789

2009.
145
265
1193
271
260
303
156
449

2010.
152
249
1130
331
287
289
301
665

2011.
150
104
1.059
130
257
150
161
519

2012.
148
360
957
283
237
244
266
366

2013.
138
138
1.070
285
247
223
255
449

2014.
152
308
933
200
237
198
193
443

205
120
19

206
127
30

154
88
15

119
61
4

106
139
6

183
85

245
15
6
22
68
37
15

229
13
7
18
10
19
15

111
11
9
15
9
13
25

6
10
9
16
5
4
10

89
3
6
6
13
8
23

17
34
3.845

39
4
4.121

6
2.799

2
3.107

50
1
3.255

2.932

♥ Уз подршку Актива директора средњих школа на исту тему, професори
сарадници Црвеног крста су у својим школама одржали предавања и
организовали акције давања крви у којима је 1.854 ученика дало крв;
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Ред.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Школа

Економска школа "С. Милетић"
Електротехничка школа "М.
Пупин"
Гимназија "И. Секулић"
Гимназија "Ј.Ј.Змај"
Гимназија "С. Марковић"
ТШ "Милева Марић Ајнштајн"
СШ "Павле Савић"
Гимназија "Лаза Костић"
Курс милиције - Клиса
Средња машинска школа
СМШ "7.април"
Музичка школа

13. Пољопривредна школа са домом ученика
14.
15.
16.
17.

Саобраћајна школа "Пинки"
Школа за дизајн “Богдан Шупут”
Школа СУП Сремска Каменица
Центар за осн.полиц.обуку
Укупно:

2008.
361
223

2009.
269
205

2010.
337
283

2011.
288
201

2012.
277
146

2013.
245
244

2014.
282
194

74
37
112
218
61
87
12
121
278
3
214
151
27
634
106

64
59
98
166
71
41
9
76
185
1
186
75
5
341
2

59
60
149
189
98
58
35
143
243
3
234
101
27
405
4

53
37
79
109
76
78
32
120
188
4
157
94
17
183
6

53
99
91
162
97
52
24
132
159
215
98
1
156
71

72
98
101
158
67
87
21
127
207
219
104
2
121
424

78
73
60
99
76
77
19
130
197
180
121
9
38
221

2.719

1.860

2.428

1.732

1.833

2.297

1.854

♥ Према Оперативном плану акција, којим су предвиђене акције у Заводу за
трансфузију крви и на терену, постигнуто је следеће:
Ред.бр

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Предузеће
Агрокоп
Агровојводина
Албус
Бродоградилиште
Библиотека Матице српске
Чистоћа
ДДОР Нови Сад
Дневник
Дом здравља Нови Сад
Електровојводина и
Новосад.топлана
Форум

2008 2009 2010 2011 2012 2013
.
.
.
.
.
.
19
11
12
3
7
43
20
34
24
22
11
95
61
55
29
10
8
5
8
10
19
22
24
11
24
111 120 138
9
9
6
92
70
60
56
61
66
81
77
62
56
39
40
72
68
81
78
71
78
388 414 381 363 378 420
19
43

18

19

20

17

16

201
4.
7
22
133
65
40
430
14

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

114
94
63
19
799

97
64
53
10
891

141
77
64
13
938

20
20/8
107

15
25
78

14
28
120

14
5
97

200
264
48
31
190
33
13
101
42
78
315
481
51
41
25
88
217
47
14
527
58
16
26
41
65
94
134
495
100
77
259
70
23
68
54
75
154
44

286
351
35
23
147
21
6
85
26
60
393
401
52
36
18
52
188
32
10
325
71
9
32
20
16
91
110
429
66
70
309
165
38
80
71
103
152
37

310
323
38
19
177
22
17
93
40
113
529
327
46
19
32
74
160
28
9
362
96
8
33
22
46
69
129
390
96
51
253
171
22
86
66
100
146
53

121

148

184

Србијагас
Геронтолошки центар
Градско зеленило
Графика АМБ
ГСП
ХИНС
Хлеб, Данубиус
Институт
за
ратарство
и
повртарство
Институт - Сремска Каменица
Влада и Скупштина АПВ
Југоалат
Југодент
Клинички центар Нови Сад
Котекспродукт
Лимпродукт
Лисје
Милан Видак
Мотинс
МУП Србије
НИС - Нафтагас
НИС - Нафтагас промет
Народна банка
Неимар
Необус
Неопланта
НИВА
Новитет
Новкабел
Erste bank
Дунав - Ортопедско
Општински суд
Петар Драпшин
Победа
РФ ПИО - Дирекција
ПТТ
НИС - Рафинерија Нови Сад
РТВ Нови Сад
РФ ПИО - Филијала
ПУ Радосно детињство
Скупштина Града
СПЦ Војводина
Српско народно позориште
Стан
Те-То
Телеком Србије
Завод
за
трансфузију
крви
Војводине
Водовод и канализација
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138 137
80
64
43
44
10
8
826 1078

160
62
39
908

12
3
77

158
61
56
3
1.07
3
3
69

286
275
63
16
14
77
40
59
488
302
41
29
22
51
167
297
74
40
11
36
68
108
235
85
48
116
129
27
74
41
80
108
39

245
273
59
13
11
90
33
51
532
307
21
25
14
28
152
246
72
59
9
36
74
105
137
64
44
179
161
32
55
26
69
85
37

204
424
58
11
106
45
521
295
23
15
12
22
84
254
72
50
12
30
46
109
121
78
33
115
137
35
60
45
77
85
22

175
263
41
99
33
39
630
278
21
31
10
17
140
204
83
40
21
41
110
86
50
28
127
200
28
59
39
72
96
20

187

104

164

199

62

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Војвођанска банка
ЖТП
Завод за децу и омладину Ветерник
Тржница
Ватрогасна бригада
Жандармерија
Меридијан банка
Pro Credit banka
Царинарница
Завод за урбанизам
Демократска странка
Градски одбор СРС
СНС
Центар за социјални рад
Дечија болница
Градски одбор СПО
Хриш.адв.црква
Институт здравствене заштите
ЛСВ
Металс банка
Минаква
Национални парк Фрушка Гора
Навијачи ФК Војводине
Новосадска млекара
Новосадски сајам
Паркинг сервис
Привредна комора Војводине
Res trade
СББ
Удружење фудбалских судија
Удружење ратних војних инвалида
Удружење Срба из БиХ
Универекспорт
Воде Војводине
Војска Србије
Завод за изградњу града

Месна заједница
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ветерник
Футог
Кисач
Каћ
Будисава
Ковиљ
Буковац
Сремска Каменица
Руменка
Бегеч
Степановићево

2008.
49
301
157
122
160
98
52
158
31
15
1

36
146
49

173
44

90
233
44

77
179
41

44
127
43

100
133
50

98
140
53

63
123
172
36
36
28
36
44
178

45
126
58
32
31
28
10
42
226
92
9
29
31
11
37
7
6
6
11
18
13
13
17
12
10
9
16
18
8
16
33
127
20

43
105
160
25
3
39
24
33
151
44
31
40
32
18
52
7
5
6
10
33
8
35
44
10
11
5
16
16

42
107
107
29
12
44
16
18
152
36
24
34
21
6
46
7
4
6
12
35
22
45
9
3
4
13
6
1
48
39
176
34

26
80
82
21
16
36
25
106
16
21
26
6
4
39
3
7
7
9
18
9
30
2
1
2
12
3
13
27
169
34

32
110
198
22
17
42
27
25
99
25
27
20
13
51
2
3
18
9
45
14
3
22
29
201
34

32
69
158
19
39
31
80
36
26
23
13
45
46
12
56
24
19
30
197
33

2009.
97
162
150
178
150
108
45
335
56
44
8
45

2010.
41
66
155
193
143
93
39
14
35
40

51
38
226
49
2011.
96
176
168
145
137
80
17
26
8
53
-

2012.
44
54
120
144
131
97
48
31
-

2013.
31
78
757
129
117
79
21
19
-

2014.
38
89
95
129
89
75
16
48
-

♥ Пригодним програмима и манифестацијама обележени су:
♦ 11.мај – Национални дан ДДК
♥ У оквиру програма обележавања 11.маја – Националног дана добровољних
давалаца крви, поред појачане медијске промоције, организоване су и бројне
манифестације и свечаности.
♥ 12.маја 2014.године, у 12,00 сати, у просторијама Црвеног крста Новог Сада
организован је пријем и свечаност за вишеструке добровољне даваоце крви –
мушкарде са преко 100 давања и жене са преко 50 давања, на коме им је уручено
признање 100+ и 50+. Свечаности су присуствовали представници Завода за
трансфузију крви Војводине и Изворног клуба 100. Признања је уручила
председница Црвеног крста Новог Сада Проф.др Мира Говорчин.
♥

♥ Традиционално је расписан и реализован наградни литерарно-ликовни конкурс „Крв живот
значи“. Конкурсом се сензибилизују млади за идеју добровољног давања крви, јер све оно што се
прихвати као вредност у детињству прати живот и на тај начин формира здраве појединце који ће,
кад време дође, исказати људску и грађанску солидарност према својим суграђанима и дајући крв
спасавати животе. Конкурс је реализован у већини основних и средњих школа у Граду. Од
приспелих радова из основних школа –367, и средњих школа –175, Комисија је одабрала 30
најуспешнијих из свих категорија. Ученици ових радова су награђени захвалницама, мајицама и
пригодним поклонима (калкулатори) на Смотри знања Здравље је највеће богатство, која је
одржана 29.маја 2014.године у Позоришту младих у Новом Саду. Награде је уручила председница
Црвеног крста Новог Сада Проф.др Мира Говорчин.
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По један рад из свих шест категорија прослеђен је Црвеном крсту Србије.
♥
На Републичком нивоу у категорији средњих школа прво место освојила је Кондић
Јована, ученица Техничке школе „Милева Марић Ајнштајн“.

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

Скупштина Града Новог Сада

Скупштина и Влада АПВ

Национални дан ДДК је медијски добро пропраћен. Исцрпне извештаје са свечаности дали
су РТВ, Новосадска телевизија и дневни лист „Дневник“.
♥ 14.јуни - Светски Дан давалаца крви службено је установљен од стране Светске
здравствене организације као дан рођења проналазача крвних група Карла
Ландштајнера, и има задатак да у целом свету синхроним манифестацијама
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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.
На овај Дан свако национално друштво Црвеног крста препознаје специјалну
улогу добровољних давалаца крви у спасавању живота и организује његово
обележавање.
Циљ Кампање је подизање свести о потреби за 100 % ненаграђеном
добровољном давању крви и компонената крви.
У сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, Црвени крст Новог Сада
jе овај датум обележиo као и претходних година бројним трибинама,
свечаностима и манифестацијама, уз дистрибуцију пропагандног материјала
посвећеног добровољном давалаштву крви.
Традиционално jе организован пријем код Градоначелника за вишеструке
добровољне даваоце крви, који су у претходној години остварили право на признање за
50, 75 и 100 пута дату крв, као и колективе - добитнике признања "Најхуманија средина".
Програм је водила Тања Дрмић.

Пријем је организован 16.јуна у 12,00 сати, у Градској кући, Трг слободе 1, на коме се
добитницима признања обратио члан Градског већа задужен за здравство Проф. др Золтан
Хорват, председник Црвеног крста Новог Сада Проф.др Мира Говорчин и директор
Завода за трансфузију крви Војводине др Радмила Joвановић.
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За остварених 100 давања плакету је добило 10 давалаца крви, за 75 давања 20, а за 50
давања 49 даваоца. Плакету "Најхуманија средина" за 2013.годину добило је 24 колектива.
У име награђених захвалио се Зденко Бенић.
Истог дана, на Тргу слободе организована је изложба ликовних радова са Конкурса „Крв
живот значи“, ученика основних и средњих школа, и промотивни штанд на коме су
волонтери суграђанима делити промотивни материјал.

Град Нови Сад има то задовољство и радост, да захваљујући великом броју волонтера
Црвеног крста и несебичних добровољних давалаца крви, има добро развијено и
организовано добровољно давалаштво крви са остварених 5,14% давања, према месту
прикупљања у односу на број становника у 2013.години.
Светски дан ДДК је обележен и у бројним колективима, школама и месним заједницама.
Организоване су свечаности на којима су уручивана признања Црвеног крста за даровану
крв. Школе су промовисале давалаштво изложбама ликовних и литерарних радова.
Свечаност у Скупштини Града

Свечаност у Војвођанској банци

Светски дан ДДК је медијски добро пропраћен. Поред исцрпних извештаја са свечаности,
добровољни даваоци крви су били гости у радио и ТВ емисијама.
♥
У оквиру Програма едукативно мотивационог рада Црвени крст Новог
Сада и Завод за трансфузију крви Војводине су и ове године организовали:
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Први едукативни семинар за волонтере добровољног давалаштва крви у дводневном
трајању организовао је Црвени крст Новог Сада у сарадњи са Црвеним крстом Војводине
и Заводом за трансфузију крви Војводине.
Семинар је реализован у ’’НОРЦЕВУ’’ 23-24.априла 2014 године. Укупно је било 19
учесника из Новог Сада, Сремске Митровице и Куле. Полазници су били из различитих
средина, различите професије и занимања, различите узрасне доби.
Семинаром је координирала Милица Балуновић из Црвеног крста Новог Сада, а
предавачи-реализатори програма били су: Јелена Милић и Софија Станојчић из Црвеног
крста Војводине и Јосип Бошњаковић из Завода за трансфузију крви Војводине.

Уз ПП презентације у оквиру програма реализоване су и радионице у оквиру којих је
сваки учесник био веома активан. Након сваке теме кроз ПП презентацију рађена је
радионица.

По завршетку програма, учесници су имали могућност да на пригодним обрасцима изнесу
своју оцену и мишљење о организацији семинара, програму и самој реализацији
програма, као и о томе како су се осећали након завршеног семинара
♦ Семинар за нове предаваче ДДК волонтере Црвеног крста „Научимо како друге да
научимо“.
Други едукативни семинар за волонтере добровољног давалаштва крви у дводневном
трајању организовао је Црвени крст Новог Сада и Завод за трансфузију крви Војводине.
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Семинар је реализован у ’’НОРЦЕВУ’’ 18-19.новембра 2014.године. Укупно је било 16
учесника из различитих средина, различите професије и занимања, различите узрасне
доби .
Програм семинара је предвиђен за рад у три дана, али због недостатка средстава, све је
урађено у два дана.
Семинаром је координирала Милица Балуновић из Црвеног крста Новог Сада, а
предавачи-реализатори програма били су: Љубинка Тончев и Јосип Бошњаковић.

Уз ПП презентације у оквиру програма реализоване су и радионице у оквиру којих је
сваки учесник био веома активан. Након сваке теме кроз ПП презентацију рађена је
радионица.
Интерактивност учесника са предавачима допринела је усвајању вештина за рад на
популарисању ДДК, и омасовљењу добровољних давалаца крви. Програм доприноси и
развоју и образовању учесника у усвајању вештина у општим дневним наступима и
комуникацији са саговорницима.
На крају су им уручене: потврда о завршеном семинару и Приручник за волонтере ДДК.

♦ Саветовање за предаваче ДДК, сараднике ДДК, организаторе акција ДДК и
добровољне даваоце крви из новосадских средњих школа, факултета, предузећа и
месних заједница – са гостима 136 учесника.
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Саветовање је одржано 10-12.октобра 2014.г. у Кладову, Хотел „Ђердап“.

На путу за Кладово организован је обилазак тврђаве у Голупцу.

Циљ Саветовања је био: подизање свести о култури добровољног давања крви, стицање
вештине комуникације и позитивног приступа према потенцијалним и вишеструким
добровољним даваоцима крви и у складу са тим обрађене су следеће теме:
•
ОТВАРАЊЕ САВЕТОВАЊА
–
Милица Балуновић, проф, координатор ДДК
•
ПОЗДРАВНА РЕЧ ОРГАНИЗАТОРА
–
Пуковник.др Братољуб Бркљача –
председник Црвеног крста Новог Сада
– др Васо Кулиџан, Завод за трансфузију крви Војводине
• ЦРВЕНИ КРСТ НОВОГ САДА – МЕЂУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО,
ПОМОЋ ПОПЛАВАМА УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ У МАЈСКИМ
ПОПЛАВАМА
Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада
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•

ПРЕДСТАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА И ИНСТИТУТА ЗА
ТРАНСФУЗИОЛОШКУ МЕДИЦИНУ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ У
ОБЛАСТИ ДДК
- Глигор Новачевски, Црвени крст Републике Македоније
• РЕГИСТАР ДАВАЛАЦА ТРОМБОЦИТА
- др Слободанка Спасојевић, Завод за трансфузију крви Војводине
• ОКРУГЛИ СТО – НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА У ОБЛАСТИ ДДК
- др Васо Кулиџан, Завод за трансфузију крви Војводине

Заинтересованост полазника за дате теме била је изузетно велика. Било је пуно питања на
које су предавачи дали одговоре.
На Саветовању су учествовали и гости из региона:
- Република Босна и Херцеговина, секретар Црвеног крста Тузле, Сеад Хасић,
Есмина Хасић, Вилдана Халиловић
- Република Македонија, Глигор
Новачевски,
Црвени
крст
Македоније,
Проф.др
Петар
Христов и Прим.др Горан Андонов
из Института за трансфузилошку
медицину Републике Македоније,
председник Комисије за ДДК
Црвеног крста Скопља, Г-дин Деан
Стојковски.
- Црвени криж Осијек, Денис Ћосић,
Дарија Зубовић
Организован је програм током обе вечери.
Прво вече, након упознавања са Програмом рада и представљања учесника Саветовања,
извршено је уручивање именовања секретарима актива и ООЦК ДДК, за мандатни период
2014-2018.г.
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Именовања је уручио секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић.
Друго вече је приређена свечана вечера уз дружење и забаву.

Организован је обилазак културно-историјских знаменитости Кладова.
- Једночасовна вожња бродом „Ђердап, обилазак Хидро-електране Ђердап -1

Саветовање су финансијски помогли: Скупштина Града Новог Сада – Градска управа за
здравство, Завод за трансфузију крви Војводине и Покрајински секретаријат за здравство,
социјалну политику и демографију.
Поред финансијске подршке Град је уступио и један аутобус за превоз учесника.
Атмосфера током рада, интерактивност са предавачима, обим усвојених вештина, лепо
дружење, као и изузетна предусретљивост домаћина хотела „Ђердап“, допринели су да
реализација Саветовања буде на високом нивоу.
♥ Крајем године, у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, 12.децембра
2014.г. организован је, традиционални, Завршни радно-свечани састанак са
организаторима акција ДДК из новосадских средњих школа, факултета, предузећа,
установа, месних заједница и удружена грађана – 106 учесника.
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Присутнима су се обратили: председник Црвеног крста Новог Сада, пуковник др
Братољуб Бркљача, директор Завода за трансфузију крви Војводине, доц.др Радмила
Јовановић, Проф.др Мира Говорчин – председник Организације у претходном мандату,
Проф.др Ева Лончар – председник Комисије за ДДК, Слободан Кабић – председник
комисије у претходном мандату, секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић, др
Васо Кулиџан и Јосип Бошњаковић из Завода за трансфузију крви Војводине, Мирјана
Курбалија – почасни председник Изворног клуба 100, Милорад Миљић представаник
Омладинске теренске јединице и Милица Балуновић – координатор ДДК Црвеног крста
Новог Сада.
На Састанку су сумирани резултати рада за 2014.годину и донет Оперативни план акција
ДДК за 2015.годину.
Охрабрујући је податак да ни ове године у Новом Саду није било проблема у области
ДДК. Завод је и ове године планиране акције ДДК оријентисао према потребама крви у
Новом Саду. И у 2015.години акције ће бити прилагођене потребама клиника, те ће с тога
донети План акција током године бити усклађиван.
На Састанку су уручена именовања секретарима основних организација Црвеног крста и
актива ДДК за мандатни период 2014-2018, а свим присутним су подељени зидни
календари, блокови и оловке са логом ДДК.

У наставку вечери организована је вечера и дружење.

♥ Током године реализовани су и бројни састанци, семинари, дружења и излети,
са добровољним даваоцима крви, у основним организацијама, удружењима и
активима ДДК, којима су присуствовали и представници Црвеног крста Новог
Сада.
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♥ У великом броју колектива и појединим месним заједницама извршено је
уручивање признања Црвеног крста добровољним даваоцима крви за 5, 10, 20 и 35
пута дату крв, на основу Правилника Црвеног крста Србије;

Скупштина Града

МЗ Футог

♥ Кроз непрекидну узајамну подршку у раду остварена је и настављена добра
сарадња са:
- "Изворним клубом 100" – Клуб еминентних добровољних давалаца крви Новог
Сада;
-

Клиничким центром Војводине – Тимом за донацију и трансплантацију
органа; обележен је 14.октобар – Светски дан донације органа;

Флајери и плакати, који се односе на Пројекат „Шанса за нови живот“ подељени су
школама, факултетима, установама, предузећима и месним заједницама.
- Удружењем добровољних давалаца крви у НИС-Нафтагасу.
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АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА
У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ
Ауто – пут Е 75, искључење за Сириг, 02. фебруар 2014. год.
Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног крста Војводине, у оквиру акције
спашавања, евакуације, доставе хране и воде и подршке завејаним људима у сметовима,
интервенисао на делу ауто – пута Е 75, код искључења за Сириг. Возачима у блокираној
колони камиона подељено је 30 ланч пакета (хлеб 600 гр, вода 1,5 л, месни нарезак 150 гр,
јетрена паштета 150 гр)

АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА НА
ПРИКУПЉАЊУ И ДИСТРИБУЦИЈИ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ
МАЈСКИМ ПОПЛАВАМА УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ
Црвени крст Новог Сада је 16.маја 2014.г. брзо реаговао и увео дежурства од 07,00
до 22,00 сати, у просторијама Црвеног крста Новог Сада, Пионирска бр.12 и у магацину
Црвеног крста Новог Сада, који се налази у ул.Раде Кончара бр.1, фабрика Победа,
Петроварадин.
У периоду од 16. маја у магацин Црвеног крста Новог Сада, који је 1.062 m2, је
допремљено роба у количини од око 500.000 kg (500 тона). Структура хуманитарне
помоћи је била таква да је око 80% помоћи флаширана вода и половна гардероба.
За време трајања ванредне ситуације наша Организација је настојала да се максимално
стави на располагање локалној заједници и да припомогне координацију активности
везаних за хуманитарну помоћ поплавама угроженом становништву. У свакодневном
контакту смо били са Градским штабом за ванредне ситуације, Окружним штабом за
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ванредне ситуације, Покрајинским штабом за ванредне ситуације, Црвеним крстом
Војводине и Црвеним крстом Србије. Истовремено, настојали смо да каналишемо
хуманитарне активности, које су организоване на Медицинском факултету, Филозофском
факултету, Ректорату Универзитета у Новом Саду, месним заједницама, школама, као и
удружењима грађана. На основу закључака Градског штаба били смо ангажовани на
збрињавању деведесетчетири становника насеља Велики рит, који су због високог нивоа
подземних вода били исељени у месне заједнице Салајка, Видовданско насеље и Слана
бара. Црвени крст Новог Сада је континуирано и око 400 становника, који су дошли из
поплавама угрожених подручја у наш Град. На основу Закључка Градског штаба за
ванредне ситуације учествовали смо у припреми Спортско-пословног центра Војводина
за, евентуални, пријем и збрињавање становништва из поплавама угроженог подручја.
У магацинском простору, који је мале површине да би одговорио захтевима за
пријем робе од наших суграђана, који су целодневно доносили индивидуалне пошиљке,
успели смо да организујемо сортирање, паковање и дистрибуцију робе поплавама
угроженом становништву, за време трајања ванредне ситуације, где су нашој
Организацији огроман допринос дали, поред запослених и велики број волонтера
Омладинске теренске јединице „Јован Јовановић Змај“ Црвеног крста Новог Сада, али и
волонтера који не поничу из организације Црвеног крста Новог Сада. Дневно је у
магацинским просторима Црвеног крста Новог Сада било ангажовано у просеку око 150
волонтера. Наша Организација је исказала огромну захвалност и дужно поштовање свим
волонтерима за несебично залагање, рад и слободно време које су поклонили
Организацији.
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У периоду од 16.маја до 09.јуна 2014.г. Црвени крст Новог Сада је у поплавама
угрожена подручја (Крупањ, Обреновац, Шабац, Сремска Митровица, Бајина Башта,
Параћин, Голубац, Владимирци, Шид, Јамена, Рума, Пећинци, Купиново, Љубовија, као и
Бијељина, Добој, Шамац, Зворник у Републици Српској и др), упутио око 212.000 литара
воде, 24.000 kg средстава за хигијену, беби хране и беби опреме, око 100.000 kg
конзервисане хране, прехрамбених артикала, кондиторских производа, око 30.000 kg
половне гардеробе и осталог.
Захваљујући кредибилитету, наша Организација је добила на коришћење 1.000 m2
додатног магацинског простора, који нам је преко неопходан за тренутне активности, које
су везане за складиштење роба из месних заједница, удружења грађана, институција...
Црвени крст Новог Сада је усредсредио своје активности на логистичку подршку, као и
пријем роба из иностранства. Били смо у сталном контакту са амбасадама и конзуларним
представништвима, преко којих су нам пристизале пошиљке из иностранства, за које је
било неопходно спровести царинске процедуре.
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ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА
У саставу Црвеног крста Новог Сада Градске организације делују основне
организације Црвеног крста подмлатка и омладине. Васпитно-образовне установе су
најпогоднија средина за рад са младима и стога су одређене програмске активности
Црвеног крста спроведене у њима. Грубо их можемо поделити на активности здравственог
и социјалног карактера.
Активности здравственог карактера имају за циљ очување здравља младих и
подизање њихове здравствене културе. Одвијају се кроз различите видове рада: “Школа
здравља”, квиз такмичење – “Како сачувати здравље”, Смотру знања “Шта знаш о
здрављу”, конкурсе ликовних и литерарних радова, тематске изложбе, предавања и
филмске пројекције, организовање акција добровољног давања крви, обука екипа прве
помоћи, реалистичког приказивања повреда и обољења, кућне неге и анимације, као и
обележавањем сталних акција: “Светски дан здравља”, “Недеља здравих зуба”, “Недеља
борбе против ТБЦ и осталих болести дисајних органа”, “Месец посвећен сузбијању
болести зависности”, “Светски дан борбе против СИДЕ” и др.
Активности социјалног карактера развијају код младих осећај хуманости,
пријатељства, солидарности, сарадње и разумевања међу људима и у васпитнообразовним установама се развијају кроз следеће акције: “Дечја недеља”, “Сунчана јесен
живота”, “Један пакетић – много љубави”, прикупљање половних уџбеника и одеће и др.
У тексту Извештаја за 2010.годину комплетан рад младих приказан је по реализованим
акцијама и активностима, разврстаним по делатностима:
• здравствена делатност,
• социјална делатност,
• добровољно давалаштво крви,
• прва помоћ и реалистички приказ повреда обољења и стања повређених,
• омладинска теренска јединица
• превентивни опоравак деце
Омладинска теренска јединица “Јован Јовановић Змај”
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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
Настављена је сарадња теренаца са комисијама Црвеног крста Новог Сада, а у
септембру су формиране нове комисије за мандатни период 204-2018 године:
• за прву помоћ и реалистички приказ повреда, обољења и стања
• за здравствену делатност
• за рад са подмлатком и омладином

Годишња скупштина омладинске теренске јединице “Јован Јовановић Змај”
(02. мај - 04. мај 2014. год)

Црвени крст Новог Сада је традиционално организовао 30. годишњу Скупштину за
младе волонтере Црвеног крста. Годишњој скупштини присуствовали су гости из
следећих организација Црвеног крста: Тузла, Скопље, Бања Лука, Осијек, Ужице,
Крагујевац, Горњи Милановац, Косовска Митровица, Звечан, Београд – Стари Град,
Панчево, Кикинда, Суботица, Рума, Зрењанин и Сомбор (око 150 учесника). Гости су
стигли у наш град 02. маја, где су их сачекали љубазни домаћини. Након смештаја код
домаћина одржана је седница Скупштине Омладинске теренске јединице “Јован
Јовановић Змај” у ресторану „Романов“.
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Субота, 03. маја, волонтери су се
окупили у Клубу младих, а потом пошли у
обилазак града и културних знаменитости у
виду „игре тражења“ осмишљене од стране
волонтера Црвеног крста Новог Сада.
Посетили су Дунавски парк, Владичански
двор, Саборну цркву, централни градски трг,
Српско народно позориште, Синагогу,
Београдски кеј , а са циљем традиционално на
Петроварадинској тврђави. Потом су посетили
Музеј града Новог Сада, односно збирку
стране уметности. Након тога, следио је одмор
уз ручак, а волонтери су се у 21 час окупили
на опроштајној журци у кафе клубу „Луна
ВИП“. Млади волонтери теренске јединице
заједно са својим гостима из других организација уживали су у добром расположењу и
забави, а сјајну атмосферу су употпунили музичари.
Недеља, 04. мај 2014.год је,
нажалост, био дан за растанак, али је и
ова Скупштина показала да су млади
неисцрпни извор ентузијазма и полета
и да је то један од највреднијих делова
Црвеног крста.
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Новосадски интернационални полумаратон
(30. март 2014. год)

Црвени крст Новог Сада је, као члан Организационог одбора Скупштине Града
Новог Сада, традиционално, учествовао у реализацији 21. Новосадског интернационалног
полумаратона. Обучени волонтери Црвеног крста Новог Сада, чланови екипа за пружање
прве помоћи, су вршили санитетско обезбеђење Новосадског полумаратона.
Укупно је дежурало 20 волонтера на три пункта, са неопходним санитетским
материјалом који је обезбедио Црвени крст Новог Сада. На полумаратону, учествовало је
око 500 такмичара из више земаља.

63

Фрушкогорски планинарски маратон
(26 - 27. април 2014.год)

Црвени крст Новог Сада, традиционално, је на захтев Скупштине Града Новог Сада
помогао успешну реализацију 37. Планинарског маратона на Фрушкој Гори. Међународно
позната манифестација младости и спорта, која се дешава у природи, у планинскошумском амбијенту, на леп начин jе презентовала наш град и нашу земљу. Великом броју
учесника – стартовало је преко 10000 учесника, на располагању је било 17 стаза
различитих дужина и висинских разлика, које су изабрали зависно од својих психофизичких способности. Маратон
је трајао непрекидно два дана и
једну ноћ, па је присуство
санитетских
екипа
било
неопходно.

тачака

Наша Организација је
добила задатак да обезбеди
оспособљене волонтере, возило,
ћебад,
носила,
неопходан
санитетски
материјал
за
евентуално
збрињавање
повређених и шаторе за сваки
пункт. Екипе за пружање прве
помоћи Црвеног крста Новог Сада
дежурале су на пет контролних

Укупно је дежурало 60 волонтера на пет пунктова, са неопходним санитетским
материјалом који је обезбедила наша Организација. У току маратона екипе су имале преко
200 интервенција. Озбиљнијих повреда није било, учецицима су најчешће санирани
жуљеви, посекотине, раздеротине, као и уганућа.
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Музичка манифестација „ЕXIT FESTIVAL“
(10-13.јул 2014. год)

Млади активисти 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 4 дана у сменама од по 12
сати. Фестивалски камп, органозован је као и прошле године, код отворених базена ЈП
СПЦ Спенс, а Црвени крст је као и предходне године организовано дежурство у Кампу, у
периоду од 8 до 15. јула. Укупно је 70 обучених волонтера Црвеног крста ставили своје
услуге на располагање гостима.
Број збринутих посетилаца је
oко 90 у Кампу, а на Тврђави око
300. Најчешће повреде су биле
повреде коштано-зглобног система,
као што је угануће скочног зглоба,
колена,
као
и
посекотине
екстремитета.
Волонтери Црвеног крста
Новог Сада су за време одржавања
ове манифестације своје присуство
искористили
за
промоцију
здравствених активности: Превенција
ХИВ-а, Промоција добровољног
давалаштва крви и превенција
болести зависности.
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Буковачки маратон
(13. септембар 2014. год)
Црвени крст Новог Сада,
традиционално,
је
на
позив
Планинарског друштва “Вилина
водица” из Буковца, учествовао у
релизацији санитетског обезбеђења
12. Буковачког маратона на Фрушкој
Гори.
Међународно
познату
манифестација спорта, која се дешава
у природи, у планинско -шумском
амбијенту, наша Организација је
помогла у санитеском делу. Великом
броју учесника – стартовало је преко
1000 учесника, на располагању је
била наша екипа која је дежурала на
пункту ( од 9,00 до 16,00 часова).

Трка за срећније детињство
(12. октобар 2014.год)

Црвени крст Новог Сада – Градска организација је у сарадњи са „Новосадским
маратоном“ 12.октобра 2014.г. (недеља) организоваo „Трку за срећније детињство“.
Активисти Црвеног крста Новог Сада укупно су продали 2.000 бројева, а „Тркa за
срећније детињство“ je организована у више група:
- Трка предшколаца на 200 м - учествовало око 400 деце
- Трка млађих основаца од I до IV разреда на 400 м - учествовало око 600 ученика
- Трка старијих основаца од V до VIII разреда на 800 м - учествовало око 400
ученика
- Трка средњошколаца 1000 м - учествовало око 300 ученика
Волонтери Црвеног крста – припадници ОТЈ „Јован Јовановић Змај“ су
организовали и санитетско обезбеђење XXII Међународног „Новосадског маратона“.
Санитетско обезбеђење је организовано на 5 пунктова као и мобилни санитетски тим који
је пратио маратонце целом дужином стазе.
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Волонтери су организовали и дежурства на пунктовима за освежење. Укупно је 40
волонтера Црвеног Црвени крст Новог Сада је учествовало у реализацији ове
манифестације. Црвени крст је за ову манифестацију обезбедио ћебад, пољске кревете,
комби, флаширану воду за учеснике „Трке за срећније детињство“.

Покровитељ „Новосадског маратона“ је била Скупштина Града, а наши волонтери
су својим присуством помогли да се ова манифестација од значаја за Град, која је одржана
по идеалном времену за маратонце , успешно реализује

ШКОЛЕ И КАМПОВИ НА КОЈИМА СМО УЧЕСТВОВАЛИ
Омладински камп ЦКВ у Бачком Моноштору
(21 - 25. август 2014. год)
Црвени крст Војводине организовао је петодневни омладински камп у периоду од
21.08. до 25.08.2014.године у Бачком Моноштру. На кампу је учествовало 10 градских
организација Црвеног крста Војводине: Нови Сад , Сремски Карловци, Сремска
Митровица, Ириг , Шид , Жабаљ , Кула , Тител , Бачка Паланка , Врбас . Црвени крст
Новог Сада на кампу су представљали Тамара Веселић и Мирослав Нинков.
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У оквиру кампа су организоване радионице са циљем стварања добрих лидера у
матичним организацијама и бољу комуникацију са секретарима и стручним сарадницима.
Радионице су презентоване у преподневним и послеподневним часовима. Одрађене су
радионице на тему : комуникација , тимски рад и улоге у тиму, писање пројеката,
дифузија , решавање конфликта, сарадња са волонтерима из других организација.

Летња школа младих Црвеног крижа Осјечко-Барањске Жупаније
(19 - 29. август 2014. год)

У периоду од 19. до 29. августа одржана је
11. Летња школа младих друштва Црвеног крста
Осјецко-Барањске жупаније у којој су учествовали
млади из четири државе: Мађарске (Печуј), Босне и
Херцеговине (Тузла), Србије (Нови Сад и Сомбор)
и Хрватцке као домаћини. Црвени крст Новог Сада
су представљали Наталија Јанићијевић и Борис
Тиркајла.
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У оквиру летње школе организоване су радионице, као и многобројна корисна
предавања. Радионице су биле на тему: прва помоћ, реалистични приказ повреда,
обољења и стањ, деловање у катастрофама, превенција трговине људима, дифузија.
Радионице и предавања одржаване су у преподневним и послеподневним тeрминима, а у
паузама радионица учесници су имали слободно време за одлазак у град и дружење.
Након радионица организован
је вечерњи програм са различитим
темама: Дивљи запад, такмичење
„соба на собу“, црвенокрсташке игре,
сајам црвенокрсташких средишта...
На сајму црвенокрсташких
средишта
смо
помоћу
видеа
пројектора приказали наш град и
рекли пар речи о програму нашег
Црвеног крста, а на штанду смо
поставили материјал за едукацију,
флајере и поклоне.

Летња школа подмлатка у одмаралишту „Криста Ђорђевић“ у Баошићима
(26. јун – 6. јул 2014.год)
Млади волонтери ЦК Новог Сада су у периоду 26.6.–6.7.2014. године боравили у
одмаралишту Црвеног крста „Криста Ђорђевић“ у Баошићима где су едуковали и
анимирали децу као реализатори Летње школе. У смени је било преко 250 деце из
Ћуприје, Ваљева, Краљева, Смедерева, Руме, Ковина, Ћићеваца, Свилањца, са Косова и
Метохије итд. те су реализатори имали добар одзив како на радионицама, тако и на
вечерњем програму.
Радионице су одржаване у два
термина. У оквиру преподневне радионице
(11:30-12:15) деца су едукована на првом
месту о историјату Црвеног крста, дифузији
и међународном хуманитарном праву.
Након што су савладали ту тематику, у
оквиру јутарње радионице упозната су са
основним
елементима
прве
помоћи,
Промоције хуманих вредности, као и
радионице „Стоп трафикинг“. Иако су деца
могла да изаберу једну од тих радионица као
обавезну
(у
поподневном
термину),
сматрали смо да би сва деца морала да
прођу основе тих радионица у оквиру јутарње. У јутарњој радионици су учествовали сви
реализатори у паровима. Други термин за радионице је био после ручка (14:00-15:00).
Деца су се првог дана доласка опредељивала за једну од шест радионица: РППОС, прва
помоћ, ликовно-креативна радионица, драмска радионица, Промоција хуманих вредности,
Стоп трговини људима. Одзив је био велики, свака од радионица је имала око 40
полазника.
69

Остатак програма летње школе
укључивао је тематски вечерњи програм,
свако вече другачији (Вече упознавања (и
лимбо денс), Шиз-фриз, Мис и мистер,
Маскенбал, Ја имам таленат, Караоке вече,
Плесом до снова, Квиз знања, Завршно вече,
Игре без граница). Завршно вече је
састављено од скечева припремљених на
поподневним радионицама кроз које су деца
показала шта је научено на њима. За
вечерњи
програм
је
било
велико
интересовање, и увек је било пријављених за
учествовање.
Свако од реализатора се потрудио да
понеко дете са њихове радионице учествује
на вечерњем програму. Деца која су
освојила једно од прва три места су била
награђена поклонима и дипломама, те је то
била још једна мотивација више да
учествују. Након вечерњег програма, деца
су заједно са реализаторима уживала у
дискотеци на дечјем тргу одмаралишта.
Реализатори Летње школе су задовољни
радом са децом, и надамо се наставку
сарадње
са
одмаралиштем
„Криста
Ђорђевић“.

Mеђународни омладински камп ,,Camp for exchange, respect and tolerance“ Бачки
Моноштор
(4 - 10. август 2014. год)

Међународни омладински камп ,, Camp for exchange, respect and tolerance“, одржан
је у Бачком Моноштору 04 - 10. август 2014. године
Поред волонтера Црвеног крста Србије на кампу су боравили волонтери Црвеног
крижа Хрватске, Црвеног крста Босне и Херцеговине, Црвеног крста Македоније ученици
средњих музичких школа из више градова као и вршњаци из Немачке. Нашу организацију
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су представљали Наталија Бајагић, Милош Лоди и Вук Мићуновић, који су активно
учествовали у раду. Главна тема кампа је толеранција као предуслов за напредак
човечанства! Учесници кампа су активно учествовали у радионицама попут: опере, звук и
песма, цртање, перформанс и „Stop motion animation“.

Хуманитарни концерт Атеист репа у Новосадском клубу Квартер
(27.мај.2014.год)
Црвени крст Новог Сада је
дана 27. маја 2014. у оквиру
прикупљања хуманитарне помоћи
угроженима од поплава вршио
санитетско
обезбеђење
хуманитарне журке у локалу
Квартер. Улаз на концерт познатог
бенда Атеист репа су биле три
конзерве или три флаширане воде.
У току ове акције волонтери су на
улазу у локал прикупили око 2500
конзерви, преко 4000 литре
флаширане воде, као и већу
количину хигијене и кућне хемије
које су спаковане и прослеђене даље са осталом хуманитарном помоћи која је скупљена у
магацину Црвеног крста Новог Сада. Иако је број улазница био ограничен, сви млади
људи који нису стигли да уђу на концерт, дали су свој допринос и концерт слушали
испред клуба.
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Програм - промоција хуманих вредности
Општи циљ Програма је смањење насиља међу младим људима у Србији,
унапређењем вештина комуницирања и решавања сукоба мирним путем, код младих
узраста од 8-14 година. Програм Црвеног крста Србије „За доброту сваки дан је добар
дан“ има за циљ да промовише толеранцију, уважавање културолошких и етничких
разлика кроз развој позитивног васпитног окружења заснованог на интеркултуролошким
вредностима у основним школама широм Србије.
Црвени крст Новог Сада је у току 2014. године радио у 4 основне школе: ОШ
„Иван Гундулић“ и ОШ „Васа Стајић “, у првом делу године, и ОШ „Ђорђе Натошевић“
и ОШ „Жарко Зрењанин“ у другом делу године. Програмом је обухваћено 217 ученика из
8 одељења. У додатним активностима у другој половини године, у активностима је
учествовало још 156. деце.
Програм реализује 20 обучених едукатора, са 12 просветних радника укључених у
рад.У току последњег циклуса радионица, који је трајао од септембра до децембра, укупно
је урађена 21 радионица са редовним корисницима, 7 са редовном додатном групом, а
укупно са осталим додатним групама 37 радионица.
У летњем периоду, реализоване су радионице из Програма „Летња школа
подмлатка“ у Баошићима. Радионицама је присуствовало 36 учесника а урађено је укупно
9 радионица.
У септембру је одржана Локална обука за нове едукаторе на Програму, на којој су
присуствовали гости из Црвеног крста Тител, који су на тај начин упознати са
активностима наше теренске јединице. На локалној обуци присуствовало је 9 нових
едукатора, оспособљених за рад са децом.
У
октобру
месецу,
реализована је традиционална
манифестација
„Чика
Јовин
Булевар Хуманих Вредности“, у
сарадњи са основном школом Иво
Лола Рибар. Ученици 4 одељења
четвртих разреда посетили су 9
штандова на којима су их
едукатори
анимирали
на
различите теме. Штандови су
покривали теме као што су
Толеранција,
Културални
идентитет ипоштовање разлика, Борба против дискриминације и стигматизације,
Ненасилно решавање сукоба, Родна једнакост, Дечја права, Борба против насиља
путем електронских медија, Борба против трговине људима и Историјат Црвеног крста.
Током активности на штандовима је учествовало око 120 ученика ове школе.
У новембру је Црвени крст Србије у сарадњи са Црвеним крстом Чукарица
организовао Фестивал позоришних представа у Културном центру Чукарица. На
Фестивалу је учествовало 48 едукованих младих волонтера из 22 организације Црвеног
крста. Млади су учествовали у осам тематских позоришних представа, које су у духу
Програма. Црвени крст Новог Сада, на Фестивалу је имао 3 волонтера учесника, који су
реализовали представе „Изван кутије“. Поред њих, у извођењу су учествовали и
волонтери Црвеног крста Врбас и Црвеног крста Младеновац.
Црвени крст Србије је у оквиру Програма Промоција хуманих вредности
реализовао Школицу подмлатка у одмаралишту на Вршачком брегу у периоду од
23.11. до 26.11.2014.године. Школицу је похађало седамдесет и петоро деце узраста
трећег и четвртог разреда из девет Војвођанских општина: Нови Сад, Врбас, Ириг, Рума,
Нова Црња, Зрењанин, Сомбор, Ковин и Апатин.
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У будућности имамо план да наставимо са традиционалним активностима као што
су „Чика Јовин Булевар Хуманих вредности“, и промотивне активности везане за Програм
на „Бејби егзиту“ и „Распустилишту“.

Пројекат - превенција трговине људима
Црвени крст Новог Сада у току 2014. године активно је учествовао у спровођењу
активности Програма превенције трговине људима. Почетком године Програм се састојао
од четрнаест едукатора и једног тренера који су активно спроводили све активности овог
Програма. Почетком школске године кренули смо са спровођењем информативних
радионица.
У току месеца фебруара и марта спровели смо предавања у O.Ш. „Никола Тесла'' за
ученике четвртих, петих, седмих и осмих разреда. Ученицима нижих разреда проблем
трговине људима представљен је кроз клипове цртаног филма „Пинокио'', док је за
ученике старијих разреда проблем приказан кроз стандардизовану презентацију Програма.
У овој школи укупно је едуковано преко 75 ученика, а свим предавањима присуствовале
су и разредне старешине. Предавања су оцењена као веома корисна, едукативна и
договорен је наставак сарадње у току следеће школске године.
У току фебруара одрађена је информативна радионица у Друштву за ментално
недовољно развијене особе града Новог Сада – МНРО и снимљена је емисија ''Кад
зазвони'' у продукцији РТВ-а у О.Ш. „Жарко Зрењанин'' на ову тему. Информативна
радионица у МНРО-у састојала се од презентовања теме кроз Презентацију која је
прилагођена корисницима овог Друштва као и игроликих активностих рађених након
Презентације, такође прилагођене корисницима. Кроз емисију приказан је рад нашег
Програма са ученицима основних школа, приказана је Презентација и неке од игроликих
активности.
У току месеца марта Програм је презентовао своје активности на Градском
такмичењу у пружању прве помоћи одржаном у СОС Дечијем селу у Сремској Каменици.
Градском такмичењу присуствовало је преко 200 особа, такмичара, судија, инструктора,
наставника и корисника Дечијег села, и сви су имали прилику да се упознају са нашим
Програмом, активностима које спроводимо али и да одиграју „Квиз знања'' и провере
колико знају о овом проблему и науче мере превенције.
Средином месеца априла посетили смо Центар за социјални рад и одрадили једну
информативну радионицу за кориснике Дневног боравка. Радионица се састојала од
презентовања клипова цртаног филма „Пинокио'' и игролике активности прилагођене
њиховом узрасту.
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У месецу јуну одрађена је информативна радионица у вртићу „Пчелица'' у
Сремским Карловцима. Њима је тема приказана кроз плакат „Миша и Маша у ризичним
ситуацијама“ кроз коју су могли да науче како да се понашају у ризичним ситуацијама.
Средином месеца један представник нашег Програма био је део тима који је представљао
нашу земљу и овај Програм на Кантоналном такмичењу у пружању прве помоћи у Горњој
Аустрији. Такмичење је трајало три дана а сваког дана једна од гостујућих земаља
представљала је своје активности Црвеног крста, тако да је наш тим представио Програм
превенције трговине људима. Приказани су инсерти из цртаног филма „Пинокио“,
приказан је комплетан материјал и одрађена је једна од игроликих активности „Корак
напред“.
У току протекле године уведено је и обележавање Светског дана борбе против
трговине људима 30. јула 2014. године. Овај дан обележили смо акцијом на градском
купалишту „Штранд“ где смо посетиоцима приказали наш Програм, активности које
спроводимо, тему и мере превенције. Најмлађи су имали прилику и да играју неку од
игроликих активности и науче начине понашања у ризичним ситуацијама.
У
току
месеца
августа
одрађена
је
информативна радионица у
кампу
„Мала
срећна
колонија“. Радионица се
састојала од Презентације и
игролике
активности
„Корак напред“. Крајем
месеца
један
едукатор
нашег Програма учествовао
је као тренер у реализацији
семинара
за
едукаторе
одржаном у Митровом
пољу.
Почетком септембра
део нашег тима учествовао
је у реализацији забавних
полигона на Покрајинском
такмичењу у пружању прве помоћи одржаном у Фекетићу. Један од забавних полигона
био је и полигон „Стоп трговини људима“. За ову прилику осмишљена је нова игрица како
би тај полигон био и едукативан и забаван како такмичарима тако и осталим посетиоцима
такмичења. Такође, све мање општине и општине које се не баве овим Програмом могле
су да се упознају са њим и активностима које се спроводе у оквиру њега. Те је ова акција
имала за циљ да се у Програм укључе све организације Црвеног крста које га до сада нису
спроводиле.
Крајем месеца тренер нашег Програма учествовао је у реализацији семинара за
едукаторе одржаном на Власинском језеру.
Месец октобар био је у знаку обележавања Европског дана борбе против трговине
људима, те је наш Програм цео месец активно спроводио едукације и акције на ову тему.
Почетком месеца одржана је Локална обука у Клубу младих Црвеног крста Новог Сада
како би се у Програм укључило још волонтера, будућих едукатора, који су заинтересовани
да спорводе активности овог Програма. Локалној обуци присуствовало је 23 волонтера, а
обуку су водили едукатори и тренер ово Програма. Током обуке представљен је
комплетан материјал и Програм новим члановима, детаљно су обрађене све презентације
и игролике активности. Овом приликом један од едукаторе стекао је право на звање
тренера, те је наш Програм добио још једног тренера.
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Средином месеца одржане су две информативне радионице за ученике осмих
разреда у О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ у Сремској Каменици. Такође су одржане
информативне радионице за ученике четвртих и седмих разреда О.Ш. „Жарко Зрењанин“.
Едуковано је преко 120 ученика а предавање је оцењено као веома корисно и едукативно.
С обзиром да је ове године Европски дан борбе против трговине људима посвећен
едуковањем здравствених радника, одржали смо трибине на ову тему у Медицинској
школи „7. април“, на Медицинском факултету и у Пољопривредној школи у Футогу. Овом
приликом едуковано је преко 150 студената и средњошколаца и указане су им главни
начини препознавања овог проблема код пацијената и начине понашања у таквим
ситуацијама.
Крајем месеца Програм је приказан у акцији обележавања „Чика Јовиног ПХВ
булевара“ одржаном у О.Ш. „Иво Лола Рибар“. Ученицима је приказана тема кроз
игролике активности које су могли да играју на штанду нашег Програма.
Државно такмичење у пружању прве помоћи одржано је на сам дан обележавања
Европског дана борбе против трговине људима 18. октобра 2014. у Београду. Том
приликом наша организација Црвеног крста поред још 4 организације изабрана је да
осмисли један забавни полигон на ову тему.
У току месеца новембра одржане су информативне радионице у О.Ш. „Никола
Тесла“ за ученике петих и седмих разреда, у Медицинској школи „7. април“ за ученике
трећих разреда и у О.Ш. „Жарко Зрењанин“ за ученике четвртих и седмих разреда.
Едуковано је преко 200 ученика а они су имали прилику да се приближе теми и кроз неке
од игроликих активности које смо спроводили на часовима.
Почетком децембра одржан је семинар на Златибору са циљем да се осмисле
радионице и предавања за здравствене раднике, те је и један наш едукатор присуствовао
том семинару. На крају семинара осмишљене су три нове информативне радионице а
едукатори су добили задатак да до краја фебруара спроведу те радионице у средњим
школама како би видели која је радионица од три најбоља и како би се она могла
користити као саставни део Превентивног пакета. Наши едукатори одржали су у току
децембра три информативне
радионице у гимназији „Јован
Јовановић
Змај“,
средњој
електротехничкој
школи
„Михајло Пупин“ и у Клубу
младих Црвеног крста Новог
Сада за све средњошколце.
Као
најбоља
радионица
оцењена
је
радионица
„Реинтеграција или...“
У току 2014. године са
овом темом наш Програм
упознао је преко 1000 људи
преко едукација у основним и
средњим школама и преко
акција спровођених током
целе године на јавним местима. Као велики успех навели би што се у три школе наше
едукације уведене као обавезна едукација сваке школске године. Већи део наших акција
било је испраћено и медијским путем те смо и тако успели да пренесемо поруку већем
делу популације. Такође, велику помоћ добили смо и од представника Полицијске управe
Нови Сад - Управа пограничне полиције – Одељење за странце, сузбијање илегалне
миграције и трговине људима који су учествовали са нама на радионицама и трибинама и
били доступни за сва питања и нејасноће везане за ову тему. У току наредне године
Црвени крст Новог Сада активно ће спорводити активности овог Програма.
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СЛУЖБA 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 2014.године Служба тражења Црвеног крста Новог Сада је примила и
обрадила 8 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 покренутих тражења ван земље (нестанак особа
није узрокован ратним сукобом)
 Број покренутих тражења у нашој земљи (нестанак
особа није узрокован ратним сукобом)
 Захтеви за добијање потврда о времену проведеном у
интернацији за време II св. рата
 Остала тражења из надлежности СТ
Укупно

Број примљених
захтева

Број
решених
захтева

2

0

1

1

3
2
8

3
2
6

Такође, током године прослеђени су сви пристигли одговори из претходних година.
Служби се обратило 38 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).
Током мајских поплава евидентирано је укупно 348 евакуисаних лица из
поплављених подручја и то 285 лица је било у приватном смештају а 43 у институцијама
где су медицински збринути.
Чланови Комисије за Службу тражења и
волонтери Црвеног крста су на терену евидентирали
породице које нису могле да дођу у Црвени крст
Новог Сада.
Такође је евидентирано 19 породица са 81
чланом, који су због поплављених домова били
смештени у просторијама МЗ ``Видовданско насеље``
и ``Слана бара``.
Сви наведени послови су успешно
реализовани захваљујући изузетној сарадњи
Службе тражења Црвеног крста Србије и
Војводине, МУП Нови Сад, матичарској служби
као и другим државним органима, организацијама и
институцијама које су у могућности да нам дају
податке који су неопходни за рад Службе тражења
у реализацији својих хуманих задатака из ове
области.
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ВОЛОНТЕРИ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА
Црвени крст Новог Сада се захваљује великом броју волонтера, који су учествовали у
реализацији планом предвиђених акција и активности Црвеног крста Новог Сада.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И
САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Црвени крст Новог Сада активно је сарађивао са Црвеним крстом Војводине и
Црвеним крстом Србије и учествовао на реализацији јединствених програма, који су
од интереса за наше Национално друштво.
Сарадња је остварена и са једним бројем општинских и градских организација, на
нивоу Националног друштва, кроз реализацију програмом предвиђених
активности.
Настављена је сарадња са организацијама Црвеног крста ГОЦК Бањалука, ООЦК Тузла,
ГОЦК Осијек, учешћем на камповима, такмичењем екипа прве помоћи, сусретима
запослених, показним вежбама и манифестацијама које су од интереса за све организације
и др. Настављена је сарадња и са Републичком и Градском организацијом Црвеног крста
Македоније и Скопља.
77

Настављена је добра сарадња са локалном заједницом, Градоначелником Новог Сада,
Скупштином Града, Градском управом за социјалну и дечју заштиту, Градском управом за
здравство, које су дале снажну подршку активностима Црвеног крста. Такође, настављена
је и проширена сарадња са васпитно-образовним установама, институцијама социјалне
заштите и бројним организацијама на територији нашег Града. У складу са Законом о
Црвеном крсту Србије настављена је сарадња са Дирекцијом за робне резерве Војводине,
где смо као партнери вршили дистрибуцију помоћи за најугроженије категорије
становништва.

ИНФОРМАТИВНО ПРОПАГАНДНИ РАД
Информативно пропагандни рад, као саставни део укупних активности Црвеног крста
Новог Сада, у протеклој години је био у функцији благовременог и потпуног
информисања јавности о раду организације у целини.
Сарадњу са средствима јавног информисања Црвени крст Новог Сада је оствариовао
јавним наступањем на радију и телевизији, као и прилозима у јавним гласилима.
Телевизијске станице су у преко стотину емисија и репортажа пратиле рад Црвеног крста
Новог Сада. Велики број волонтера учествовао је у различитим ТВ и радио емисијама.
Писани медији пратили су рад наше Организације и на тај начин омогућили суграђанима
да се што боље информишу, када је у питању реализација програма Црвеног крста Новог
Сада.
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА
Рад Секретаријата Црвеног крста Новог Сада, у извештајаној години, огледао се у
реализацији Планом предвиђених акција и активности, као и закључака који су доношени
на седницама Управног одбора, комисија и Надзорног одбора. Посебно треба нагласити да
је Секретаријат узео учешће у раду органа Црвеног крста на вишим нивоима
организованости и на тај начин дао допринос институционалном развоју Црвеног крста
Војводине и Србије. Чланови Секретаријата који се налазе у комисијама Црвеног крста
Војводине и Црвеног крста Србије редовно су учествовали у раду и на бази искустава у
раду Црвеног крста Новог Сада дали допринос у раду Националног друштва.

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

Добровољност

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

Јединство

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

Универзалност

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Црвени крст Новог Сада је своје активности и у 2015. години реализoвао у
складу са:
- Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о ванредним ситуацијама,
Законом о трансфузиолошкој делатности, Законом о безбедности и здрављу на
раду, Законом о безбедности саобраћаја на путевима,
- Статутом Црвеног крста Новог Сада,
- Планом акције Црвеног крста Србије за период 2014 – 2018 година,
- стратегијама које је усвојила Влада Републике Србије, a односе се на
делатности блиске организацији Црвеног крста (Стратегија развоја социјалне
заштите, Национална стратегија о старењу, Стратегија за смањење сиромаштва,
Стратегија подстицања рађања, Нацонални план акције за децу),
- са постојећим потребама.
Црвени крст Новог Сада је био ангажован на реализацији јавних овлашћења
која су од стране државе поверена Црвеном крсту, Законом о Црвеном крсту
Србије (члан 6. и 7. Закона), програма Црвеног крста (члан 9. Закона), редовних
активности и акција усмерених ка различитим циљним групама становништва,
посебно најугроженијим, као и услуга које пружа Црвени крст (члан 10. Закона).
И у 2015. години потреба за деловањем организације Црвеног крста Новог
Сада била је изражена, а финансијски и материјални услови за функционисање и
реализацију активности били су сложени.
Црвени крст Новог Сада је деловао на основу Основних принципа
Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а све своје
капацитете ангажовао је у циљу адекватног, благовременог и квалитетног
одговора на хуманитарне потребе у заједници.
Ангажовањем великог броја волонтера, који су се определили за рад у
Црвеном крсту Новог Сада, омогућено је да органи Црвеног крста Новог Сада,
почев од Управног одбора, комисија, Надзорног одбора и Скупштине, своју
делатност, која проистиче из основних принципа Међународног покрета
Црвеног крста, реализују у потпуности.
Планиране активности реализоване су кроз следеће области рада Црвеног крста
Новог Сада:
Организација и развој
Рад органа, основних организација и актива Црвеног крста Новог Сада
Социјална делатност
Здравствено васпитна делатност
Програм припрема и деловање у несрећама и одговор на несрећу
Добровољно давалаштво крви
Подмладак и омладина
Служба тражења
Међународна сарадња
Односи с јавношћу

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ



У циљу остваривања Мисије Црвеног крста на постизању хуманитарних
циљева и задатака, у разним областима деловања, а у складу са задацима
организационог карактера активности Црвеног крста Новог Сада у 2015.г. биле
су усмерене на:
омасовљавању чланства - окупљањем људи који прихватају циљеве, принципе и
програмске задатке Црвеног крста;
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организационом и кадровском јачању основних организација и актива Црвеног
крста у предузећима, васпитно-образовним институцијама, установама и месним
заједницама;
формирању нових основних организација и актива;
праћењу рада основних организација и актива на извршавању задатака Црвеног
крста (консултативним састанцима са секретарима основних организација
Црвеног крста, обиласцима на терену, сагледавањем програма рада и сл);
изналажењу могућности остваривања сопствених прихода путем нових
пројеката;
учествовању у процедурама предлагања свих позитивних законских прописа и
других докумената, који регулишу статусна питања организације или утичу на
пословање, преко својих представника у радним телима Црвеног крста
Војводине и Црвеног крста Србије;
припремању предлога за доделу признања Црвеног крста Новог Сада и Црвеног
крста Србије, водећи рачуна о примени Правилника за доделу признања;

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА, ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
АКТИВИ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА
Скупштина Црвеног крста Новог Сада
Скупштина је највиши орган Црвеног крста Новог Сада и броји 35
представника.
У протеклој години одржана је једна седница Скупштине. На
Седници, одржаној 17.марта, усвојени су: Извештај о раду за 2014.г, Извршење
финаснјског плана у 2014.г, План рада за 2015.г, Финансијски план за 2015.г.
Једногласно је донета одлука о предлогу за доделу признања: 11
Златних знакова Црвеног крста Србије, 21 Сребрни знак Црвеног крста Србије и
50 Захвалница Црвеног крста Новог Сада.

Заслужним појединцима и организацијама висока признања Црвеног крста
Србије уручио је председник Црвеног крста Србије, проф.др Драган
Радовановић. Захвалнице Црвеног крста Новог Сада уручио је председник
Црвеног крста Новог Сада, пуковник др Братољуб Бркљача.
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24.август 2015.године, Црвени крст Новог Сада је био домаћин састанка
секретара организација Црвеног крста јужно-бачког округа.

Управни одбор Црвеног крста Новог Сада
Управни одбор је колективни извршни орган Скупштине и броји 11 чланова.

Одбор је у току извештајне године одржао 10 седница и координирао
целокупни рад Црвеног крста Новог Сада и заједно са Секретаријатом и
комисијама радио на реализацији свих задатака поверених нашој Организацији.
Остварени су бројни садржаји:
•

редовне активности Црвеног крста: “Недеља здравих уста и зуба”,
“Светски дан здравља”, “Недеља Црвеног крста”, 11.мај – Национални дан
добровољних давалаца крви, 14.јун – Светски дан добровољних давалаца
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крви, организовање едукативно-мотивационих семинара и саветовања
ДДК, Школа здравља, Квиз “Шта знаш о здрављу”, Квиз такмичење
"Здравље је највеће богатство", Превентивни опоравак деце на мору,
“Недеља борбе против ТБЦ осталих болести дисајних органа”, “Дечја
недеља”, “Пакет за новорођену бебу”, „Трка за срећније детињство“, “Дан
борбе против глади”, “За сунчану јесен живота”, Међународни дан старих
особа, Светски дан хране, “Месец посвећен сузбијању болести
зависности”, “Светски дан борбе против СИДЕ”, “Један пакетић – много
љубави”, санитетско обезбеђивање важнијих културно-забавних
манифестација у Граду, Обука екипа у пружању прве помоћи и приказу
повреда и обољења и имитација стања повређених и организовању
такмичења екипа, Недеља безбедности у саобраћају, Обележавање
Светског дана прве помоћи, обука прве помоћи у складу са Законом о
заштити здравља на раду, Служба тражења, Камп – „Мала срећна
колонија“ и др.
• пројекти Црвеног крста: Народна кухиња, Брига о старима, Инфо центар за стара
лица, Психосоцијална подршка, Помоћ другачијима, Програм борбе против
трговине људима, Директно ублажавање сиромаштва, Кухиња на точковима,
Истраживање Међународног хуманитарног права, Промоција хаманих
вредности, Омасовљавање добровољног давалаштва крви.
Кроз функцију Председника и Секретара Управни одбор је остварио бројне
контакте са многим хуманитарним организацијама у земљи и иностранству.
Настављена је сарадња и организовано је неколико сусрета са организацијама
Црвеног крста из Тузле, Осијека, Бањалуке и Скопља.
Стални контакти били су и са Црвеним крстом Војводине, Црвеним крстом
Србије, као и са свим организацијама и институцијама са којима програмски
сарађујемо.
Поред наведеног, а у домену своје надлежности, Управни одбор је током године
доносио и остале неопходне одлуке и закључке.

Надзорни одбор Црвеног крста Новог Сада
Надзорни одбор је у претходној години одржао две седнице, на којима је
разматрао укупно финансијско пословање и законитост у раду. Своје извештаје
презентовао је Управном одбору Црвеног крста Новог Сада.

Основне организације и активи Црвеног крста
Основне организације и активи су саставни део Црвеног крста Новог
Сада, као основни облик организовања чланства Црвеног крста за обављање
хуманитарних задатака који су утврђени Статутом Црвеног крста Новог Сада –
Градске организације.
Основне организације се формирају према месту становања, рада и
школовања, и спроводе активности из делокруга рада Црвеног крста. Радом
основне организације руководи секретар основне организације, кога предлаже
основна организација, а именује секретар Црвеног крста Новог Сада и он ту
функцију обавља волонтерски.
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Активи се организују ради реализације конкретних програмских
активности.
Активом руководи секретар актива, кога изабере Актив уз сагласност и
именовање секретара Црвеног крста Новог Сада и он ту функцију обавља
волонтерски.
На територији Града Новог Сада делују:
• 101 основна организација са 14.557 чланова и
• 98 актива са 1.390 чланова
Основни задаци у раду основних организација и актива су:
1. Омасовљавање организације
2. Здравствено просвећивање
3. Добровољни социјални рад
4. Добровољно давалаштво крви
5. Остали задаци
09. фебруар 2015. године, Црвени крст Новог Сада је организовао први радни
састанак са секретарима основних организација Црвеног крста, у месним
заједницама, у 2015. години. Сумирани су резултати рада основних организација
у 2014. години, које су посебно биле активне у време ванредног стања за време
мајских поплава и донет је План рада основних организација Црвеног крста у
месним заједницама за 2015. годину
У току године одржано је четири радна састанка са секретарима основних
организација Црвеног крста у месним заједницама.

09. мај 2015. године, Црвени крст Новог Сада је, у знак захвалности за хумани
волонтерски рад организовао излет у Сремску Митровицу за волонтере из
основних организација Црвеног крста Новог Сада у месним заједницама.
Домаћин нам је била Организација Црвеног крста Сремска Митровица.
Организован је обилазак Манастира Хопово, центра града Сремске Митровице и
археолошки локалитет „Сирмиум“.
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Радни део је био посвећен обележавању 50 година од усвајања седам Основних
принципа Црвеног крста и Црвеног полумесеца, који су израз праксе и
вредности Црвеног крста, а то су: хуманост, непристрасност, неутралност,
независност, добровољност, јединство и универзалност.
Кроз радионицу на којој су истакнути волонтери објаснили практичну примену
и значење сваког од принципа Црвеног крста, потврђена је чињеница да
Основни принципи чувају континуитет Црвеног крста и обезбеђују деловање на
консистентан и јединствен начин. Они су темељ посвећености да се помаже
угроженим људима и заједницама свуда, данас и увек.

***
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СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Републички завод за статистику објавио је податак за 2014.годину да је стопа сиромаштва у
Србији 24,6 посто, што значи да 1,8 милиона људи на ивици сиромаштва. Према званичним
подацима - Стратегија за смањењење сиромаштва, у Србији 9,2% становништва живи испод
границе сиромаштва. У посебно тешким условима живе корисници новчане социјалне помоћи
(НСП-а), самохрана старачка домаћинства, пензионери са најнижим пензијама и тзв. “гранични
случајеви”- лица која за мале износе прелазе утврђени цензус за остваривање права на НСП, а
налазе се у привременом или сталном стању социјалне помоћи.
Захваљујући кредибилитету наше ораганизације и снажној подршци Градске управе за
социјалну и дечију заштиту града Новог Сада, свакодневним апелима и донаторима, настојали
смо да ублажимо људску патњу, односно да помогнемо становништву у стању социјалне
потребе.
Рад Црвеног крста Новог Сада у области социјалне делатности, био је усмерен на директној
помоћи најугроженијим групама (стратешки правац 1) и психосоцијалној делатности
(стратешки правац 2). Такође, реализоване су и традиционалне акције Црвеног крста из области
социјалне делатности. Из магацина Црвеног крста Новог Сада ул. Раде Кончара 1,
Петроварадин, подељено је 917.000 kg разне хуманитарне помоћи.
ДИРЕКТНА ПОМОЋ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ ГРУПАМА
Директна помоћ је први и основни корак у помоћи најугроженијима и представља основни
предуслов за одржавање егзистенције најугроженијих група.
Програм хуманитарне помоћи за локално становништво настављен је и у 2015. години. Током
године прикупљено је од грађана око 4.000 kg половне одеће и обуће. Ову врсту помоћи
користило је 1.320 породица. Велики број старих и болесних суграђана добило је помоћ у
храни и хигијени, у оквиру програма чији су корисници.

Црвени крст Новог Сада пружао је помоћ лицима у стању социјалне потребе кроз следеће
програме и пројекте:
Програми и пројекти за директно ублажавање сиромаштва
Децембар 2015.године, Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Градском управом за
социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, у току новембра и децембра месеца 2015.
године, реализовао поделу помоћи, кроз Пројекат за директно ублажавање сиромаштва.
Помоћ се састојала од 1.200 прехрамбених пакета, 1.200 хигијенских пакета и 600 просторних
метара меког огревног дрвета.
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Помоћ је подељена за 2.510 социјално угрожених породица са територије Града Новог Сада,
као и за чланове удружења особа са инвалидитетом Града Новог Сада.
Градоначелник Града Новог Сада Милош Вучевић и начелник Градске управе за социјалну и
дечју заштиту небојша Крезовић присуствовали су подели ове помоћи, а Секретар Црвеног
крста Новог Сада Драган Лазић их је упознао са активностима и програмима које реализује
Црвени крст Новог Сада.
29.јануар 2015.године, Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са МК GROUP – Победа
холдинг, Петроварадин, упутио хуманитарну помоћ Институту за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине (Дечја болница Нови Сад).
Хуманитарна помоћ се састојала од:
- пелене за бебе (једнократне) 1.043 пак.
- храна за бебе (разна) 42 кутије
- храна за бебе (Хумана) 137 кутија
Укупно је упућено 16 палета помоћи.

Подршка социјално угроженој деци
Црвени крст Војводине је средства, која су остварена по одредби члана 283. став 1. тачка
2. Законика о кривичном поступку, у 2015. години усмерио на помоћ социјално угроженој деци
основношколског узраста. Црвени крст Новог Сада је различитим видовима добијене помоћи
обухватио 35 основних школа на територији Града Новог Сада. Поделе су вршене на основу
броја ученика. Током године извршена је подела:
- 600 пакета средстава за хигијену (април);
- на десетодневни одмор и опоравак у одмаралиште Црвеног крста Србије било је
упућено 135-оро деце из 35 основних школа;
- 150 школских руксака са основним школским прибором (август);
- 220 пакета хране (септембар);
- уочи Новогодишњих празника подељено је око 600 новогодишњих пакетића.
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03. децембар 2015. године, делегација у којој су били проф. др Золтан Хорват, члан Градског
већа за здравство, мр Мила Уверић Радовић, начелница Градске управе за здравство, Ненад
Драшковић, директор Центра за социјални рад и Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог
Сада, посетила је 03.децембра 2015. год, терапијску заједницу „Земља живих“, на Ченеју. Том
приликом делагација се упознала са циљевима, методологијом и резултатима рада ове
терапијске заједнице. Основна активност Удружења „Земља живих“ је ревитализација и
рехабилитација зависника у терапијским заједницама, као и њихова ресоцијализација и
стварање друштвених услова за социјално интегрисање након лечења Црвени крст Новог Сада
је терапијској заједници на Ченеју донирао помоћ у виду средстава за хигијену, за месечну
потребу штићеника.

Пројекти поделе хуманитарне помоћи у сарадњи са Комесаријатом за избеглице
Октобар-децембар 2015. године, Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Одсеком за избегла,
прогнана и расељена лица Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада,
извршио расподелу хуманитарне помоћи за избегла и интерно расељена лица, на основу
спискова достављених од стране Повереника за избеглице Града Новог Сада.
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Извршена је расподела хуманитарне помоћи у виду прехрамбених пакета за 300 породица,
новчане помоћи за 25 породица и огревног дрвета за 25 породица избеглих и интерно
расељених лица.
У сарадњи са Градом Новим Садом и Комесаријатом за избеглице и миграције Републике
Србије, Црвени крст Новог Сада укључен је у рад комисије за расподелу помоћи у виду
грађевинског материјала намењеног за стварање и побољшање услова становања породицма
избеглица и интерно расељених лица на територији Града Новог Сада.

Реализована је набавка и испорука потребног грађевинског материјала по коначним листама
корисника ове помоћи за 17 породица избеглица, који живе на територији Града Новог Сада.
Пројекти поделе хуманитарне помоћи у сарадњи са Дирекцијом за робне резерве АП
Војводине
Црвени крст Новог Сада је, на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Дрекцојим за
робне резерве АП Војводине број: "СП" 80-1/2015, у току 2015. године извршио пријем и
дистрибуцију хуманитарне помоћи у виду прехрамбених и хигијенских пакета, у количини од
310.000 kg., а на основу Пројеката Владе АП Војводине о неопходности пружања помоћи
социјално угроженом делу становништва на територији АП Војводине.

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

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

07. и 08. октобар 2015. године, Беркасово, волонтери Црвеног крста Новог Сада су
целодневно дежурали и делили хуманитарну помоћ мигрантима на пункту Црвеног крста.
16. септембар 2015. године, Црвени крст Новог Сада упутио је хуманитарну помоћ у виду
дезинфекционог средства Црвеном крсту Сомбора, која је била неопходна за припрему
смештајних капацитета за мигранте.
18. новембар 2015. године, Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са Јужно бачким управним
округом упутио хуманитарну помоћ мигрантима у Шиду, која се састојала од тоалет сапуна и
половне гардеробе, око 4.000 kg. Магацин Црвеног крста Новог Сада посетио је начелник
Јужно бачког управног округа, проф. др Зоран Милошевић.
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ПРОГРАМ „НАРОДНА КУХИЊА ЦРВЕНОГ КРСТА“
Дистрибуција куваних оброка за 600 корисника вршила се на два пункта: Клуб
пензионера „Олга Петров“ (264 кувана оброка) и пункт Црвеног крста у Футошкој улици број
14 (336 куваних оброка). Корисници ове врсте помоћи су социјално најугроженији становници
нашег Града и то: корисници новчане социјалне помоћи, вишечлане породице, старија лица,
болесни - неспособни за рад, лица са инвалидитетом, пензионери са најнижим примањима и др.
О свим корисницима се води документација, а особље које ради на подели оброка води дневну
евиденцију долазака.
Ланч пакети су дељени корисницима социјалне новчане помоћи, који живе у
приградским насељима, а на основу спискова Центра за социјални рад. Ову врсту помоћи
добијало је 800 корисника месечно.
Средства за трошкове фукционисање Народне кухиње обезбеђена су из буџета Града
Новог Сада.

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

„Хуманитас“ месечно донира финансијска средства за подршку Народне кухиње;
„Витал“ из Врбаса је донирао 5 kg мајонеза за сваког корисника Народне кухиње
(јун);
Прехрамбена индустрија „Центропак“ из Ниша је донирала кесицу пире кромпира и
квасац за сваког корисника Народне кухиње (октобар);
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•

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

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

Пројекат Црвеног крста Србије „Контрола
туберкулозе у Србији“ започет је у новембру 2010.
године обуком за активно трагање за особама са
симптомима
туберкулозе
код
пунолетних
корисника народних кухиња. Циљ пројекта је
јачање и унапређивање доступности дијагностике и
лечење
туберкулозе
и
мултирезистентне
туберкулозе
са
посебним
нагласком
на
најосетљивије популације и тиме омогући
најосетљивијим популацијама да се „приближе“
систему здравствене заштите.
Црвени крст Новог Сада је анкетирањем обухватио
358 пунолетних корисника кухиње. Анкетирање је било добровољно и анонимно, а анкетари су
били обучени волонтери Црвеног крста.
Пројекат „Кухиња на точковима“
У оквиру програма „Брига о старијима“, од 2006. године реализује се Пројекат „Кухиња на
точковима“. С обзиром да Градска управа за социјалну и дечју заштиту финансира Програм
народне кухиње, Пројекат се реализује током читаве године. Општи циљ Пројекта је
ублажавање сиромаштва и глади на подручју Града и афирмација хуманитарног рада Црвеног
крста. Овим пројектом омогућена је редовну исхрану лицима која су тешко покретна или
непокретна, а у стању су социјалне потребе. Афирмација хуманитарног рада Црвеног крста
Новог Сада дошла је до пуног изражаја, јер у Граду ниједна хуманитарна организација не
реализује овакав вид помоћи. Током године Пројектом је обухваћено укупно 20 лица, а месечно
је било од 10 до 15 корисника. О свим корисницима се води уредна евиденција, а координатор
Пројекта и социјални радник обилазе све кориснике.
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Превентивни опоравак деце
6-15. јул 2015. године, Баошићи, Република Црна Гора, Црвени крст Новог Сада
традиционално посвећује велику пажњу превентивном опоравку деце и већ дуги низ година
користи капацитете одмаралишта Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“, у Баошићима у
Републици Црној Гори. Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Градском управом за
социјалну и дечију заштиту, а у оквиру пројекта „Програми и активности за помоћ деци и
младима у стању социјалне потребе“ и у 2015. години омогућио превентивни опоравак деце на
мору, за децу из породица у стању социјалне потребе, а из средстава Буџета Града Новог Сада.

У смени од 06. до 15. јула 2015. године, боравило је 47-оро деце основно-школског узраста у
пратњи три васпитача. Групу су чинила деца из социјално угрожених породица, на предлог
основних школа и Новосадске ромске мреже, деца корисници Дневног боравка за децу и
омладину са поремећајем у понашању Центра за социјални рад Града Новог Сада и деца из
Дечијег села из Сремске Каменице.
Црвени крст Новог Сада је обезбедио ланч пакете за пут, папуче и пешкире за плажу и средства
за личну хигијену. Кроз радионице, које су водили волонтери Црвеног крста, деца су се
упознала са Организацијом Црвеног крста, њеним основним принципима и едуковани су кроз
пројекте „Промоција хуманих вредности“, „Стоп трговина људима“ и др. Превентивни
опоравак деце на мору, у Одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“, у
Баошићима, подржан је средствима из Буџета Града Новог Сада.
14-25. јул 2015. године, Баошићи, Република Црна Гора, Црвени крст Новог Сада је, у
сарадњи са Црвеним крстом Војводине и Јавним тужилаштвом Новог Сада, организовао
превентивни опоравак деце на мору у Одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“,
у Баошићима. Овим пројектом обухваћени су ученици петих и шестих разреда новосадских
основних школа (34 основне школе), у укупном броју од 70 ученика, који су одређени на
основу критеријума (да су добри ученици, из породица лошијег материјалног стања). Ученике
су пратила три васпитача које је одредио Црвени крст Новог Сада. Наши мали суграђани су
боравили у Одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у Баошићу, у периоду од
14-25.јула 2015.године.
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19-30. август 2015. године, Баошићи, Република Црна Гора, Црвени крст Новог Сада је, у
сарадњи са Црвеним крстом Србије, организовао превентивни опоравак деце на мору у
Одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“, у Баошићима. Овим пројектом
обухваћено је 25-оро деце из породица које су корисници Народне кухиње Црвеног крста
Новог Сада.
9-10. мај 2015. године, Црвени крст Новог Сада, у сарадњи са Градском библиотеком у Новом
Саду, а под покровитељством Града Новог Сада, је спровео хуманитарну акцију прикупљања
књига за Дом културе „Радомир Поповић“, библиотеку у Општини Ранилуг, на Косову и
Метохији. Захваљујући донаторима обезбеђено је и 120 беби пакета, 300 kg детерџента, мања
количина нове одеће и обуће за социјално угрожену децу Општине Ранилуг.
У акцији су учествовале и месне заједнице са подручја Града Новог Сада.
Делегација у саставу помоћник Градоначелника Новог Сада, Бојан Торбица, директор
Библиотеке, Драган Којић, књижевници – Марина Жинић Илић, Батрић Ћаловић, секретар
Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић и Драган Љубинац, је уручила прикупљену
хуманитарна помоћ 09.маја 2015.године.

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

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

Превентивни опоравак пензионера
Новембар 2015. године, Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Удружењем пензионера
Града Новог Сада и Градском управом за дечију и социјалну заштиту, дана 05.11.2015.г.
упутио 100 социјално најугроженијих пензионера према критеријумима и списку Удружења
пензионера Града Новог Сада на климатски и рехабилитациони опоравак на море у место Бар.
Такође, Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са поменутим удружењем организовао климатски
и рехабилитациони опоравак у бањи Врдник за 200 социјално најугроженијих пензионера.
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ПРОГРАМ ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ
Пројекат „Пружи ми руку“ је током 2015. године претрпео организационе
промене. Уместо реализације пројекта са децом оштећеног слуха рад је
настављен са корисницима Дневног боравак Удружења за помоћ МНРО
Града Новог Сада.
Дневни боравак Удружења за помоћ МНРО Града Новог Сада похађа 20
корисника са умереним и тежим потешкоћама у развоју, који су старији од 27
година.
Активности су се од јануара до децембра одвијале кроз групни рад у просторијама Удружења.
Васпитно образовни рад се одвијао пет пута недељно, кроз следеће области:
1. Подршка психо-социјалном развоју, јачање
самопоуздања, развој толеранције, усвајање
социјално прихватљивих форми понашања и
изражавања осећања и ставова
2. Стимулација развоја специфичних моторичких
/сензитивних функција
3. Стимулација развоја креативних способности
4. Развијање вештине комуникације
5. Забавно окупационе активности
Одржане креативне радионице су допринеле усвајању животно корисних вештина,
развијању моторике и креативности код самих корисника, као и осамостаљивање корисника
приликом припремања потребног материјала за радионице, као и одлагање материјала након
завршетка радионице. На овим радионицама корисници су правили медењаке, сапунчиће,
честитке, новогодишње поклоне и честитке, украсе за новогодишњу јелку и кићење јелке.

Сада:

Тематске радионице обрадиле су обележавање манифестације Црвеног крста Новог

„За сунчану јесен живота“, Међународног дана ОСИ, новогодишње и божићне празнике.
У оквиру радионице увежбана је песма „Плава птица“ на знаковном језику. Ова верзија је
снимљена као филм.
16. маја 2015. године, организован је излет у Кањижу и посета Удружењу за помоћ и
заштиту интереса ментално и физичко оштећених лица „С тобом за њих“, том приликом
размењена су искуства у раду.
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Усвајањем нових вештина на радионицама, млади са интелектуалним вештинима се
усмеравају на осмишљено коришћење слободног времена. Израдом разних предмета развија се
љубав према уметности, повећава се комуникативност, креативност, концентрација и меморија.
Млади са интелектуалним тешкоћама и њихови родитељи/старатељи су задовољни
постигнутим резултатима рада.
У периоду од јануара до децембра 2015. године реализовано је укупно 91 радионица, у
оквиру којих је израђен велики број ручних радова, декупаж слика, медењака, ружица, торби,
кецеља, кутијица и др.
Нова година и подела новогодишњих пакетића је посебан доживљај за кориснике
програма. Новогодишњи програм је својим мађионичарским вештинама употпунила
мађионичарка Стела.

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

ИНФО ЦЕНТАР ЗА ПОМОЋ СТАРИЈИМ ЛИЦИМА
Инфо центар за старије особе отворен је 1. октобра
2010. године, у оквиру обележавања Међународног дана
старијих особа, са циљем да се унапреди квалитет живота
нашим старијим суграђанима, кроз побољшану доступност
информацијама о правима /услугама које су њима намењене.
Грађани су и током 2015.године, путем телефона добијали
детаљне информације о доступним услугама у Граду, а веома
често им је био потребан савет или подршка. Највећи број
позива односио се на питања у вези са пружањем услуга неге
и помоћи у кући.
Поред наведеног, води се јединствена база података о
грађанима који се обрате Инфо центру, као и подаци која им
је информација дата или коме су упућени. Такође се
евидентирају њихове потребе за услугама неге и помоћи у
кући, као и њихова питања и проблеми.
Током 2015. године било је укупно 982 позива, а број
тражених информација је приказан у следећој табели:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Кућна нега
Помоћ у кући
Материјална помоћ
Здравствена делатност
Институционални смештај
Психосоцијална подршка
Правна помоћ
О инфо центру
Разно

УКУПНО

Број позива
373
374
88
58
17
11
5
25
31
982

Пројекат финансијски подржава Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града
Новог Сада.
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ПРОГРАМ „БРИГА О СТАРИЈИМА“
Број старијих лица у нашој земљи је у сталном порасту. Истраживања
показују да више од 16 % становника Србије чине особе старије од 65 година.
Многа старија лица нису у могућности да самостално задовоље основне животне
потребе, а нису обухваћени неким од облика институционалне или
ванинституционалне социјално-здравствене заштите. Они су најчешће упућени
на помоћ других лица и хуманитарних организација.
Црвени крст Новог Сада током читаве године, кроз различете пројекте и
акције, води бригу о најстаријим суграђанима. Велики број старијих лица обухваћен је
програмом „Брига о старијма“.
Општи циљ Програма је помоћ старијим, болесним и лицима са инвалидитетом, која из
различитих разлога (здраствени, социјални, материјални и др) нису у стању да самостално и
адекватно задовоље своје основне потребе. Такође, веома је битно да старије особе остану што
дуже у свом окружењу, да се мотивишу да користе преостале физичке и менталне потенцијале.
Програм се реализује од 2001. године, а корисници су старија лица која нису
институционално збринута, а то су: старији са веома ниским нивоом социјалне сигурности,
самачка старачка домаћинства, лица која су свесна, али са тешкоћама самопослуживања или са
недостатком потпуне слободе кретања. Током године је обухваћено 230-260 старијих лица.
Програм се реализује у пет средина и то: ООЦК МЗ „Братство“ и приградским срединама
ООЦК МЗ Каћ, Будисава, Кисач и Бегеч .
Бригу о корисницима води 47 едукованих волонтера и то: 31 старији и 16 млађих
волонтера. Током године, волонтери су обилазили кориснике у њиховим домовима,
свакодневно или у зависности од њихових потреба.
Месечно је било од 1000-1300 посета. Пружане су следеће врсте помоћи: помоћ при
одржавању личне хигијене и хигијене стана, мерење крвног притиска, мерење нивоа шећера у
крви, услуге социјалне, културно-забавне, религиозне и рекреативне природе, психосоцијална
подршка, и др. а у зависности од потреба корисника.

Мотивација волонтера је веома битан сегмент одржавања Програма и покретач
активности. Током године, за волонтере су обезбеђене бесплатне улазнице за позориште,
пригодним поклонима обележени су њихови рођендани, прослављен 8. март, верски празникци
и Нова година. Млади волонтери из Бегеча су корисницима сами правили поклоне за разне
прославе.
Обележавајући октобар месец, месец посвећен старијим особама, организован је излет
за 50 волонтера и корисника Програма. Дан је проведен у обиласку природног резервата
Засавица и манастир Старо Хопово. Вожња бродићем је омогућила упознавање са
јединственим биљним и животињским светом резервата.
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Током године, Црвени крст Новог Сада је корисницима, у више наврата, обезбеђивао
пелене, термофоре, пакете са храном и хигијеном.
Програм је финансијски помогнут од стране Градске управе за социјалну и дечју заштиту.
Акција „За сунчану јесен живота“
Међународни дан старијих особа - Резолуцијoм Генералне скупштине УН, децембра
1990.године, 1.октобар је проглашен Међународним даном старијих. Црвени крст Новог Сада
je реализовао следеће активности:
01. октобар 2015. године, Међународни дан старијих, сарадници и волонтери Црвеног крста
Новог Сада обишли су кориснике Пројекта „ Кухиња на точковима“ и поклонили им пакете са
средствима за хигијену.

Црвени крст Новог Сада је обележио 1.октобар - Међународни дан старијих, поделом цвећа
старијим суграђанима у Дунавском парку. Цвеће је поклонила ШОСО „Милан Петровић“ са
Домом ученика, а поделили су га чланови Теренске јединице.
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У ООЦК МЗ „Братство“ и приградским насељима Каћ, Кисач, Бегеч и Будисава, средине у
којима се реализује пројекат „Брига о старијима“, организовано је мерење крвног притиска и
нивоа шећера у крви. У свим наведеним срединама је лекар-активиста давао савете за бољи
начин живота и упутства о правилној исхрани;

Светски дан хране - 16. октобар и Светски дан борбе против сиромаштва - 17. октобар.
У сарадњи са Градском управом за социјалну и дечју заштиту и Ротари клубом Нови Сад, на
пункту за поделу куваних оброка корисницима Народне кухиње, у Футошкој 14, подељене су
јабуке и готова јела. Јабуке, у количини 3.000 kg (5 kg по кориснику) су обезбеђене
захваљујући донацији Ротари клуба. Расподели јабука и готових јела присуствовао је проф. др
Никола Ћировић, члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци, као и
представник Ротари клуба Новог Сада, Г-дин Јован Бошковић.
Ова активност је искоришћена како би се медијима и локалној самоуправи презентовао
значај програма народних кухиња, које се реализују у локалној средини. Акцију су медијски
пропратили РТВ Војводина, Новосадска ТВ, Канал 9 и новосадски дневни лист „Дневник“.

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

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

Црвени крст као хуманитарна организација, током читаве године, кроз разне програме и
активности, води бригу о старима, а у октобру месецу већ 36 година им посвећује више пажње.
Надамо се да смо и ову јесен успели да обогатимо плодовима наших активности, са жељом да
нашим суграђанима подаримо богатство сазнања да их нисмо заборавили, јер су они део свих
нас. Још једну сунчану јесен поклонили смо свима онима који корачају стазама позних година.
Акција „Један пакетић много љубави”
Црвени крст Новог Сада је поводом новогодишњих и божићних празника, као и протеклих 26
година, током месеца децембра организовао акцију „Један пакетић много љубави”. Циљ
Акције био је да се најмлађима подари више радости и празници учине лепшим. У току месеца
децембра реализоване су следеће акције:
08. децембра 2015. године, Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Credit Agricole банка
Србије, поделио 200 новогодишњих пакетића, ученицима Школе за основно и средње
образовање „Милан Петровић“.
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22. децембра 2015. године, у оквиру Програма психосоцијалне подршке особама са сметњама
у развоју, Деда Мраз Црвеног крста је посетио и поделио новогодишнње поклоне корисницима
Дневног боравка Удружења за помоћ МНРО. Корисницима је организована мађионичарска
представа, коју је извела мађионичарка Стела, која је присутне гледаоце одушевила својим
„магичним“ триковима.

24. децембра 2015. године, ученици ОШ „Марија Трандафил“, из Ветерника су се прикључили
Акцији и прикупили играчке, слаткише и гардеробу за децу из Сигурне куће – Центар за
социјални рад Нови Сад.

29. децембра 2015. године, деци узраста до 10 година, која се са својим породицама хране у
кухињи, Деда Мраз Црвеног крста је поклонио 170 новогодишњих пакетићa, који су
обезбеђени из буџета Града Новог Сада. Подели су присуствовали представници Града, као и
представници медија.
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Новогодишње пакетиће у Црвеном крсту добило је и 35-оро деце из социјално угрожених и
вишечланих породица

Жеља свих нас је била да обрадујемо малишане. Пакетиће су поделили Деда Мраз Црвеног
крста и чланови Теренске јединице Црвеног крста Новог Сада.
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ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ
Активности здравственe делатности имају за циљ очување здравља и подизање
здравствене културе. Рад са најмлађима је најзначајнији, нарочито у периоду успостављања
првих контаката са околином, почетног формирања навика и понашања као основа за даљи
живот, здравствену и радну способност.
Активност се одвијају кроз различите видове рада: „Школа здравља”, квиз-такмичења,
обука екипа прве помоћи и РППОС, обука за организаторе добровољног давалаштва крви,
конкурсе ликовних и литерарних радова на задате теме, као и обележавањем сталних акција:
„Светски дан здравља”, „Недеља здравих зуба”, „Недеља борбе против ТБЦ и осталих болести
дисајних органа”, „Месец посвећен сузбијању болести зависности”, „Светски дан борбе против
СИДЕ” и др, а реализују се у виду предавања, разговора, трибина, радионица, видео пројекција,
изложби уз приручнике, брошуре, флајере и плакате.

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

23 - 29. март 2015. год - Двадесетшесту
годину заредом, Црвени крст Новог Сада,
организoвао је здравствено-промотивну кампању
„Недеља здравих зуба", у сарадњи са Клиником за
стоматологију Нови Сад, Домом здравља „Нови
Сад“, Институтом за јавно здравље Војводине,
Клубом студената стоматологије, Предшколском
установом „Радосно детињство“, Meдицинском
школом „7. април“, Музејом Новог Сада и Музејом
Војводине, а под покровитељством Градске управе
за здравство Града Новог Сада.
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06. април 2015. године - Црвени
крст Новог Сада, учествовао је у
заједничкој акцији обележавања Светког
дана здравља. У заједничкој акцији
учествовали су поред Црвеног крста,
Завод за здравствену заштиту студената
Војводине, Институт за јавно здравље
Војводине, Дом здравља Нови Сад,
Клинички центар Војводине, Удружењем
грађана
„Пан
трансплант",
Јазас,
Гинеколошка поликлиника „Генесис" и
други. Акција је обележена платоу код
Завода за здравствену заштиту студената.
Акцији су присуствовали бројни медији,
а акцију је посетио и члан Градског већа
за здравство проф. др Золтан Хорват и начелник Градске управе за здравство, мр сц. мед. Мила
Уверић-Радовић.
19. мај 2015. године - У окиру
„ШКОЛЕ ЗДРАВЉА" Црвени крст Новог
Сада организовао је међушколско квиз
такмичење „ЗДРАВЉЕ ЈЕ НАЈВЕЋЕ
БОГАТСТВО” у ОШ „Никола Тесла“ и ОШ
„Коста Трифковић“. Три првопласиране
екипе стекле су право учешћа на завршном
Квиз такмичењу.

03. јуна 2015. године - Завршно
Квиз такмичење „Здравље је највеће
богатство” је одржано у Позоришту
младих.
Успешну
реализацију,
наведене
програмске
активности,
помогли су чланови Комисије за
здравство који су уједно били и
чланови жирија: др Оља Нићифоровић
- Шурковић, др Предраг Ђурић,
Виолета Поповић. Црвени крст Новог
Сада потрудио се да обезбеди награде
за све учеснике Квиза.
04 - 18. јул 2015. године Традиционално
су
реализоване
информативне радионице у оквиру
Кампа „Мала срећна колонија“ на
Петроварадинској
ади.
Око
90
учесника је обухваћено радионицама.
Учесници су се кроз радионице
упознали са превенцијом трговине
људима и превенцијом болести
зависности.
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1. децембар 2015. године –
Црвени крст Новог Сада је,
традиционално, активно обележио
овај датум низом превентивних
активности. Поводом обележавања
Светског дана борбе против AIDS-a,
у
оквиру
редовног
састанка
Омладинске
теренске
јединице
Црвеног
крста
Новог
Сада,
организовано је предавање на ову
тему. Млади едуковани волонтери из
ове области присуствовали су
свечаности на којој су домаћини били
шеф кабинета Градоначелника Новог
Сада, Александар Петровић и начелница Градске управе за здравство, Мила Уверић-Радовић.

12. децембар 2015. године Црвени крст Новог Сада је подржао
акцију „Отворених врата" у основној
школи Жарко Зрењанин. Волонтери
Црвеног крста су представили програме:
Реалистички приказ повреда и стања,
Борба
против
трговине
људима,
Промоција хуманих вредности и
реализовали показну вежбу у пружању
прве помоћи.
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Пројекти реализовани у сарадњи са Градском управом за здравство
Црвени крст Новог Сада је конкурисао код Градске управе за здравство са пет пројеката,
који су током месеца априла одобрени, а затим су и реализовани у периоду април – децембар
2015.године. Пројекти који су реализовани су:
• Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога
• Прoјекат „Здраво одрастање“
• Обука васпитачица ПУ „Радосно детињство“ у пружању прве помоћи
• Обука старије основношколске деце у пружању прве помоћи
• „Здравље је највеће богатство“ - приручник за децу млађег oсновношколског узраста
Септембар
децембар
2015.год - Црвени крст Новог Сада је
реализовао
Пројекат
„Тематски
родитељски састанци о злоупотреби
дрога“. У оквиру Црвеног крста
Новог Сада формиран је стручни и
пратећи тим који je водиo родитељске
састанке на тему наркоманије у
основним и средњим школама. Тим
чине: лекар Клинике за болести
зависности, психолог и инспектор
МУП-а – Полицијска управа Нови
Сад. Реализовано је 20 родитељских
састанака у основним и средњим
школама. Родитељски састанци су трајали по 90 минута, где су предавачи у првих 60 минута
држали предавање о овој проблематици. Психолог je током родитељских састанaка говориo о
проблему адолесценције која је сама по себи фактор ризика. Осим тога говорио је о разлозима
због којих се почиње са узимањем супстанци, што су интрапсихички проблеми и средински
фактори. Лекар je говориo о начину дејства дрога, њиховом утицају на телесно и психичко
здравље и указивао je на промене у понашању које се у таквим случајевима јављају. Родитељи
су добили информације о начину раног препознавања и детекције узетих супстанци. На крају
овог дела предавања родитељи су се информисaли где могу да се обрате за помоћ, уколико
посумњају или се увере да им дете користи дроге. Представник МУП-а je показиваo
родитељима дрогу у облику у каквом се могу наћи на улици или у кући. У наставку je указивао
на правне аспекте овог проблема и законске регулативе које прате проблем зависносто од
дрога. Преосталих 30 минута је
било предвиђено за дискусију са
родитељима. Родитељи су били
врло заинтересовани за ову
проблематику
и
активни
у
дискусији. Како родитељи имају
веома важну улогу у животу и
развоју детета, желели смо да
истакнемо значај превентивних
програма који су усмерени на
одрасле.
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18. новембра 2015. год - Црвени крст Новог Сада је активно
учествовао у изради књиге „20 година превенције болести зависности у
граду Новом Саду“. Књига је промовисана у Скупштини града Новог Сада
18. новембра 2015. године, на свечаности којом је обележен јубилеј – 20
година од формирања Градског одбора за превенцију злоупотребе
психоактивних супстанци Града Новог Сада. Циљ наведене књиге је:
Промоција и популаризација досадашњих активности на плану превенције
и третмана болести зависности у оквиру шире друштвене заједнице.

Октобар - децембар 2015. године - Црвени
крст Новог Сада, је кроз пројекат Градске управе за
здравство, а на основу Закона о Црвеном крсту
Србије, обучио васпитачице Предшколске установе
„Радосно детињство“ у пружању прве помоћи. Обука
у пружању прве помоћи, у трајању од 12 наставних
часова, је реализована у оквиру 4 групе у два дана.
Обуку у пружању прве помоћи успешно је савладало
68 васпитачица Предшколске установе „Радосно
детињство“. Након успешно завршене обуке сви
полазници су добили уверења о завршеном основном
курсу прве помоћи, које важи 5 година.
Октобар - децембар 2015. године - Црвени
крст Новог Сада, је кроз пројекат Градске управе за
здравство, обучио 88 ученика основних школа у
пружању прве помоћи. Обуку у пружању прве
помоћи је реализована за ученике шестог и седмог
разреда за 5 изабраних основних школа. Свака школа
је упућивала ученике које предлаже разредни
старешина уз сагласност родитеља и одобрење
директора школе. Након успешно завршене обуке сви
полазници су добили уверења о завршеном основном
курсу прве помоћи, које важи 5 година.

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

На супервизијским састанцима вршена је исцрпна размена између учесника, анализа
имплементације програма у програм рада Предшколске установе и школе – активности са
децом и активности са родитељима. Током трајања трећег дана едукације проналажена су
решења за настале потешкоће и давана је подршка учесницима програма. Овогодишњу групу
учесника, Прве групе (предшколци) чинили су васпитачи (23) и дефектолог-васпитач (1). У
Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад, постоји изузетно интересовање,
првенствено васпитача, за учешће у овој едукацији. Учесници у овој групи наводе као значајан
разлог свог укључивања у Програм сазнања да су процене резултата и ефеката примене
Програма од учесника у претходним групама искључиво позитивни, затим да је тема изузетно
значајна и да је питање примарне превенције заштите и јачања менталног здравља изузетно
значајно као и да је рад на превенцији неопходно почети на раном узрасту. На Семинару су
била, углавном, оба васпитача из групе, што обезбеђује синхронизован рад у групи и
усклађеност васпитног деловања, у исто време и олакшава васпитачима рад са родитељима, јер
су подршка једни другима. Другу групу из „Друштва учитеља Новог Сада“ је такође чинило
(24) учитеља, која имају исте импресије као и прва група.
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ПРВА ПОМОЋ И РЕАЛИСТИЧКИ ПРИКАЗ ПОВРЕДА,
ОБОЉЕЊА И СТАЊА
28. март 2015.год - Градско такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком приказу
повреда, обољења и стања одржано је у Дечијем селу, у Сремској Каменици. У категорији
омладине учествовало је шест екипа, а победник је екипа Омладине Црвеног крста II. У
категорији подмлатка учествовало је седам екипа, а победник је екипа Подмлатка Црвеног
крста I. На отварању такмичења, председник Црвеног крста Новог Сада, Пуковник др
Братољуб Бркљача, обратио се учесницима са поруком да су сви победници, Прим. др Срђан
Солдатовић, председник Комисије за ПП и РППОС Црвеног крста Војводине, такмичарима је
пожелео успух, а Доц. др Миодраг Драпшин, председник Комисије за ПП и РППОС Црвеног
крста Новог Сад, је званично отворио такмичење.

04. април 2015. године Црвени крст Новог Сада је, у
оквиру акције Родић мегамаркета
„Рода обезбеђује бициклизам“,
промовисао
Програм
прве
помоћи. У оквиру Акције, која се
одржавала
на
паркингу
мегамаркета, посетиоци су имали
прилике да својим или Каприоло
бициклама савладају вештине
избегавања препрека на путу.
Волонтери Црвеног крста су
едуковали младе суграђане о
важности
ношења
заштитне
кациге, као и о последицама
вожње у алкохолисаном стању.
Неки од заинтересованих суграђана су имали прилике да се информишу о основним
поступцима обезбеђења терена код саобраћајних незгода и поступак пружања прве помоћи.
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24. април 2015. године Црвени крст Новог Сада, Завод за
здравствену
заштиту
студената,
Аутошкола
М&M
и
Удружење
студената организовали су акцију
превенције повреда у саобраћају, а
поводом
Недеље
превенције.
Заинтересовани студенти и суграђани
су могли да се информишу о значају
превенције
повреда
и
начину
указивања прве помоћи.
31. маја 2015. године Покрајинско такмичење у пружању
прве
помоћи
и
реалистичком
приказивању повреда, обољења и
стања одржано је у Сомбору. Црвени
крст Новог Сада на овом такмичењу су
представљале
екипе
омладине,
подмлатка, реалистичког приказа
повреда, обољења и стања повређених.
Супервизори и судије из Црвеног
крста Новог Сада (шест судија), као и
пратећи тим РППОС су савесним
радом помогли да се такмичење
успешно заврши. У конкуренцији
омладине екипа Црвеног крста Новог Сада заузела је друго место, у конкуренцији 23 екипe,
екипа подмлатка – прво место, у конкуренцији 26 екипа, а екипа реалистичког приказа повреда
и обољења заузела је прво место, у конкуренцији 9 екипа. Све екипе Црвеног крста Новог Сада
су се пласирале на Државно такмичење.
12. септембар 2015. године Светски дан прве помоћи обележен је
на Мишелуку (петља Алибеговац).
Тема Светског дана прве помоћи била
је „Будите херој! Године нису
препрека“. Црвени крст Новог Сада, у
сарадњи са Полицијском управом
Нови Сад – Одељење саобраћајне
полиције и NS RIDERS Србија,
организовао
је
на
Мишелуку
(Алибеговац) показну вежбу. Основни
циљ вежбе био је да се скрене пажња
учесницима у саобраћају, посебно
мотоциклистима, на значај прве
помоћи и да се допринесе спречавању тешких саобраћајних несрећа, које су, нажалост, у овој
години на нашим просторима однеле велики број људских живота. Показну вежбу пропратила
је Новосадска телевизија.
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26. септембар 2015. годинеДржавно такмичење у пружању
прве помоћи и реалистичком
приказивању повреда, обољења и
стања одржано је у Београду.
Црвени крст Новог Сада на овом
Такмичењу представљале су екипе
прве помоћи омладине и подмлатка,
као и екипа реалистичког приказа
повреда, стања и оболења. Успешну
реализацију Такмичења помогле су
судије Црвеног крста Новог Сада
(3-оје судија). У конкуренцији
подмлатка екипа Црвеног крста
Новог Сада заузела је друго место
(учествовало 15 екипa), а екипа
омладине шесто место (учествовало 15 екипa). У конкуренцији реалистичког приказа повреда,
стања и оболења екипа Црвеног крста Новог Сада заузела је седмо место (учествовало 9 екипa).
22. октобар 2015. године Црвени крст Новог Сада, Средња
медицинска школа „7. април"
Волонтерски центар Војводине и
Доктори кловнови на Тргу Слободе,
учествовали су у Акцији „Црвени
нос", коју су подржале Градска
управа за образовање и Градска
управа за спорт и омладину. Акција
је почела дефилеом 1.000 доктора
кловнова од Дунавског парка до
Трга Слободе, где је представљен
рад
организације
„Доктори
кловнови", која спроводи програме посете деци док су на болничком лечењу.

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

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

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

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

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

Омладинска теренска јединица Црвеног крста Новог Сада дала је свој допринос у
остваривању програмских активности Црвеног крста Новог Сада. С обзиром на вишегодишње
искуство у раду, допринос у остваривању програмских активности био је још већи, а рад
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младих у Црвеном крсту креативнији. Млади волонтери су своју креативност испољавали кроз
секције:
1. Секција за прву помоћ
2. Секција за маркиранте
3. Секција за реалистички приказ повреда, обољења и стања
4. Секција за добровољно давалаштво крви
5. Секција за превенцију трговине људима
6. Секција промоције хуманих вредности
7. Секција за превенцију ХИВ-а

17 – 19. април 2015. године - Годишња скупштина Омладинске теренске јединице “Јован
Јовановић Змај”, Црвени крст Новог Сада је традиционално организовао 31. годишњу
Скупштину за младе волонтере Црвеног крста. Годишњој скупштини присуствовали су гости
из следећих организација Црвеног крста: Тузла, Скопље, Осијек, Ужице, Ваљево, Горњи
Милановац, Косовска Митровица, Ново Сарајево, Београд – Стари Град, Панчево, Кикинда,
Суботица, Рума, Зрењанин и Сомбор (око 150 учесника). Гости су стигли у наш град 17. април,
где су их сачекали љубазни домаћини. Након смештаја код домаћина имали су слободно време
за дружење, а седница Скупштине Омладинске теренске јединице „Јован Јовановић Змај”
одржана је 18. априла 2015. године, у просторијама Црвеног крста Војводине - свечана сала.
Након одржане свечане Скупштине волонтери су се окупили у Клубу младих, а потом
пошли у обилазак Града и културних знаменитости. Посетили су Дунавски парк, Владичански
двор, Саборну цркву, централни градски трг, Српско народно позориште, Синагогу,
Београдски кеј, а шетњу су завршили на Петроварадинској тврђави. Потом су посетили Музеј
града Новог Сада, односно збирку стране уметности. Након тога, следио је одмор уз ручак, а
волонтери су се у 21 час окупили на опроштајној журци у кафе клубу „Луна ВИП“. Млади
волонтери Теренске јединице, заједно са својим гостима из других организација, уживали су у
добром расположењу и забави, а сјајну атмосферу су употпунили музичари. Недеља, 19. април
2015.год је, нажалост, био дан за растанак, али је и ова Скупштина показала да су млади
неисцрпни извор ентузијазма и полета и да је то један од највреднијих делова Црвеног крста.
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29. март 2015. године Црвени крст Новог Сада је, као
члан
Организационог
одбора
Скупштине Града Новог Сада,
традиционално,
учествовао
у
реализацији
22.
Новосадског
интернационалног полумаратона.
Наша Организација је обезбедила
оспособљене волонтере, возило,
ћебад,
носила
и
неопходан
санитетски материјал за евентуално
збрињавање повређених. Обучени
волонтери Црвеног крста Новог
Сада, чланови екипа за пружање
прве помоћи, су вршили санитетско
обезбеђење
Новосадског
полумаратона, у периоду од 9,30 до 14,30 часова. Укупно је дежурало 20 волонтера на четири
пункта, са неопходним санитетским материјалом који је обезбедио Црвени крст Новог Сада. На
овогодишњем Новосадском полумаратону учествовало је више од 1.100 тркача из 16 земаља.
25 - 26. април 2015. године Црвени крст Новог Сада, традиционално,
је на захтев Скупштине Града Новог Сада
помогао успешну реализацију 38.
Планинарског маратона на Фрушкој
Гори. Волонтери Црвеног крста Новог
Сада традиционално су учествовали као
санитетско обезбеђење Планинарског
маратона на Фрушкој гори. Око 50
младих волонтера је распоређено на 6
пунктова где су у току два дана помагали
планинарима, маратонцима, планинским
бициклистима и љубитељима природе.
На срећу осим жуљева, лакших уганућа и
ишчашења није било тежих повреда.
08. јун 2015. године - Олимпијски
комитет Србије двадесет прву годину
заредом, заједно са својим сарадницима и
партнерима, организује Олимпијски дан
у
част
обележавања
годишњице
оснивања Међународног олимпијског
комитета. Олимпијски дан je одржан на
трим
стази
на
Кошутњаку,
уз
организацију атлетске трке за децу (на
200 и 400 метара), рекреативце (на 3.600
метара), као и различитих пропратних
садржаја. Волонтери Црвеног крста
Новог Сада, Руме и Панчева су били
ангажовани на пословима санитетског
обезбеђење ове манифестације.
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27. јун 2015. године Волонтери Црвеног крста Новог Сада
и
ове године су санитетски
обезбеђивали
Ноћни маратон у
Новом Саду, који се по шести пут
одржава. Маратон је почео у 21.00 h, а
последњи такмичари на циљ су стигли
нешто после 02.30 h.

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

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

4. октобар 2015. године Волонтери Црвеног крста Новог
Сада санитетски су обезбеђивали
манифестацију „Коло за Гиниса".
Циљ Манифестације је био одиграти
сплет игара из Србије у највећем
колу на свету, као и улазак у
„Гинисову књигу рекорда“ као
највеће и најдуже српско коло.
Укупно на Манифестацији је било
12.000 учесника из 11 држава, који
су 6.000 метара дуго коло прострли
дуж Булевара Кнеза Милоша,
Футошког Пута, Булевара Европе,
Булевара Војводе Степе.
12. октобар 2015 год Црвени крст Новог Сада – Градска
организација је у сарадњи са
„Новосадским
маратоном“
организоваo „Трку за срећније
детињство“. Активисти Црвеног
крста Новог Сада укупно су
продали 1.000 бројева, а „Тркa за
срећније
детињство“
je
организована у више група:
- Трка предшколаца на 200 m
- учествовало око 400 деце
- Трка млађих основаца од I до IV разреда на 400 m - учествовало око 600 ученика
- Трка старијих основаца од V до VIII разреда на 800 m - учествовало око 400 ученика
- Трка средњошколаца 1000 m - учествовало око 300 ученика
Волонтери Црвеног крста – припадници ОТЈ „Јован Јовановић Змај“ су организовали и
санитетско обезбеђење XXII Међународног „Новосадског маратона“. Санитетско обезбеђење
је организовано на 5 пунктова, као и мобилни санитетски тим који је пратио маратонце целом
дужином стазе.
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Волонтери су организовали и
дежурства на пунктовима за освежење.
Укупно је 40 волонтера Црвеног крстa
Новог Сада учествовало у реализацији
ове Mанифестације. Црвени крст је за
ову Mанифестацију обезбедио ћебад,
пољске кревете, комби, флаширану воду
за учеснике „Трке за срећније
детињство“. Покровитељ „Новосадског
маратона“ је била Скупштина Града, а
волонтери Црвеног крста Новог Сада су
својим присуством помогли да се ова
манифестација од значаја за Град, која је
одржана по идеалном времену за маратонце, успешно реализује.
Школе и кампови на којима су учествовали млади волонтери
15 - 26. јул 2015. год - Млади волонтери ЦК Новог Сада су боравили у одмаралишту
Црвеног крста „Криста Ђорђевић“, у Баошићима, где су едуковали и анимирали децу као
реализатори Летње школе. У смени је било преко 250 деце из Ћуприје, Ваљева, Краљева,
Смедерева, Руме, Ковина, Ћићеваца, Свилањца, са Косова и Метохије итд. те су реализатори
имали добар одзив како на радионицама тако и на вечерњем програму. Радионице су
одржаване у два термина. У оквиру преподневне радионице (11:30-12:15) деца су едукована о
историјату Црвеног крста, дифузији и Међународном хуманитарном праву. Након што су
савладали ту тематику, у оквиру јутарње радионице упозната су са основним елементима прве
помоћи, Промоције хуманих вредности, као и радионице „Стоп трафикинг“. Иако су деца
могла да изаберу једну од тих радионица као обавезну (у поподневном термину), сматрали смо
да би сва деца морала да прођу основе тих радионица у оквиру јутарње. У јутарњој радионици
су учествовали сви реализатори у паровима. Други термин за радионице је био после ручка
(14:00-15:00). Деца су се првог дана доласка опредељивала за једну од шест радионица:
РППОС, прва помоћ, ликовно-креативна радионица, драмска радионица, Промоција хуманих
вредности,
Стоп
трговини
људима.
Одзив је био велики,
свака од радионица је
имала
око
40
полазника.
Остатак
програма Летње школе
укључивао је тематски
вечерњи
програм,
свако вече другачији
(Вече
упознавања,
Лимбо денс, Шизфриз, Мис и мистер,
Маскенбал, Ја имам
таленат, Караоке вече,
Плесом до снова, Квиз
знања, Завршно вече,
Игре без граница).
Завршно
вече
је
састављено од скечева
припремљених на поподневним радионицама кроз које су деца показала шта је научено на
њима. За вечерњи програм је било велико интересовање, и увек је било пријављених за
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учествовање. Свако од реализатора се потрудио да понеко дете са њихове радионице учествује
на вечерњем програму. Деца која су освојила једно од прва три места су била награђена
поклонима и дипломама, те је то била још једна мотивација више да учествују у програму.
Након вечерњег програма, деца су заједно са реализаторима уживала у дискотеци на дечјем
тргу одмаралишта. Реализатори Летње школе су задовољни радом са децом, и надамо се
наставку сарадње са одмаралиштем „Криста Ђорђевић“.
20 - 26. јула 2015. године - Црвени крст Бања Луке организовао је Међународни
омладински камп у Бардачи. На Кампу је учествовало 6 градских организација Црвеног крста:
Бања Лука, Нови Сад , Подгорица, Суботица, Београд и Зрењанин. Црвени крст Новог Сада на
Кампу је представљао Стефан Видосављевић. У оквиру Кампа су организоване радионице са
темама: Санитетско обезбеђење масовних скупова, Реалистички приказ повреда, стања и
оболења, Анти-трафикинга и Репродуктивно здравље.

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

16 - 18. октобар 2015. године Волонтери Црвеног крста Новог Сада,
чланови јединице за деловање у
ванредним околностима, на позив
Црвеног крста Србије и Црвеног крста
Војводине
у
одмаралишту
„Александровац", у Митровом Пољу
присуствовали су обуци за деловање у
ванредним
околностима.
Десет
волонтера Црвеног крста Новог Сада
успешно је прошло тродневну основну
обуку за деловање у варедним
околностима.
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Промоција хуманих вредности
Општи циљ Програма је смањење насиља међу младима у Србији, унапређењем
вештина комуницирања и решавања сукоба мирним путем, код деце узраста 8-14 година.
Програм Црвеног крста Србије „За доброту сваки дан је добар дан“ има за циљ да
промовише толеранцију, уважавање културолошких и етничких разлика, кроз развој
позитивног васпитног окружења заснованог на интеркултуролошким вредностима у основним
школама широм Србије.
Црвени крст Новог Сада је у току 2015. године радио у 4 основне школе: ОШ „Жарко
Зрењанин“ и ОШ „Ђорђе Натошевић “, у првом делу године, ОШ „Душан Радовић“ и ОШ
„Доситеј Обрадовић“, у другом делу године. Програмом је обухваћено 294 ученика из 8
одељења. У додатним активностима у другој половини године, у активностима је учествовало
још 300 деце. Програм реализује 20 обучених едукатора, са 12 просветних радника укључених
у рад.

У периоду од 1. јануара 2015 до 31. маја 2015.г. реализовано је 52 радионице, док је у
периоду од 01. јуна до 31. децембра 2015. године реализовано 27 редовних радионица.
30. и 31. маја 2015 године, реализоване су радионице из Програма на 14. ФЕСТИВАЛУ
ОПТИМИЗМА – BABY EXIT. У оквиру манифестације учествовало је 12 едукатора и
радионице је посетило преко 300 посетилаца фестивала.

24 - 30. августа 2015 године на Златибору су одржана два семинара за нове едукаторе у
програму „Промоција хуманих вредности''. Едукацијом је обухваћено 60 учесника из 25
организација Црвеног крста у градовима и општинама: Власотинце, Вождовац, Врбас, Горњи
Милановац, Зрењанин, Ивањица, Ковин, Краљево, Крагујевац, Мионица, Младеновац,
Неготин, Нови Сад, Параћин, Пожега, Раковица, Рума, Свилајнац, Сомбор, Стари Град,
Ћићевац, Трстеник, Ужице, Чукарица и Шабац. Семинаре су водили искусни едукатори из
Црвеног крста Шабац, Стари Град, Ужице, Младеновац, Нови Сад и Врбас. Црвени крст Новог
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Сада је као реализатор Семинара представљала Драгана Радановић, а едукаторке Јелена
Влаховић и Нађа Максић.
Дана 03.децембра 2015.год. завршена је
Локална обука из Програма Промоција хуманих
вредности, на којој су искусни едукатори обучили
нове волонтере за самосталан радионичарски рад.
Обуку је прошло 13 нових волонтера који ће се
придружити радионицама које се спроводе у
основим школама.
У будућности је планирано да се настави са
традиционалним активностима као што су „Чика
Јовин Булевар Хуманих вредности“ и са
промотивним активностима.

Превенција трговине људима
Црвени крст Новог Сада у току 2015. године активно је учествовао у спровођењу
активности Програма превенције трговине људима. Програм је реализовало четрнаест
едукатора и тренера, који су активно спроводили све активности овог Програма реализацијом
информативних радионица.
Током године, радионице су спровођене у основним и средњим школама у Новом Саду,
факултетима, као и специјализованим установама које се баве образовањем ментално
недовољно развијених особа. Том приликом обухваћено је око 100 одељења основних и
средњих школа, одржане су 3 трибине на Медицинском факултету, у Новом Саду.

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

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

48

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ
Давање крви је општи друштвени интерес уобличен у Национални програм, који се
реализује плански - масовним и континуираним организовањем давалаца крви.
Послови организовања, мотивисања и окупљања давалаца крви поверене су
организацији Црвеног крста и трансфузиолошким службама, дефинисани су Законом
о Црвеном крсту Србије (Сл.Гласник РС, број 107/05), као јавно овлашћење и
Законом о трансфузиолошкој делатности (Сл.Гласник РС, број 72/09).
Активности из ове области Црвени крст Новог Сада спроводи у партнерском
односу са Заводом за трансфузију крви Војводине, са којим се организују акције
добровољног давања крви на терену, у Заводу, институцијама и локалној заједници.
Акцијама претходи детаљан и обиман рад на мотивацији грађана за добровољно
давање крви, регрутовање давалаца и задржавање у складу са активностима које се
спроводе и евалуирају сваке године.
У току 2015.године постигнути су следећи резултати:
♥ на акције давања крви дошло је 18.701 давалац, од којих је крв дало 16.424, а
2.277 је одбијено. Прво давање остварило је 2.216.
По месту прикупљања:
Година
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.

Бр.давања

Нови даваоци

13.908
15.037
15.202
15.523
17.035
16.887
18.191
17.986
18.940
21.017
21.043
22.176
17.978
17.397
17.563
16.246
16.424

2.778
2.585
2.652
3.187
3.745
2.840
3.170
3.122
3.350
3.705
2.696
2.915
1.990
2.127
2.143
1.864
2.216

Количина крви
(лит.)
6.626
7.180
7.094
7.252
7.892
7.950
8.433
8.440
8.850
9.757
9.833
10.362
9.015
8.715
8.787
8.207
8.243

%
давања
5,23
5,66
5,72
5,20
5,69
5,64
6,07
6,00
6,32
7,02
7,03
7,41
6.06
5,86
5,14
4,75
4,80

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

Одржани су редовни састанци Комисије за ДДК, Актива предавача ДДК и
организатора акција добровољног давања крви, на којима су разматрана актуелна
питања из ове области и прављени оперативни планови акција;
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♥ Уз подршку Ректората Новосадског универзитета, на факултетима и високим
школама одржана су предавања на тему „Давалаштво и млади”, након којих су
организоване веома успешне акције давања крви у којима је 3.262 студената дало
крв;

♥ Уз подршку Актива директора средњих школа на исту тему, професори
сарадници Црвеног крста су у својим школама одржали предавања и
организовали акције давања крви у којима је 2.261 ученик дао крв;
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♥ Пригодним програмима и манифестацијама обележени су:
♦ 11.мај – Национални дан ДДК
♥ У оквиру програма обележавања 11.маја – Националног дана добровољних
давалаца крви, поред појачане медијске промоције, организоване су и бројне
манифестације и свечаности.
♥ 11. маја 2015.године, у 12,00 сати, организован је пријем и свечаност за
вишеструке добровољне даваоце крви – мушкарце са преко 100 давања и жене са
преко 50 давања, на коме им је уручено признање 100+ и 50+. Свечаности су, поред
добитника признања, присуствовали представници Завода за трансфузију крви
Војводине, Црвеног крста Новог Сада и Изворног клуба 100. Признање је уручио
председник Црвеног крста Новог Сада, Пуковник др Братољуб Бркљача.

♥ Традиционално је расписан и реализован наградни литерарно-ликовни
конкурс „Крв живот значи“. Конкурсом се сензибилизују млади за идеју
добровољног давања крви, јер све оно што се прихвати као вредност у детињству
прати живот и на тај начин формира здраве појединце који ће, кад време дође,
исказати људску и грађанску солидарност према својим суграђанима и дајући крв
спасавати животе. Конкурс је реализован у већини основних и средњих школа у
Граду. Од приспелих радова из основних школа – 317, и средњих школа – 37,
Комисија је одабрала 30 најуспешнијих из свих категорија. Ученици ових радова
су награђени захвалницама, мајицама и пригодним поклонима (УСБ) на Смотри
знања Здравље је највеће богатство, која је одржана 03.јуна 2015.године у
Позоришту младих у Новом Саду. Награде је уручио секретар Црвеног крста
Новог Сада Драган Лазић.
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Најуспешнији радови из свих шест категорија прослеђени су Црвеном крсту Србије.
♥ На Републичком нивоу у категорији средњих школа треће место освојила је Лана
Катић, Ig, ученица Школе за дизајн „Богдан Шупут“.
Награда је уручена на свечаности организованој у Црвеном крсту Србије 02.јуна
2015.године.

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

Признања Црвеног крста уручио је секретар Драган Лазић.
Свечаност у Скупштини и Влади АПВ
под покровитељством потпредседнице Скупштине АПВ,
проф.др Браниславе Белић
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Свечаност у Скупштини Града Новог Сада

Признања Црвеног крста и Захвалнице за даровану крв уручили су председник
Црвеног крста Новог Сада, др Братољуб Бркљача и начелник Градске управе за
здравство, др Мила Уверић Радовић.

♥ Национални дан ДДК је медијски добро пропраћен. Исцрпне извештаје са
свечаности дали су РТВ, Новосадска телевизија, Канал 9 и дневни лист „Дневник“.
 14. јун - Светски Дан давалаца крви службено је установљен од стране
Светске здравствене организације као дан рођења проналазача крвних група
Карла Ландштајнера, и има задатак да у целом свету синхроним
манифестацијама прослави и нагласи значај милиона давалаца крви који
добровољно, анонимно и ненаграђено дају крв спасавајући хиљаде живота сваки
дан.
Такође, овај Дан има за циљ и да позове све оне грађане који до сада нису дали крв
да се укључе у породицу давалаца.
Прва централна глобална прослава 14. јуна као Светског дана добровољних давалаца
крви била је 2004.године када је обележена у Кејптауну.
На овај Дан свако национално друштво Црвеног крста препознаје специјалну улогу
добровољних давалаца крви у спасавању живота и организује његово обележавање.
Мото овогодишњег Светског дана добровољних давалаца крви гласи:
"ХВАЛА ШТО СТЕ МИ СПАСИЛИ ЖИВОТ"
Свакодневни хероји – даваоци крви, обезбеђују потребе за крвљу и крвним
продуктима, и то у свим условима, бринући о другима као о себи. Добровољни
даваоци крви су из свих сфера живота, свих конфесија, порекла и узраста. Бирајући
да дају крв својом вољом, без надокнаде, ови појединци представљају хероје
данашњице. Ови људи гестом људске солидарности спасавају животе, а многи то
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чине годинама уназад. Циљ Кампање је подизање свести о потреби за 100 %
ненаграђеном добровољном давању крви и компонената крви.

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

За остварених 100 давања плакету је добило 11 давалаца крви, за 75 давања 12, а за
50 давања 48 давоца. Плакету „Најхуманија средина“ за 2014.годину добило је 22
колектива.
У име награђених захвалио се декан Технолошког факултета, проф. др Золтан
Заварго.
Истог дана, на Тргу слободе организована је изложба ликовних радова са Конкурса
„Крв живот значи“, ученика основних и средњих школа, и промотивни штанд на
коме су волонтери Црвеног крста суграђанима делити промотивни материјал.
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14. јуна 2015.год, на Градском купалишту „Штранд“ организована је промоција
давалаштва крви, где су млади волонтери Црвеног крста делили промо материјал.

Град Нови Сад има то задовољство и радост, да захваљујући великом броју волонтера
Црвеног крста и несебичних добровољних давалаца крви, има добро развијено и
организовано добровољно давалаштво крви, да клинике несметано раде, јер крви и
продуката крви увек има довољно.
Светски дан ДДК је медијски добро пропраћен.
Извештаје са свечаности и манифестација дали су РТВ, Новосадска телевизија, Канал 9,
ТВ Панонија и дневни лист „Дневник“.
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♦ Саветовање за предаваче ДДК, сараднике ДДК, организаторе акција ДДК и
добровољне даваоце крви из новосадских средњих школа, факултета,
предузећа и месних заједница – са гостима 127 учесника.
Саветовање је одржано 02-04.октобар 2015.г. у Кладову, Хотел „Ђердап“.

Циљ Саветовања је био: подизање свести о култури добровољног давања крви, стицање
вештине комуникације и позитивног приступа према потенцијалним и вишеструким
добровољним даваоцима крви и у складу са тим обрађене су следеће теме:
• ОТВАРАЊЕ САВЕТОВАЊА
– Милица Балуновић, проф, координатор ДДК
• ПОЗДРАВНА РЕЧ ОРГАНИЗАТОРА
– Црвени крст Новог Сада, Пуковник.др Братољуб Бркљача,
председник Црвеног крста Новог Сада
- Завод за трансфузију крви Војводине, Доц.др Радмила Јовановић,
директор Завода за трансфузију крви Војводине
•
ЦРВЕНИ КРСТ НОВОГ САДА – АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ
САДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2015
Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада
• ЦРВЕНИ КРСТ МАКЕДОНИЈЕ – ПОЗИТИВНА ИСКУСТВА СА МЕДИЈИМА У
РАДУ СА МЛАДИМА
Глигор Новачевски, Црвени крст Републике Македоније
•

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

• ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА – НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА У ОБЛАСТИ ДДК
Доц.др Радмила Јовановић
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Заинтересованост полазника за дате теме била је изузетно велика. Било је пуно питања
на које су предавачи дали одговоре.
На Саветовању су учествовали и гости из региона:
- Република Босна и Херцеговина, секретар Црвеног крста Тузле, Сеад Хасић са
сарадницима
- Република Македонија, Глигор Новачевски, Црвени крст Македоније, са
сарадницима и председник Комисије за ДДК Црвеног крста Скопља, Г-дин Деан
Стојковски са сарадницима

Организован је програм и дружење током обе вечери.
Обилазак кулгурно-историјских знаменитости Кладова

-

- Једночасовна вожња бродом „Ђердап“, стручни водич је причао о тврђави Фетислам,
о граду Турн Северин, о остацима Трајановог моста и о острву Шимијан.
Обилазак ископина Дијана

Саветовање су финансијски помогли: Скупштина Града Новог Сада – Градска управа за
здравство, Завод за трансфузију крви Војводине и Покрајински секретаријат за
здравство, социјалну политику и демографијју.
Поред финансијске подршке Град је уступио и један аутобус за превоз учесника.
Атмосфера током рада, интерактивност са предавачима, обим усвојених вештина, лепо
дружење, као и изузетна предусретљивост домаћина хотела „Ђердап“, допринели су да
реализација Саветовања буде на високом нивоу.
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♥ 18. децембра 2015.г, у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине
организован је, традиционални, Завршни радно-свечани састанак са
организаторима акција ДДК из новосадских средњих школа, факултета, предузећа,
установа, месних заједница и удружења грађана – 122 учесника.

На Састанку су сумирани резултати рада за 2015.годину и донет Оперативни план
акција ДДК за 2016.годину.
Охрабрујући је податак да ни ове године у Новом Саду није било проблема у
области ДДК. Завод је и ове године планиране акције ДДК оријентисао према
потребама крви у Новом Саду. У 2016.години акције ће бити прилагођене
потребама клиника, те ће с тога донети План акција током године бити
усклађиван.
На Састанку су уручена именовања секретарима основних организација Црвеног
крста и актива ДДК за мандатни период 2014-2018, а свим присутним су
подељени зидни календари, шоље и оловке са логом Црвеног крста.
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У наставку вечери организована је вечера и дружење.

♥

♥

♥

Током године реализовани су и бројни састанци, семинари, дружења и
излети, са добровољним даваоцима крви, у основним организацијама,
удружењима и активима ДДК, којима су присуствовали и представници Црвеног
крста Новог Сада.
27-29. март 2015.г, Бања Врујци, Саветовање и дружење са добровољним
даваоцима крви ООЦК „ОКТА“, Скопље. У оквиру регионалне сарадње, на позив
Организације Црвеног крста „ОКТА“ из Скопља, Саветовању добровољних
давалаца крви присуствовала је четворочлана делегација Црвеног крста Новог
Сада.

04-06. септембар 2015.г, Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног крста
Македоније учествовао на тродневном семинару у Струги под називом „Млади –
промоција добровољног давалаштва крви“. Семинару је присуствовала петочлана
делегација Црвеног крста Новог Сада: Председник, Секретар, самостални стручни
сарадник и два млада волонтера Делегације је примио генерални секретар
Црвеног крста Македоније Саит Саити и секретар Црвеног крста Скопља.
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♥ У великом броју колектива и појединим месним заједницама извршено је
уручивање признања Црвеног крста добровољним даваоцима крви за 5, 10, 20 и 35
пута дату крв, на основу Правилника Црвеног крста Србије;
♥

-

-

Кроз непрекидну узајамну подршку у раду остварена је и настављена добра
сарадња са Заводом за трансфузију крви Војводине, Клубом еминентним
добровољних давалаца крви Новог Сада, Тимом за донацију и трансплантацију
органа, Удружењем добровољних давалаца крви у НИС-Нафтагас
26. фебруар 2015.г, Скупштина Изворног клуба 100 – Клуба еминентних
добровољних давалаца крви. Скупштини су присуствовали председник Црвеног
крста Новог Сада, пуковник др Братољуб Бркљача, секретар Црвеног крста Новог
Сада, Драган Лазић, самостални стручни сарадник Црвеног крста Новог Сада,
Милица Балуновић. Заслужним члановима признања је уручио председник др
Братољуб Бркљача.
22. oктобар 2015.г, Поводом Европског дана донације органа, у Градској кући
је одржан скуп на тему „Улога друштва у развоју трансплантационог и донорског
програма”, а под слоганом „Мењам свест, мењам свет”. Црвени крст Новог Сада
је учествовао са темом „Улога Црвеног крста Новог Сада у развоју
трансплантационог и донорског програма“ коју је презентовао Секретар Драган
Лазић. У знак подршке програму промоције трансплатације и донације органа
Црвеном крсту Новог Сада је уручена Захвалница.
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СЛУЖБА ТРАЖЕЊА
Рад Службе тражења одвијао се у складу са Основним принципима Покрета и
принципима рада Службе тражења и представља сталну активност Црвеног крста Новог
Сада.
Tоком 2015. године Служба тражења Црвеног крста Новог Сада је примила и
обрадила 5 захтева странака. У табели која следи изнети су бројчани подаци примљених
захтева за добијање података о времену проведеном у заробљеништву - интернацији, број
покренутих тражења и број решених захтева:
ЗАХТЕВИ
 Број покренутих тражења ван земље (нестанак
особа није узрокован ратним сукобом)
 Број покренутих тражења у нашој земљи
(нестанак особа није узрокован ратним
сукобом)
 Захтеви за добијање потврда о времену
проведеном у интернацији за време II св. рата
 Остала тражења из надлежности СТ
Укупно

Број
примљених
захтева

Број
решених
захтева

1

1

1

1

2
1
5

1
1
4

Такође, током године прослеђени су сви пристигли
одговори из претходних година. Служби се обратило 20 лица
која су се телефонским путем или доласком у канцеларију
интересовала за рад Службе тражења тражећи помоћ у
решавању одређених проблема. На основу изнетих података
можемо закључити да се обим послова, у односу на претходнe
године знатно смањио јер је дошло до престанка рада са
појединим категоријама које су се радиле за време ратних
сукоба у окружењу (породичне поруке, спајање породица).
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
27. март 2015.год. Нови Сад, Хуманитарно удружење брачног пара Грега и Дон Слејн из
Калифорније донирало је Народној кухињи Црвеног крста Новог Сада у Футошкој бр. 14
поклон вредан 682.610,00 динара. Донација се састојала од беле технике, прохромских
кухињских елемената, прохромског кухињског посуђа и термос-боца за дистрибуцију
оброка. Грег и Дон Слејн су чланови Цркве Исуса Христа светаца последњих дана и у
току 2014.године, пропутовали су целу Србију у потрази за организацијама којима је
потребна помоћ па су се тако укључили у тридесетак хуманитарних пројеката широм
земље. Донацију у име Црвеног крста Новог Сада је примио Драган Лазић секретар
Црвеног крста Новог Сада, а о наведеном догађају су јавност обавестили Новосадска ТВ,
Канал 9 и дневни лист Дневник.

15 и 16. мај 2015. год. Добој, Шамац – Република Српска, Босна и Херцеговина,
Секретар Црвеног крст Новог Сада Драган Лазић је дана 15. маја, у Добоју, присуствовао
обележавању годишњице од катастрофалних мајских поплава. На пријему су
присуствовали представници јапанске и словеначке амбасаде у БиХ, ОHR-а, католичке
организације CRS, швајцарског Каритаса, USAID-а, UNDP-а, BILD-а., а присутвовали су и
представници организација Црвеног крста из Загреба, Косовске Митровице, Темерина,
Лепосавића, те Велења, као и представници града Загреба, општина Теслић, Добој Југ,
Добој Исток, Тешањ, бројна ватрогасна удружења и други. У свом обраћању
градоначелник Добоја изразио је захвалност на несебичној помоћи граду за време и након
катастрофалних поплава, те истакао да Добој, годину дана након поплава, има изглед
урбаног и савременог града. Секретар Црвеног крст Новог Сада Драган Лазић је
разговарао са Делегацијом Црвеног крижа Загреб коју су чинили Петар Пенава, равнатељ
и Ивица Голубић, стручни сарадник о интензивирању сарадње ове две организације на
програмским садржајима Црвеног крста.
Дана 16. маја обележена је годишњица од катастрофалних мајских поплава у Шамцу.
Обележавању је присуствовао Председник Републике Српске Милорад Додиг и бројне
високе званице. Председник Републике Српске Милорад Додик и начелник општине
Шамац Саво Минић открили су спомен-камен који симболизује захвалност свима који су
помогли овој општини током катастрофалних поплава. Секретар Црвеног крст Новог Сада
Драган Лазић је разговарао са колегама, секретарима организација Црвеног крста
Републике Српске.
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20 - 23. јул 2015. год. Бања Лука, Бардача, Српска, Босна и Херцеговина, Црвени крст
Новог Сада је на позив Црвеног крста Бања Луке учествовао на отварању Међународног
омладинског кампа у Бардачи. Делегацију Црвеног крста Новог Сада су чинили Драган
Лазић, секретар , Дејан Вучковић, стручни сарадник и млади волонтер Стефан
Видосављевић.

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

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

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

65

OДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
Црвени крст Новог Сада остварио је редовне контакте са новинарима путем саопштења
за јавност и позивима на конференције и догађаје. Теме које су обрађиване у
саопштењима за медије у највећем броју су се односиле на помоћ социјално угроженом
становништву, акције добровољног давања крви, обука становништва у првој помоћи,
приче волонтера и о волонтерима и друго. Од 01.01.2015.године до 31.12.2015.године
објављено је 183 текста у различитим дневним и недељним новинама (Дневник, Блиц,
Вечерње новости, Данас, Политика, Курир, Информер, 24 сата итд) и 116 прилога који су
емитовани у електронским медијима (Новосадска ТВ, Канал 9, РТ Војводина, РТС, ТВ
Панонија, ТВ Мозаик, ТВ Делта, ТВ Мост, ТВ Пинк итд), у укупном трајању од око 200
минута.
Црвени крст Новог Сада има отворену страницу на друштвеној мрежи „Facebook“, која
тренутно има 2.105 пратилаца, као и веб страницу. Основни циљ свих ових активности је
да информишемо, пре свега, наше суграђане, а и ширу јавност о реализацији Програма
Црвеног крста.
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ПРИЗНАЊА
09. мај 2015.год, Ранилуг, Косово и Метохија,
Црвеном крсту Новог Сада је уручена Захвалница
Општине Косовска Каменица, за несебичну помоћ
око прикупљања и донације хуманитарне помоћи
грађанима Општине Косовска Каменица.

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

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

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

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

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

18. новембар 2015.год, на свечаности у Градској кући

поводом обележавања Јубилеја, 20 година од формирања
Градског
одбора
за
превенцију
злоупотребе
психоактивних супстанци Града Новог Сада, уручена је
Захвалница Црвеном крсту Новог Сада за допринос у
континуираној и организованој превенцији.

01. децембар 2015.год, поводом Светског дана борбе
против HIV/AIDS-a у Свечаној сали Градске куће Црвени
крст Новог Сада је добио Захвалницу од Омладине
ЈАЗАС-а, у знак признања за вишегодишњу сарадњу.
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ВОЛОНТЕРИ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА
Црвени крст Новог Сада се захваљује великом броју волонтера, који су учествовали у
реализацији планом предвиђених акција и активности Црвеног крста Новог Сада.

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

ЦРВЕНИ КРСТ НОВОГ САДА - ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА
ЗА 2016.годину

Нови Сад, 2017.год.

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2016.годину

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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Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2016.годину

Црвени крст Новог Сада је своје активности и у 2016. години реализoвао у складу са:
- Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о ванредним ситуацијама,Законом о
трансфузиолошкој делатности, Законом о безбедности и здрављу на раду, Законом о
безбедности саобраћаја на путевима,
- Статутом Црвеног крста Новог Сада,
- Планом акције Црвеног крста Србије за период 2014 – 2018 година,
- стратегијама које је усвојила Влада Републике Србије, a односе се на делатности блиске
организацији Црвеног крста (Стратегија развоја социјалне заштите, Национална стратегија о
старењу, Стратегија за смањење сиромаштва, Стратегија подстицања рађања, Нацонални
план акције за децу),
- сапостојећим потребама.
Црвени крст Новог Садаје 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 2016. години потреба за деловањем организације Црвеног крста Новог Сада била је
изражена, а финансијски и материјални услови за функционисање и реализацију активности
били су сложени.
Црвени крст Новог Сада је деловао на основу Основних принципа Међународног
покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а све своје капацитете ангажовао је у циљу
адекватног, благовременог и квалитетног одговора на хуманитарне потребе у заједници.
Ангажовањем великог броја волонтера, који су се определили за рад у Црвеном крсту
Новог Сада, омогућено је да органи Црвеног крста Новог Сада, почев од Управног одбора,
комисија, Надзорног одбора и Скупштине, своју делатност, која проистиче из основних
принципа Међународног покрета Црвеног крста, реализују у потпуности.
Планиране активности реализоване су кроз следеће области рада Црвеног крста Новог Сада:
•
Организација и развој
•
Рад органа, основних организација и актива Црвеног крста Новог Сада
•
Социјална делатност
•
Здравствено васпитна делатност
•
Програм припрема и деловање у несрећама и одговор на несрећу
•
Добровољно давалаштво крви
•
Подмладак и омладина
•
Служба тражења
•
Међународна сарадња
•
Односи с јавношћу
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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 2016.г. 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
16.марта, усвојени су: Извештај о раду за 2015.г, Извршење финаснјског плана у 2015.г, План
рада за 2016.г, Финансијски план за 2016.г.
Једногласно је донета одлука о предлогу за доделу признања: 11 Златних знакова
Црвеног крста Србије, 20 Сребрних знакова Црвеног крста Србије и 48 Захвалница Црвеног
крста Новог Сада.

Заслужним појединцима и организацијама висока признања Црвеног крста уручио је
председник Црвеног крста Новог Сада, пуковник др Братољуб Бркљача.
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Управни одбор Црвеног крста Новог Сада
Управни одбор је колективни извршни орган Скупштине и броји 11 чланова.

Одбор је у току извештајне године одржао 10 седница и координирао целокупни рад
Црвеног крста Новог Сада и заједно са Секретаријатом и комисијама радио на реализацији
свих задатака поверених нашој Организацији.
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 – Светски дан добровољних давалаца крви, организовање едукативно-мотивационих
семинара и саветовања ДДК, Школа здравља, Квиз “Шта знаш о здрављу”, Квиз такмичење
"Здравље је највеће богатство", Превентивни опоравак деце на мору, “Недеља борбе против
ТБЦ осталих болести дисајних органа”, “Дечја недеља”, “Пакет за новорођену бебу”, „Трка
за срећније детињство“, “Дан борбе против глади”, “За сунчану јесен живота”, Међународни
дан старих особа, Светски дан хране, “Месец посвећен сузбијању болести зависности”,
“Светски дан борбе против СИДЕ”, “Један пакетић – много љубави”, санитетско
обезбеђивање важнијих културно-забавних манифестација у Граду, Обука екипа у пружању
прве помоћи и приказу повреда и обољења и имитација стања повређених и организовању
такмичења екипа, Недеља безбедности у саобраћају, Обележавање Светског дана прве
помоћи, обука прве помоћиу 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 слања помоћи у енклаве на Косову и Метохији, као и
организована боравак деце са Косова и Метохије у нашем Граду и др.
Пројекти Црвеног крста: Народна кухиња, Брига о старима, Инфо центар за стара
лица, Психосоцијална подршка, Помоћ другачијима, Програм борбе против трговине
људима, Директно ублажавање сиромаштва, Кухиња на точковима, Промоција хуманих
вредности, Омасовљавање добровољног давалаштва крви.
Кроз функцију Председника и Секретара Управни одбор је остварио бројне контакте са
многим хуманитарним организацијама у земљи и иностранству.Настављена је сарадња и
организовано је неколико сусрета са организацијама Црвеног крста из Тузле, Осијека,
Бањалуке и Скопља.
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Стални контакти били су и са Црвеним крстом Војводине, Црвеним крстом Србије, као и са
свим организацијама и институцијама са којима програмски сарађујемо.
Поред наведеног, а у домену своје надлежности, Управни одбор је током године доносио и
остале неопходне одлуке и закључке.

Надзорни одбор Црвеног крста Новог Сада
Надзорни одборје у претходној години одржао две седнице, на којима је разматрао
укупно финансијско пословање и законитост у раду. Своје извештаје презентовао је
Управном одбору Црвеног крста Новог Сада.

Основне организације и активи Црвеног крста
Основне организације и активи су саставни део Црвеног крста Новог Сада, као основни
облик организовања чланства Црвеног крста за обављање хуманитарних задатака који су
утврђени Статутом Црвеног крста Новог Сада – Градске организације.
Основне организације се формирају према месту становања, рада и школовања, и спроводе
активности из делокруга рада Црвеног крста. Радом основне организације руководи секретар
основне организације, кога предлаже основна организација, а именује секретар Црвеног
крста Новог Сада и он ту функцију обавља волонтерски.
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 11.595 чланова и
•
98 актива са 5.988 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
26. фебруар 2016. године, Црвени крст Новог Сада је организовао први радни састанак
са секретарима основних организација Црвеног крста, у месним заједницама, у 2016. години.
Сумирани су резултати рада основних организација у 2015. години, и донет је План рада
основних организација Црвеног крста у месним заједницама за 2016. годину.
У току године одржано је четири радна састанка са секретарима основних организација
Црвеног крста у месним заједницама.
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21. мај 2016. године, Црвени крст Новог Сада је у знак захвалности за хумани
волонтерски рад организовао излет у Сомбор за волонтере из основних организација
Црвеног крста Новог Сада у месним заједницама.

Домаћин нам је била организација Црвеног крста Сомбор. Организована је посета
Црвеном крсту Сомбор и згради Жупаније која има око 200 соба. Волонтери су посетили и
Свечану салу Жупаније у којој се налази слика Ференца Ајзенхута „Битка код Сенте‟.
Након обиласка града волонтери су се упутили у Одмаралиште Црвеног крста Сомбор које се
налази у Бачком Моноштру, где је организован ручак и дружење са волонтерима Црвеног
крста Зрењанин, који су такође били на излету.

***
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СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Према подацима из Стратегије за смањењење сиромаштва, у Србији 9,2%
становништва живи испод границе сиромаштва. У посебно тешким условима живе
корисници новчане социјалне помоћи (НСП-а), самохрана старачка домаћинства, пензионери
са најнижим пензијама и тзв. „гранични случајеви‟- лица која за мале износе прелазе
утврђени цензус за остваривање права на НСП, а налазе се у привременом или сталном
стању социјалне потребе.
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 иуз помоћ донатора, настојали смо да
ублажимо људску патњу, односно да помогнемо становништву у стању социјалне потребе.
Рад Црвеног крста Новог Сада у области социјалне делатности, био је усмерен 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:
КУХИЊА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНО СТАНОВНИШТВО
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: Клуб
пензионера „Олга Петров“ (264 кувана оброка) и пункт Црвеног крста у Футошкој улици
број 14 (336 куваних оброка). Корисници ове врсте помоћи су социјално најугроженији
становници нашег Града и то: корисници новчане социјалне помоћи, вишечлане породице,
старија лица, болесни - неспособни за рад, лица са инвалидитетом, пензионери са најнижим
примањима и др. О свим корисницима се води документација, а особље које ради на подели
оброка води дневну евиденцију долазака.
Ланч пакети су дељени корисницима новчане социјалне помоћи, који живе у
приградским насељима, а на основу спискова Центра за социјални рад. Ову врсту помоћи
добијало је 800 корисника месечно.
Средства за фукционисање Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада обезбеђена су из
буџета Града Новог Сада.
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-

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 9 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 2016. години.
Од локалних донатора кухињу су помогли:
Удружење грађана „Хуманитас“које је месечно донирао финансијска средства за подршку
Народне кухиње;
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој је донирао 55.000 паштета од 50 g
(јануар) ;
„GTS ADRIATIC“д.о.о је донирао 170 kg мешавинe за ђувеч, 170 kg мешавинe за чорбу и 100
kg мешавинe за руску салату (јун);
Пољопривредно газдинство „Марко Тополић“ из Кулпина је донирало 400 kg свежeг
краставаца и 5 kg свеже паприке (јул);
Црвени крст Војводине је донирао 960 kg морске соли (септембар);
„Тријера“ д.о.о је донирала 9000 паштета од 50g (септембар);
„Зегин хелти фуд“ је донирао 960 kg свежег белог грожђа (септембар);
Црвени крст Војводине је донирао 74 l млека и 37 kg „Авала“ кекса (октобар);
„Rotary Club“ je донирао 3000 kgјабука (октобар);
Покрајински секретаријат за високо образовање и научно истраживачку делатност је донирао
1100 ком. кукуруза у конзерви од 425 ml и 1540 ком. грашка у конзерви од 425 ml (октобар);
Пољопривредно газдинство „Ћулум“ је донирало 670 kg купуса (октобар);
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
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.
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24. март 2016.године, Црвени крст Новог Сада обележио је Светски дан борбе против
туберкулозе, 24.марта 2016.године, 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. Такође, циљ
Црвеног крста Новог Сада је да све људе из првог круга контакта оболелог (рођаци,
пријатељи) мотивише да оду на преглед у надлежну здравствену установу ради
правовременог прекидања евентуалног ланца ширења болести.

10. мај 2016.године, Уоквиру обележавањa „Недеље Црвеног крстa”, волонтери
Црвеног крстa Новог Сада су поделили играчке деци корисника Народне кухиње. Играчке су
током године донирали грађани Новог Сада.

.

23. јул 2016. године, Црвени крст Новог Сада упутио је групу од 39-оро деце у
одмаралиште Црвеног крста Вршца „Дом Црвеног крста“ на Вршачком брегу, у
десетодневну смену у периоду од 23. јула до 01. августа 2016. године.
Групу су чинила деца чији су родитељи корисници Програма Народне кухиње Црвеног крста
Новог Сада, у пратњи два васпитача и петоро младих волонтера Црвеног крста Новог Сада
који су децу упознали са Организацијом Црвеног крста, њеним основним принципима и
едуковали их путем радионица кроз пројекте „Промоција хуманих вредности“, „Стоп
трговина људима“ и др.Превентивни опоравак деце корисника Програма Народне кухиње
Црвеног крста омогућен је посредством Црвеног крста Србије, у сарадњи са Министарством
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.
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Испраћају деце присуствовао је и Члан Градског већа за социјалну заштиту и бригу о
породици и деци, Тихомир Николић.

09-12. септембар 2016.године, у просторијама Народне кухиње Црвеног крста Новог
Сада, која се налази у Футошкој бр.14, у периоду од 09. до 12. септембра 2016.г, урађени су
молерско-фарбарски радови, спољна фасада, као и набавка опреме са циљем побољшања
квалитета услуге и још већег задовољства корисника. На наведеној локацији, сваког радног
дана, дистрибуира се 336 куваних оброка.

03. октобар 2016. године, Црвени крст Новог Сада се 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 2016.
години је био „Нећу да бригам-хоћу да се играм“.
Обележавајући акцију, волонтери Црвеног крста Новог Сада су поделили играчке деци
корисника Програма Народне кухиње. Играчке су прикупљене током године од грађана
Новог Сада.

11

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2016.годину

16. и 17. октобар 2016.године, Црвени крст Новог Сада је, на препоруку Црвеног крста
Србије, традиционално и у 2016. години, обележио Светски дан хране и Светски дан борбе
против сиромаштва. Мото обележавања Светског дана борбе против сиромашта у 2016.
години је био „Од понижења до укључивања - Зауставимо сиромаштво у свим његовим
облицима“. У сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту, Ротари клубом
Нови Сад и Црвеним крстом Војводине, на пунктовима за поделу куваних оброка
корисницима Народне кухиње, у Футошкој 14 (336 корисника) и у Клубу „Олга Петров“,
Футошки пут (264 корисника) подељене су јабуке, кекс и млеко. Јабуке у количини 3.000 kg
(5 kg по кориснику) обезбеђене су захваљујући донацији Ротари клуба. Деци узраста до 5
година, чији су родитељи корисници програма Народне кухиње, подељено је по 2 l млека и 1
kg кекса. Расподели јабука, кекса и млека присуствовао је Тихомир Николић, Члан Градског
већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци, као и председник Ротари клуба Новог
Сада, господин Михајло Стојков.
Акцију су медијски испратили РТВ Војводина и новосадски дневни лист „Дневник“.

22. новембар 2016. године, Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Црвеним крстом
Војводине, обезбедио деци корисника Програма Народне кухиње руксаке 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 64 руксака са школским прибором деци првог и другог разреда основне школе.

28. децембар 2016. 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 у 2016.години, у оквиру акције „Један пакетић - много љубави“
малишанима су поклоне уручили Деда Мраз са својим помагачима - младим волонтерима
Црвеног крста Новог Сада. На пунктовима за поделу куваних оброка корисницима Народне
кухиње, у Футошкој 14 и Клубу „Олга Петров“ подељено је укупно 149 пакетића, који су
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деци улепшали празнике. Подели новогодишњих пакетића су присуствовали Члан Градског
већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци Тихомир Николић, в.д. начелника
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, Вера Гркавац, као и представници медија.
Црвени крст Новог Сада се у име корисника захвалио донатору професору др Предрагу
Ђурићу, који је обезбедио стрипове за све малишане.

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 2016. 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 1.000 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,
психосоцијална подршка и др, а у зависности од потреба корисника.
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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.
У оквиру обележавања 01. октобра, Међународног дана старијих особа, Црвени крст Новог
Сада је, у знак захвалности за хумани волонтерски рад, организовао једнодневни
мотивациони излет за волонтере из програма „Брига о старијима“, на Опленац.

ЦЕНТАР ЗА ПОМОЋ СТАРИМ 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.
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Грађани су и током 2016.године, путем телефона добијали детаљне
информације о доступним услугама у Граду, а веома често им је био
потребан савет или подршка. Највећи број позива односио се на
питања у вези са пружањем услуга неге и помоћи у кући.
Поред наведеног, води се јединствена база података о грађанима који
се обрате Инфо центру, као и подаци која им је информација дата или
коме су упућени. Такође се евидентирају њихове потребе за услугама
неге и помоћи у кући, као и њихова питања и проблеми.
Током 2016.године било је укупно 982 позива, а број тражених
информација је приказан у следећој табели:

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Кућна нега
Помоћ у кући
Материјална помоћ
Здравствена делатност
Институционални смештај
Психосоцијална подршка
Правна помоћ
О инфо центру
Разно
УКУПНО

Број позива
310
270
382
58
13
20
7
12
5
1077

Пројекат финансијски подржава Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог
Сада.
ПРЕВЕНТИВНИ ОПОРАВАК СОЦИЈАНО УГРОЖЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
Април 2016. године, Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Удружењем пензионера
Града Новог Сада и Градском управом за социјалну идечију заштиту, током априла месеца
упутио 200 социјално најугроженијих пензионера на седмодневни
климатски и
рехабилитациони опоравак на море, у место Бар, у Републици Црној Гори и 200 социјално
најугроженијих пензионера на седмодневни климатски и рехабилитациони опоравак у бању
Врдник, а према критеријумима и списку Удружења пензионера Града Новог Сада.
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ПРЕВЕНТИВНИ ОПОРАВАК ДЕЦЕ ИЗ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
06-15. јул 2016. године, Црвени крст Новог Садаје, традиционално, у сарадњи са
Градском управом за социјалну и дечју заштиту, организовао је превентивни опоравак деце
из социјално угрожених породица на мору.
Већ дуги низ година користе се капацитети одмаралишта Црвеног крста Србије „Криста
Ђорђевић“, у Баошићима, у Републици Црној Гори.

У смени од 06. до 15. јула 2016.г. боравило је 47-оро деце са три васпитача, а група је
формирана у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечју заштиту, Центром за
социјални ради Дечијим селом. Црвени крст Новог Сада је обезбедио ланч пакете за пут,
пешкире за плажу и средства за личну хигијену.

Кроз радионице, које су водили волонтери Црвеног крста, деца су се упознала са
Организацијом Црвеног крста, њеним основним принципима и едуковали се кроз пројекте
„Промоција хуманих вредности“, „Борба против трговине људима“ и др.
Превентивни опоравак деце на мору, у Одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста
Ђорђевић“, у Баошићима, подржан је средствима из буџета Града Новог Сада.
17-26. јули 2016. године, Црвени крст Новог Сада упутио је шесторо деце из
новосадских основних школа, полазнике програма „Промоција хуманих вредности“ у
одмаралиште Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у Баошићима, у десетодневну смену,
у периоду од 17 до 26. јула 2016. године. У Дечјем одмаралишту Црвеног крста Србије у
Баошићима сваке године, у оквиру Летње школе подмлатка, едуковани млади волонтери
Црвеног крста спроводе и радионице које су саставни део Програма „Промоција хуманих
вредности“ који има за циљ да промовише борбу против насиља међу децом и младима,
односно уважавање културолошких и етничких разлика кроз развој позитивног васпитног
окружења заснованог на интеркултуролошким вредностима у основним школама.
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11-21. септембар 2016.године, Црвени крст Новог Сада је упутио на опоравак у Добре
Воде, у Републици Црној Гори децу са сметњама у развоју из Заједничког Програма за
инклузију. Група од четворо деце и једног пратиоца је боравила у апартманима НВО
„Хуманитарна фамилија‟.

Током боравка у Добрим Водама деци је организован једнодневни излет до манастира
Острог.
ДИРЕКТНО УБЛАЖАВАЊЕ СИРОМАШТВА-ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ
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 2016. години. Током године прикупљено је од
донатора и грађана око 11.000kg половне одеће и обуће. Ову врсту помоћи користило је
1.322 породицe. Велики број старих и болесних суграђана добило је помоћ у прехрамбеним и
хигијенским артиклима, у оквиру програма чији су корисници. Из магацина Црвеног крста
Новог Сада ул. Раде Кончара 1, Петроварадин, подељено је око 1.000 тона разне хуманитарне
помоћи.
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19. јануар 2016. године, У пожару су изгорела два објекта у Прерадовићевој улици,
кућни бројеви 14 и 14а. Потпуно су изгореле личне ствари и покућство две породице у
којима има укупно шест чланова.

С обзиром на хитност, Црвени крст Новог Сада је одмах одреаговао и породицама испоручио
помоћ у виду постељине, ћебади, јоргана, јастука, гардеробе, прехрамбених и хигијенских
пакета и неколико десетина m2 најлона за покривање међуспратних конструкција.
15. март 2016. године, Хуманитарно удружење „Glasgow the caring city“ из Шкотске,
уручило је Црвеном крсту Новог Сада 19,8 тона хуманитарне помоћи коју чине средстава за
личну хигијену (тоалет сапун) и половна одећа. Хуманитарна пошиљка намењена је
социјално угроженом становништву на територији Града Новог Сада.

12. март 2016. године, Хуманитарна пошиљка поплавама угроженом подручју.
Црвени крст Новог Сада је упутио хуманитарну помоћ Црвеном крсту Трстеник.
Хуманитарна помоћ је намењена поплавама угроженом становништву у виду 1.000
прехрамбених пакета обезбеђених од Дирекције за робне резерве АП Војводине, 200 литара
стедстава за дезинфекцију, 2.140 тоалетних сапуна и 1.000 влажних марамица.
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29. април 2016. године,Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са Удружењем грађана
„Породица и здравље“, Омладинском организацијом „Relay“ и хуманитарном организацијом
„АДРА“, које су у акцији „Васкршњи оброк“ прикупили намирнице за социјално угрожена
лица, уручио ову донацију Свратишту за децу улице Центра за социјални рад Града Новог
Сада.

Током ове хуманитарне акције грађани Новог Сада су донирали око 370 разних
прехрамбених артикала и деци Свратишта учинили ове празнике лепшим.
30. септембар 2016. године, Црвени крст Новог Сада је упутио помоћ Центру за
породични смештај и усвојење Нови Сад. Хуманитарна помоћ је намењена деци која су на
породичном смештају и усвојењу, на територији Града Новог Сада, и састојала се од 50
хигијенских пакета за девојчице и 34 паковања пелена за бебе.

22. новембар 2016. године, У пожару је изгорела кућа у Футогу, улица Цара Лазара
156. Потпуно су изгореле личне ствари и покућство породице која има за члана тешко
оболелу особу. Породица је корисник новчане социјалне помоћи.
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С обзиром на хитност, Црвени крст Новог Сада је одмах одреаговао и испоручио помоћ у
виду постељине, ћебади, јоргана, јастука, гардеробе, прехрамбених и хигијенских пакета.
25. новембар 2016. године, Црвени крст Новог Сада, је као партнер учествовао у
дистрибуцији огревног дрвета. Носилац активности је било ЈКП „Градско зеленило“ Нови
Сад, које је обезбедило 500 m3 огревног дрвета, а Црвени крст Новог Сада спискове
социјално угроженог становништва.
Новембар-децембар 2016.године, Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Градском
управом за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, у току новембра и децембра
месеца2016. године, реализовао поделу помоћи лицима у стању социјалне потребе кроз
Пројекат за директно ублажавање сиромаштва. Помоћ се састојала од 1.200 прехрамбених
пакета, 1.200 хигијенских пакета и 600 просторних метара меког огревног дрвета.

Помоћ је подељена за 2.298 социјално угрожених породица са територије Града Новог Сада,
као и члановима удружења особа са инвалидитетом Града Новог Сада.

ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
30. март 2016. године, Јужно-бачки управни округ и Црвени крст Новог Сада су, у
сарадњи са Градом Новим Садом, организовали акцију прикупљања хуманитарне помоћи
народним кухињама на Косову и Метохији.
Акцију прикупљања хуманитарне помоћи помогли су Институт НС Семе, Општина Бачка
Паланка и Хуманитарно удружење „Glasgowthecaringcity“ из Шкотске у виду 15 тона
брашна, 3 палете воћног сока, 10 тона сапуна и 9 тона гардеробе.
Помоћ која је овом приликом прикупљена, упућена је Епархији Рашко-призренској за помоћ
народним кухињама на Косову и Метохији.
Поводом упућивања ове хуманитарне помоћи испред централног магацина Црвеног
крста Новог Сада одржана је конференција за медије којој су присуствовли начелник
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Јужнобачког управног округа, др Зоран Милошевић, директор Института НС Семе, др
Јан Туран и сарадници Црвеног крста Новог Сада.

21. децембар 2016. године, Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Јужно-бачким
управним округом, а под покровитељством Града Новог Сада, у основним и средњим
школама организовао хуманитарну акцију прикупљања помоћи социјално угроженом
становништву на Косову и Метохији.

Прикупљена помоћ се састојала од 900 хуманитарних пакета за децу, који садрже разни
школски прибор и 1.070 комада тоалетног сапуна. Ова хуманитарна помоћ је упућена у
Епархију Рашко-призренску, у Грачаницу. Помоћ је намењена основним школама у Епархији
за помоћ деци из социјално угрожених породица.
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САРАДЊА СА ОПШТИНОМ КОСОВСКА КАМЕНИЦА – РАНИЛУГ
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
28. март 2016. године, Градска библиотека Града Новог Сада и Црвени крст Новог
Сада, а под покровитељством Града Новог Сада су организовали хуманитарну акцију, у којој
је прикупљено 2.500 књига и 800 kg средстава за личну и колективну хигијену. Ова
хуманитарне помоћи намењена је библиотеци и грађанима Општине Ранилуг.
Акцију прикупљања књига помогле су Градска библиотека Града Новог Сада, Издавачка
кућа „Прометеј“, Матица српска, културна институција „Бранково коло“ и месне заједнице
са подручја Града.

Поводом упућивања хуманитарне помоћи грађанима Општине Ранилуг испред централног
магацина Црвеног крста Новог Сада одржана је конференција за медије на којој су
присуствовали шеф кабинета Градоначелника Града Новог Сада, Александар Петровић,
директор Градске библиотеке Града Новог Сада, Драган Којић и координатор хуманитарне
акције, Драган Љубинац.
29. март 2016. године, Делегација коју су чинили начелница за културу Града Новог
Сада, Весна Срданов, секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић и координатор
хуманитарне акције, Драган Љубинац уручили су хуманитарну помоћ руководству општине
Ранилуг на челу са председником Градимиром Микићем. Током дводневне посете
разговарало се о наставку сарадње између Општине Ранилуг и Града Новог Сада, као и о
сферама у којима би могли пружити помоћ.

Поред Општине Ранилуг, делегација је посетила српске светиње – манастир Вискоке Дечане,
манастир Пећку Патријаршију и манастир Драганац.
Председник Микић се захвалио на посети општини, нагласивши да је прикуљена помоћ од
велике користи и значаја за школске установе у општини Ранилуг.
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18. август 2016. године, Црвени крст Новог Сада je и ове године, као координатор,
наставио сарадњу започету пре три године, пријемом и боравком деце из Општине Ранилуг.
Општина Ранилуг је српска енклава у Косовском поморављу са 6.000 становника и 46-оро
деце основношколског узраста из ове енклаве боравило је у Новом Саду од 18. до 21.августа
2016.године.
Захваљујући људима добре воље организован је смештај, исхрана и посета културним
институцијама.

Првог дана, 18.августа 2016.године, уприличен је пријем код градоначелника Милоша
Вучевића, где је свако дете чекао презент. Истог дана посетили су Градску библиотеку Новог
Сада и обилазили центар Града.

Другог дана боравка, у преподневним часовима, за децу је организована посета културним
институцијама Града Новог Сада и пријем код председника Владе АП Војводине, Игора
Мировића, где је, такође, свако дете добило поклон.
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Деца су с великим одушевљењем обишла Дино
парк у Новом Саду и Спортски центар „Вујадин
Бошков‟.
У суботу, 20.августа 2016.године, децу је
домаћински дочекао и угостио и Црвени крст
Зрењанин, где су имали прилике да посете културне
институције.
Наши драги, мали гости су испраћени, 21.августа
2016.године, за Београд, где им је,захваљујући
Канцеларији Владе Републике Србије за Косово и
Метохију, омогућена посета Музеју Николе Тесле и Зоолошком врту.
Црвени крст Новог Сада је неизмерно захвалан донаторима: Лука Нови Сад АД; ЈКП
„Градско зеленило“, Нови Сад; Пекара „Европа“, Нови Сад; „Одржавање и услуге“ ДОО,
Нови Сад; КИЦ „Младост“, Футог; ШОСО са домом ученика „др Милан Петровић“;
Универзал ДОО, Нови Сад; „Imperialbuildings“ ДОО, Нови Сад; ЈКП „Тржница“, Нови Сад;
„Kortex“ ДОО, Нови Сад.
САРАДЊА СА КОМЕСАРИЈАТОМ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
Новембар-децембар 2016. године, Црвени
крст Новог Сада је, у сарадњи са Одсеком за
избегла, прогнана и расељена лица Градске управе
за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада,
извршио расподелу хуманитарне помоћи за избегла
и интерно расељена лица, на основу спискова
достављених од стране Повереника за избеглице
Града Новог Сада.
Извршена је расподела хуманитарне помоћи у виду
новчане помоћи за 30 породица избеглих и интерно
расељених лица и огревног дрвета за 30 породица
избеглих и интерно расељених лица.
У сарадњи са Градом Новим Садом и Комесаријатом за избеглице и миграције Републике
Србије, Црвени крст Новог Сада укључен је у рад комисије за расподелу помоћи у виду
грађевинског материјала намењеног за стварање и побољшање услова становања породица
избеглица и интерно расељених лица на територији Града Новог Сада и за доделу помоћи
намењене економском оснаживању породица избеглица кроз доходовне активности.

24

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2016.годину

Реализована је набавка и испорука грађевинског материјала за 11 породица избеглица и 16
породица интерно-расељених лица и набавка о испорука потребне опреме за 11 породица
избеглица који живе на територији Града Новог Сада.
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 АП Војводине број: "СП" 80-1/2016, у току 2016. године извршио пријем и
дистрибуцију хуманитарне помоћи у виду прехрамбених и хигијенских артикала, у количини
од 585.000 kg, а на основу Пројеката Владе АП Војводине о неопходности пружања помоћи
социјално угроженом делу становништва на територији АП Војводине.

САРАДЊА СА ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
Црвени крст Новог Сада је, на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са
Покрајинским секретаријатом за високо образовање и научно-истраживачку делатност АП
Војводине број 142-401-3610/2016-04, у току 2016. године извршио пријем и дистрибуцију
роба по основу Програма суфинансирања погона за примену нових технологија. Кроз
донације установама и другим субјектима на територији АП Војводине, а на основу
Закључака Покрајинске владе, извршена је дистрибуција хуманитарне помоћи у количини од
24.500kg.
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ПОМОЋ МИГРАНТИМА
Август– октобар 2016.године, Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног крста
Војводине дана 27. јула, 18. августа, 13. и 14. септембра и 07. октобра 2016. године, упутио
обучене младе волонтера из програма „Деловање у несрећама” у Шид.

Седмочлане екипе биле су ангажоване на припреми и паковању пакета помоћи, као и
подршка Црвеном крсту Шида приликом дистрибуције помоћи на терену намењене
мигрантима. Млади волонтери Црвеног крста Новог Сада су упаковали више од 10.000
пакета.

ПСИХОСОЦИЈАЛНA ПОДРШКА
У оквиру Заједничког програма за инклузију ромске деце и деце из
осетљивих група, у 2016.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 2016.години похађао 21 корисник 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.

2.

Подршка психо-социјалном развоју који подразумева јачање самопоуздања, развој
толеранције, усвајање социјално прихватљивих форми понашања и изражавања
осећања и ставова
Стимулисање развоја специфичних моторичких/сензитивних функција
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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, вулкан израђен од свећа, хербаријум, торбе, кецеље, рамове за слике, украсне
саксије, пахуљице од силикона, заставице Црвеног крста Новог Сада, рођенданске заставице,
плакате за акције Црвеног крста Новог Сада, лампионе од папира, маске за маскембал,
честитке, новогодишње поклоне и украсе за новогодишњу јелку. Са пуно љубави настала је и
увежбана песма „Ода Црвеном крсту “.
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 2016. године одржано је укупно 94 радионице.

01-09. март 2016.године, Шеф абинета Градоначелника Града Новог Сада, Александар
Петровић, члан Градског већа за спорт и омладину, Предраг Свилар и секретар Црвеног
крста Новог Сада, Драган Лазић, присуствовали су отварању продајне изложбе радова осам
академских сликара који су учествовали на ликовној колонији, у оквиру Европског првенства
у мачевању за кадете и јуниоре, које је одржано у Новом Саду.
Будући да се у том периоду, Град Нови Сад кандидовао за Европску престоницу културе
2021.године, организатори су поред спортско–такмичарских активности укључили и
уметничке, па је тако од 1. до 5. марта организована ликовна колонија осам академских
сликара. Након тих пет дана стварања, од суботе 5.марта па све до 9.марта када се и завршио
Шампионат, у источном холу СПЦ „Војводина“ је уприличена продајна изложба радова.
Црвени крст Новог Сада, је у сарадњи са организаторима сва прикупљена средства донирао
Удружeњу зa мeнтaлнo нeдoвoљнo рaзвиjeнe oсoбe Града Новог Сада.
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06. април 2016. године, Представници Mачевалачког савеза Војводине, г-дин Дејан
Руски и г-дин Веселко Думитров, шеф кабинета Градоначелника Града Новог Сада, г-дин
Александар Петровић, и секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић, уручили су
донацију у износу од 170.000 динара, др Милки Будаков, председници Удружења за помоћ
ментално недеовољно развијеним особама Града Новог Сада.

23. мај 2016. године, Црвени крст Новог Сада је, посредством Црвеног крста Србије,
обезбедио 21 пар патика за кориснике дневног боравка Удружења МНРО Нови Сад.
Корисници Удружења једном недељно имају радионицу развојно корективних вежби у сали
за физичко ШОСО „Милан Петровић“.
С обзиром да највећи број корисниика није имао патике и да су у салу улазили боси, у
папучама или неким старим ципелама, помоћ од стране Црвеног крста је стигла у правом
тренутку.

27. мај 2016. године, Црвени крст Новог Сада је организовао излет на Палић, за
кориснике дневног боравка Удружења МНРО Нови Сад. Посетили смо Золошки врт и
оближњи „Мајкин салаш‟, где је одржана креативна радионица са нашим другарима из
Удружења. Захваљујемо се нашим младим волонтерима из Бегеча, водичу из агенције
Компас, као и домаћици салаша која се побринула да нам овај дан остане у дугом и лепом
сећању.
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16. новембар 2016.године, Црвени крст Новог Сада се укључио у обележавање
Међународног дана толеранције.
Волонтери Црвеног крста Новог Сада, који реализују Програм Промоције хуманих
вредности, посетили су Удружење МНРО Нови Сад. Током дружења са корисницима,
волонтери Црвеног крста Новог Сада су се упознали са активностима чланова Дневног
боравка, које ће презентовали кроз радионице ПХВ-а у основним школама.

02. децембаар 2016. године, Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом,
Црвени крст Зрењанин и Црвени крст Новог Сада су организовали дружење корисника
Удружења за ментално недовољно развијене особе из Зрењанина и Новог Сада у
просторијама Црвеног крста Зрењанин. Организације Црвеног крста пружају подршку и
помоћ Удружењима МНРО својих градова, а волонтери Црвеног крста реализују низ
едукација и учествују у реализацији инклузивних радионица у Удружењима МНРО.
Удружења МНРО су представила део својих активности, а волонтери Црвеног крста
Зрењанин - ученици III2 разреда ОШ „Вук Караџић” су улепшали дружење извођењем
представе „Ивица и Марица”. Након реализације заједничке радионице договорени су
начини даље сарадње Удружења МНРО и организација Црвеног крста Зрењанина и Новог
Сада.

27.децембар 2016.гoдине, У оквиру акције „Један пакетић-много љубави“, Деда Мраз и
његови помагачи – чланови Tеренске јединице Црвеног крста Новог Сада су поделили
новогодишње поклоне корисницима Дневног боравка Удружења за МНРО Града Новог Сада.
Корисницима је организована мађионичарска представа, коју је извела мађионичарка
„Стела“ и све присутне гледаоце одушевила својим „магичним“ триковима.
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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 2016.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” коју је за
ову годину определила Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног
полумесеца, Црвени крст Новог Сада је, бебама које су рођене у периоду од 8. до 15. маја
2016 године, обезбедио беби пакете који су били уручени њиховим мајкама у Клиници за
гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине.

ЗА СУНЧАНУ ЈЕСЕН ЖИВОТА
28. октобар 2016.гoдине, Акција „За сунчану јесен живота“ је организована у
ресторану„Романов“. Црвени крст Новог Сада је организовао свечани пријем за најстарије
активисте
и
пензионере
по
37.
пут.
Свечаности
су
присуствовали:
др Милка Будаков, заменик Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и
равноправност полова, Тихомир Николић, члан Градског већа за дечију и социјалну заштиту
и бригу о породици, Љиљана Коковић, помоћник Градоначелника Града Новог Сада за
социјална питања, Лидија Риц-Рихтер, секретар Црвеног крста Војводине, Момо Чолаковић,
председник Удружења пензионера Града Новог Сада, народни посланик Ивана Копривица,
директор Центра за породични смештај и усвојење, Маја Бабић, помоћник директора
Геронтолошког центара.
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Својим програмом свечаност су увеличали: Светозар Пантелемонов - члан Дневног боравка
Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада, дипл.
глумац, мастер менаџер, председник удружења „Шмиранти” - Бошко Петров. Члан Градског
већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци, Тихомир Николић, уручио је награде
Стевану Мрнштику, најстаријем грађанину Града Новог Сада, који је рођен 11.12.1916.
године и брачном пару, Анки и Стевану Стипанчевић, који су 65 година у браку. Прим.др
Срђан Солдатовић проглашен је за најстаријег активисту Црвеног крста Новог Сада, а
пригодан поклон уручила му је др Милка Будаков, заменик Покрајинског секретара за
социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Симболичне поклоне за све присутне на свечаности припремили су чланови Удружења
МНРО.
Комисија, која је бирала најуспешније учеснике конкурса на тему „Моји баба и деда“, је
имала тежак и незахвалан задатак, с обзиром да је ове године стигао огроман број дивних и
ликовних и литерарних радова. Победницима ликовно-литерарног Конкурса, на тему „Моји
баба и деда“, поклоне су уручили др Милка Будаков и др Братољуб Бркљача, а простор и
свечаност улепшавали су њихови радови.
Акција је медијски подржана и изузетно добро пропраћена.
Завршна свечаност Aкције одржана је у Кисачу. У прелепо окићеној сали, уз велики број
гледалаца, најмлађи су припремили богат
програм, а све присутне је поздравио Драган
Лазић, секретар Црвеног крста Новог
Сада.Црвени крст Новог Сада, током читаве
године, кроз разне програме и активности, води
бригу о старијима, а у октобру месецу већ 37
година им посвећује више пажње. Надамо се да
смо и ову јесен успели да обогатимо плодовима
наших активности, са жељом да нашим
суграђанима подаримо богатство сазнања да их
нисмо заборавили, јер су они део свих нас. Још
једну сунчану јесен поклонили смо свима
онима који корачају стазама позних година.
ЈЕДАН ПАКЕТИЋ –МНОГО ЉУБАВИ
08. децембар 2016. године, У оквиру акције „Један пакетић-много љубави” 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.
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Око 150 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.

21. децембар 2016. године, У оквиру акције „Један пакетић-много љубави” Црвени
крст Новог Сада је у сарадњи са ОШ „Марија Трандафил“ из Ветерника прикупио и уручио
новогодишње пакетиће деци која бораве у Сигурној дечијој кући 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.

26. децембар 2016.године, Црвени крст Новог Сада донирао је 80 новогодишњих
пакетића новосадској деци која се налазе на породичном смештају, а коју прати Центар за
породични смештај и усвојење Нови Сад.
27. децембар 2016.године, Црвени крст Новог Сада је у оквиру акције „Један пакетићмного љубави” организовао новогодишњу представу корисницима Удружења МНРО Нови
Сад. Подела пакетића је представљала посебан доживљај за кориснике Програма.
Новогодишњи програм је својим мађионичарским вештинама употпунила мађионичарка
Стела.
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28. децембар 2016. године, Црвени крст Новог Сада је у оквиру акције „Један пакетићмного љубави” организовао поделу новогодишњих пакетића деци корисника Народне
кухиње. Малишанима су поклоне уручили Деда Мраз са својим помагачима - младим
волонтерима Црвеног крста Новог Сада.

ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ И АКЦИЈЕ
18. април 2016. године, Истакнути волонтери Црвеног крста Новог Сада су
учествовали на снимању емисије „Додати живот годинама“ РТВ1, чији су аутори Драган
Ремецки и Милена Јованић.

Основни циљ ове емисије је био да се прикажу активности Црвеног крста Новог Сада кроз
призму истакнутих, дугогодишњих волонтера.
На снимању је учествовало преко 30 волонтера Црвеног крста Новог Сада а истакнутим
волонтерима су се придружили и млади, у жељи да приближимо генерације и покажемо
јавности да постоји будућност волонтерског рада у Црвеном крсту Новог Сада.
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 12 до 18 часова.
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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.
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.
23. децембар 2016. године, У организацији Црвеног крста Новог Сада, а на
иницијативу академика Љубомира Зуковића, Градска библиотека у Новом Саду покренула је
акцију прикупљања књига за Народну библиотеку „Стеван Самарџић‟ у Пљевљима. У
акцији су учествовали Градска библиотека у Новом Саду, Библиотека Матице српске,
Народна библиотека „Данило Киш‟ из Врбаса, Градска народна библиотека
„ЖаркоЗрењанин‟ из Зрењанина и Издавачко предузеће „Прометеј‟ из Новог Сада. Укупно
је прикупљено 500 књига.
Координатор акције био је Драган Љубинац.

***
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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”, квизтакмичења, 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.
17. март 2016.године – 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. Чланови стручног
жирија били су Доц. др Оља Нићифоровић Шурковић, др Санда Кончар и Доц. др Предраг
Ђурић. Првопласирана у категорији подмлатка
била је Николина Тапавица из ОШ "Ђура
Јакшић" Каћ, а у категорији омладине била је
Зорана Пантелић из МШ "7. април".
Првопласирани из обе категорије учештвовали
на Покрајинској смотри знања, коју је Црвени крст Војводине организовао у СПЦ "Спенс",
15.априла 2016.године.
21 - 25. март 2016. год - Двадесетпету годину заредом, Црвени крст Новог Сада,
организoвао је здравствено-промотивну кампању „Недеља здравих зуба", у сарадњи са
Клиником за стоматологију Нови Сад, Домом здравља „Нови Сад“, Институтом за јавно
здравље Војводине, Клубом студената стоматологије, Предшколском установом „Радосно
детињство“, Meдицинском школом „7. април“, Музејом Новог Сада и Музејом Војводине, а
под покровитељством Градске управе за здравство Града Новог Сада.
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08. април 2016. године - Црвени
крст Новог Сада, учествовао је у
заједничкој
акцији
обележавања
Светког дана здравља. У заједничкој
акцији учествовали су поред Црвеног
крста, Завод за здравствену заштиту
студената Војводине, Институт за
јавно здравље Војводине, Дом
здравља
Нови
Сад,
Превент,
Удружењем
грађана
„Пан
трансплант", Јазас, и други. Акција је
обележена на платоу код Завода за
здравствену заштиту студената.
24. мај 2016.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 11 основних школа
са по три такмичара. Три првопласиране
екипе (ОШ „Жарко Зрењанин“, ОШ „Ђура
Јакшић“, ОШ „Милош Црњански“), стекле
су право учешћа на завршном Квиз
такмичењу.
02. јун 2016.године - Завршно
Квиз такмичење „Здравље је највеће
богатство” држано 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 Црвеног крста
Новог Сада Пук. др Братољуб
Бркљача.
21 - 30. јул 2016.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,
Волонтери Црвеног крста Новог
Сада
реализаовали
су
акцију
Безбедност деце у саобраћају, у ОШ
„Жарко Зрењанин‟. Првацима су
подељени распореди часова које је
припремио Црвени крст Србије, а
Акцијом је обухваћено 150 деце.

29. септембар 2016. године - Црвени
крст Новог Сада је у сарадњи са
партнерским организацијама (Заводом за
здравствену заштиту студената Нови Сад,
Институтом за јавно здравље Војводине,
Удружењем Превент) обележио Светски
дан срца - 29. септембар, на платоу код
Завода за здравствену заштиту студената
Нови Сад.

1.децембар 2016. године – Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Заводом за
здравствену заштиту студената, обележио Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а. Обучени
волонтери Црвеног крста Новог Сада делили су промотивни материјал и давали информације
о начинима преношења ове болести. У просторијама Завода одржано је предавање и
бесплатно тестирање на ХИВ, у оквиру којег су наши волонтери дали значајан допринос.
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7.децембар 2016. године - Црвени крст Новог
Сада и Комисија за борбу против дрога Града Новог
Сада, уз подршку Градске управе за здравство,
организовали су Стручни скуп под називом
„Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у
основним школама Града Новог Сада“. Едукација је
намењена учитељима, наставницима и стручним
сарадницима основних школа, са територије Града
Новог Сада, а новим знањима је овладало 70
просветних радника из 20 новосадских основних
школа. Стручни скуп је организован у Свечаној сали
Завода за здравствену заштиту студената, а присутне
је поздравио проф.др Золтан Хорват, члан Градског
већа задужен за здравство. Чланови Организационог
одбора који је припремили едукативни материјал,
приручник „Превенција злоупотребе психоактивних
супстанци у основним школама“, и реализовали
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.

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
2016.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
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Октобар - децембар 2016.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 78 полазника. Након успешно завршене обуке сви
полазници су добили уверења о завршеном основном курсу прве помоћи, које важи 5 година.

Октобар - децембар 2016.године - Црвени крст Новог Сада, је кроз реализацију
Пројекта „Обука старије основношколске деце у пружању прве помоћи“, Градске управе за
здравство, обучио старије 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 121 полазник. Након успешно завршене обуке сви полазници су добили уверења о
завршеном основном курсу прве помоћи.

Август - децембар 2016.год - Црвени крст Новог Сада је реализовао Пројекат „Здраво
одрастање“ - Програм за унапређење менталног здравља, подстицање дечјег самопоштовања
и превенцију болести зависности за децу од 5 до 10 година У оквиру организације Црвеног
крста Новог Сада формиран је стручни и пратећи тим који je водиo припремне активности и
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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 2016.год - 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).
Септембар - децембар 2016.год - Црвени крст Новог Сада је реализовао Пројекат
„Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога“. У оквиру Црвеног крста Новог Сада
формиран је стручни и пратећи тим који je водиo родитељске састанке на тему наркоманије у
основним и средњим школама. Тим чине: лекар Клинике за болести зависности, психолог и
инспектор МУП-а – Полицијска управа Нови Сад. Реализовано је 20 родитељских састанака
у основним и средњим школама. Родитељски састанци су трајали по 90 минута, где су
предавачи у првих 60 минута држали предавање о овој проблематици. Психолог je током
родитељских састанaка говориo о проблему адолесценције која је сама по себи фактор
ризика.Осим тога говорио је о разлозима због којих се почиње са узимањем супстанци, што
су интрапсихички проблеми и средински фактори. Лекар je говориo о начину дејства дрога,
њиховом утицају на телесно и психичко здравље и указивао je на промене у понашању које
се у таквим случајевима јављају. Родитељи су добили информације о начину раног
препознавања и детекције узетих супстанци. На крају овог дела предавања родитељи су се
информисaли где могу да се обрате за помоћ, уколико посумњају или се увере да им дете
користи дроге. Представник МУП-а je показиваo родитељима дрогу у облику у каквом се
могу наћи на улици или у кући. У наставку je указивао на правне аспекте овог проблема и
законске регулативе које прате проблем зависносто од дрога. Преосталих 30 минута је било
предвиђено за дискусију са родитељима. Родитељи су били врло заинтересовани за ову
проблематику и активни у дискусији. Како родитељи имају веома важну улогу у животу и
развоју детета, желели смо да истакнемо значај превентивних програма који су усмерени на
одрасле.
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ПРВА ПОМОЋ И РЕАЛИСТИЧКИ ПРИКАЗ ПОВРЕДА,
ОБОЉЕЊА И СТАЊА
02. април 2016.године - Градско такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком
приказу повреда, обољења и стања одржано је 02. априла 2016. године у Дечијем селу у
Сремској Каменици. У категорији омладине учествовало је шест екипа, а победник је екипа
"Венди", сачињена од ученика средњих школа: МШ "7. Април", Гиманзије „Јован Јовановић
Змај‟, „Е-гимназије‟ и средње школе за дизајн „Богдан Шупут‟. У категорији подмлатка
учествовало је седам екипа, а победник је екипа „Зека‟ сачињена од ученика основних
школа: „Јожеф Атила‟, „Жарко Зрењанин‟, „Марија Трандафил‟ и „Душан Радовић‟.

24. април 2016.године - Црвени крст
Новог Сада, Завод за здравствену заштиту
студената, Аутошкола М&M и Удружење
студената
организовали
су
акцију
превенције повреда у саобраћају, а
поводом Недеље превенције саобраћајних
незгода. Заинтересовани студенти и
суграђани су могли да се информишу о
значају превенције повреда и начину
указивања прве помоћи.
18. мај 2016.године, Црвени крст Новог Сада је на позив Медицинског факултета у
Новом Саду, а поводом обележавања 56 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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28. мај 2016.године – Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи и реалистичком
приказивању повреда, обољења и стања одржано је у Суботици, 28. маја 2016. године.
Црвени крст Новог Сада – Градска организација је на овом такмичењу била заступљена са
екипама: омладине, подмлатка и реалистичког приказа повреда, обољења и стања
повређених. Супервизори и судије из наше Организације (шест судија), као и пратећи тим
РППОС су савесним радом помогли да се такмичење успешно заврши. Екипа омладине
Црвеног крста Новог Сада заузела је 1. место у конкуренцији 19 екипe, екипа подмлатка 5.
место у конкуренцији 26 екипа, а екипа РППОС заузела је 5. место у конкуренцији 7 екипа.

3. септембар 2016.године - Црвени
крста Новог Сада је организовао
дводневне
припреме
за
Државно
такмичење у пружању прве помоћи и
реалистичком приказу повреда, обољења и
стања, на Тестери. На припремама су
учествовали и представници екипе
подмлатка Црвеног крста Зрењанин.
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10. септембар 2016.године - Црвени
крст Новог Сада је обележио Светски дан
прве помоћи. Овогодишњи слоган „Прва
помоћ за децу‟, активностима су били
обухваћени најмлађи, али и деца и
омладина у новосадским основним и
средњим школама. Одржана су предавања,
радионице, показне вежбе, а подељен је и
промотивни материјал.

17. септембар 2016.године - Државно такмичење у пружању прве помоћи и
реалистичком приказивању повреда, обољења и стања одржано је у Београду, 17.септембар
2016.год. Црвени крст Новог Сада на овом такмичењу je представљала екипа прве помоћи
омладине у саставу Трифко Ијачић, Огњен Вучковић, Кристина Сукур, Милана Бојиновић,
Алиса Будак и Вања Марковић. Екипа Црвеног крста Новог Сада је заузела 2. место у
конкуренцији 15 екипа који су након квалификационих такмичења стекли право учешћа на
овом такмичењу. Успешну реализацију такмичења помогло је троје судија из наше
Организације.
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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 реализоваће тимови са Медицинског факултета, а практичан део
обуке сертификовани демонстратори Црвеног крста Новог Сада. Непосредни организатори
обуке из прве помоћи су Медицински факултет Нови Сад и Црвени крст Града Новог Сада.
До краја школске 2016/2017 године обуку ће похађати 7.125 студената са свих факултета
Универзитета, изузев студената Медицинског факултета који ће похађати програм матичне
институције.
Демонстрацију практичног радаиз прве помоћи за студенте прве године Универзитета у
Новом Саду који студирају у Суботици, Зрењанину и Сомбору ће реализовати
сертификовани демонстратори Црвеног крста из наведених градова.
У свим активностима везаним за обуку и демонстрацију практичног рада укључени су
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 образожења
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
ОДЛУКА
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,
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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
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.

5. април 2016. године - Црвени крст Новог Сада је организовао обуку у пружању прве
помоћи за чланове удружења Менса.

28. мај 2016.године Црвени
крст Новог Сада је на позив
Удружења бригадира Акцијаш,
присуствовао скупу акцијаша на
Летенци, који су обележили 70
година од организовања прве
Савезне омладинске акције у
СФРЈ. На акцији су волонтери
Црвеног крста Новог Сада,
презентовали
традиционалне
активности Црвеног крста.
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28. октобар 2016.године - у
просторијама
Удружења
реализован је курс о пружању прве
помоћи. Курс је донација Црвеног
крста Новог Сада за запослене,
родитеље и волонтере, а обухвата
теоријски и практични део са
завршном евалуациом знања у
виду теста.

Обука из прве помоћи на основу Закона о Црвеном крсту Србије и Закона о
безбедности и здрављу
Црвени крст Новог Сада је на основу Закона о Црвеном крсту Србије –Члан 10. став 3.
и Закона о безбедности и здрављу на раду – Члан 15, став 9, у току 2016.год. наставио са
реализацијом комерцијалне обуке из прве помоћи за раднике из предузећа, институција и
организација. Чланови Секције за прву помоћ су усагласили наставни план у трајању од 12
часова са наставним плановима Црвеног крста Војводине и Црвеног крста Србије. Након
мониторинга, рад Црвеног крста Новог Сада је позитивно оцењен и у току године је обучено
292 радника предузећа, институција и организација којима су издати сертификати о
оспособљености да укажу прву помоћ.
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.
Правилници који уређују ову област су:
1. Правилник о ближим условима које мора да испуњава
Црвени крст Србије, односно здравствене установе за обуку из
прве помоћи и организовање и спровођење испита (Сл. гласник
број 5/2011),
2. Правилник о ближим условима које мора да испуњава
предавач-испитивач из прве помоћи (Сл. гласник број 33/2011)
У току 2016 године обучено је 216 кандидата у пружању прве
помоћи.
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ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА

У саставу Црвеног крста Новог Сада Градске организације делују основне организације
Црвеног крста подмлатка и омладине. Васпитно-образовне установе су најпогоднија средина
за рад са младима и стога су одређене програмске активности Црвеног крста спроведене у
њима. Грубо их можемо поделити на активности здравственог и социјалног карактера.
Активности здравственог карактера имају за циљ очување здравља младих и
подизање њихове здравствене културе. Одвијају се кроз различите видове рада: „Школа
здравља”, Квиз такмичење – „Како сачувати здравље”, Смотру знања „Шта знаш о здрављу”,
конкурсе ликовних и литерарних радова, тематске изложбе, предавања и филмске пројекције,
организовање акција добровољног давања крви, обука екипа прве помоћи, реалистичког
приказивања повреда и обољења, кућне неге и анимације, као и обележавањем сталних
акција: „Светски дан здравља”, „Недеља здравих зуба”, „Недеља борбе против ТБЦ и
осталих болести дисајних органа”, „Месец посвећен сузбијању болести зависности”,
„Светски дан борбе против СИДЕ” и др.
Активности социјалног карактера развијају код младих осећај хуманости, пријатељства,
солидарности, сарадње и разумевања међу људима и у васпитно-образовним установама се
развијају кроз следеће акције: „Дечја недеља”, „Сунчана јесен живота”, „Један пакетић –
много љубави”, прикупљање половних уџбеника и одеће и др.
Комплетан рад младих приказан је по реализованим акцијама и активностима, разврстаним
по делатностима:
• здравствена делатност,
• социјална делатност,
• добровољно давалаштво крви,
• прва помоћ и реалистички приказ повреда обољења и стања повређених,
• омладинска теренска јединица
• превентивни опоравак деце

47

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2016.годину

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

8 – 10. април 2016. године - Годишња скупштина Омладинске теренске јединице
„Јован Јовановић Змај‟, Црвени крст Новог Сада је традиционално организовао 32.
годишњу Скупштину за младе волонтере Црвеног крста. У гостима су нам били
црвенокрсташи
из:
Бања
Луке,
Београда,
Вучитрна,
Горњег
Милановца,
Загреба,
Зрењанина,
Ивањице,
Кикинде,
Косовске
Митровице, Крагујевца, Новог Сарајева,
Осијека, Панчева, Руме, Сомбора,
Суботице, Тузле, Ужица, Чачка, Шапца.
Седница
Скупштине
Омладинске
теренске јединице „Јован Јовановић
Змај” одржана је 9. априла2016. године,
у
просторијама
Црвеног
крста
Војводине - свечана сала.
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Након одржане свечане Скупштине волонтери су се окупили у Клубу младих, а потом
пошли у обилазак Града и културних знаменитости. Посетили су Дунавски парк,
Владичански двор, Саборну цркву, централни градски трг, Српско народно позориште,
Синагогу, Београдски кеј, а шетњу су завршили на Петроварадинској тврђави. Потом су
посетили Музеј града Новог Сада, односно збирку стране уметности. Након тога, следио је
одмор уз ручак, а волонтери су се у 21 час окупили на опроштајној журци у кафе клубу
„Луна ВИП“. Млади волонтери Теренске јединице, заједно са својим гостима из других
организација, уживали су у добром расположењу и забави, а сјајну атмосферу су употпунили
музичари. Недеља, 10. април 2016.год је, нажалост, био дан за растанак, али је и ова
Скупштина показала да су млади неисцрпни извор ентузијазма и полета и да је то један од
највреднијих делова Црвеног крста.
3. април 2016.године Црвени крст Новог Сада је, као
члан Организационог одбора
Скупштине Града Новог Сада,
традиционално, учествовао у
реализацији 23. Новосадског
интернационалног полумаратона.
Наша
Организација
је
обезбедила
оспособљене
волонтере, возило, ћебад, носила
и
неопходан
санитетски
материјал
за
евентуално
збрињавање повређених. Обучени
волонтери Црвеног крста Новог
Сада, чланови екипа за пружање
прве помоћи, су вршили санитетско обезбеђење Новосадског полумаратона, у периоду од
9,30 до 14,30 часова. Укупно је дежурало 20 волонтера на четири пункта, са неопходним
санитетским материјалом који је обезбедио Црвени крст Новог Сада.
23
24.
април
2016.године - Црвени крст
Новог Сада, традиционално, је
на захтев Скупштине Града
Новог Сада помогао успешну
реализацију 39. Планинарског
маратона на Фрушкој Гори.
Волонтери
Црвеног
крста
Новог Сада традиционално су
учествовали као санитетско
обезбеђење
Планинарског
маратона на Фрушкој гори. Око
60 младих волонтера било је
распоређено на 6 пунктова (Поповица, Парагово, Краљеве столице, Бранковац, Летенка и
Андревље), где су у току два дана помагали планинарима, маратонцима, планинским
бициклистима и љубитељима природе. На срећу осим жуљева, лакших уганућа и ишчашења
није било тежих повреда.
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09 - 12. јул 2016.године - Шеснаести „ЕXIТ“ фестивал поверио је санитетско
обезбеђење Црвеном крсту Новог Сада. 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 4 дана
у сменама од по 12 сати. Фестивалски камп, за око 5.000 посетилаца био је органозован на
новосадској плажи Штранд, а Црвени крст је као и претходне године организовао дежурство
у Кампу, у периоду од 5 до 11. јула, на пункту у две смене дневно, од по 12 сати. Укупно 6о
обучених волонтера Црвеног крста ставили су своје услуге на располагање гостима.

26. август 2016.године, Црвени крст Новог
Сада је, на позив 33. Летњег распустилишта,
одржао предавање и показну вежбу из прве
помоћи.

9. октобар 2016. године - Волонтери Црвеног
крста Новог Сада су санитетским обезбеђењем
помогли успешну реализацију Гран При Новог
Сада у Таргет спринту. На такмичењу је
учествовало око 100 учесника из земље и
иностранства на Градском стрелишту за ватрено
оружје.

20. новембар 2016. године - Волонтери Омладинске теренске јединице Црвеног крста
Новог Сада су, у оквиру обуке из прве помоћи за све студенте прве године основних студија
Универзитета у Новом Саду, обележили Дан сећања на жртве саобраћајних незгода.
Овај датум је установила Генерална скупштина УН 2005.године, препознавши значај
угрожености људи у саобраћајним незгодама.
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Ове године тема је посвећена унапређењу мера за збрињавање повређених у саобраћајним
незгодама „Животно важни кораци након незгоде‟. То подразумева ланац спасавања
повређених у саобраћајним незгодама, од реакције оних који се затекну на месту незгоде до
збрињавања у здравственој установи, квалитетну рехабилитацију и услове за повратак у
животне токове, након рехабилитације.
22. октобар 2016.године - Црвени крст Новог Сада је на позив Града Новог Сада
учествовао у санитетском обезбеђењу Свечаног дефилеа Војске Србије, поводом
72.годишњице од ослобођења Града од фашистичке окупације. Тридесет младих волонтера
Црвеног крста Новог Сада је, на потезу од Варадинске дуге до Жежељевог моста, било
распоређено на девет санитетских пунктова. Црвени крст Новог Сада се захваљује свим
волонтерима на успешно реализованом задатку.

Црвени крст Новог Сада ће у периоду од 23. децембра 2016.године до 15. фебруара
2017.године, на основу Уговора са „L&M&J“ doo, обављати санитетско обезбеђење и
пружање прве помоћи корисницима услуга клизалишта „Ледена шума“, у Дунавском парку.
Обучени волонтери Црвеног крста Новог Сада у пружању прве помоћи ће свакодневно
дежурати у Дунавском парку у периоду од 10,00 до 22,00 часа.
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Трка за срећније детињство
16. октобар 2016 год - Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са удружењем Новосадски
маратон, 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 материјалнотехничка средства: носила, ћебад, санитетски материјал и др. Средства прикупљена продајом
учесничких бројева усмерена су деци корисницима програма Народне кухиње.

Волонтери Црвеног крста Новог Сада у летњем периоду учествовали су у реализацији
следећих кампова:
• Камп подмлатка Црвеног крста Вoјводине у одмаралишту Багремара, у Бачкој Паланци,
у периоду од 13. до 17. јула 2016. године,
• Летовање ученика новосадских основних школа - полазника програма Промоције
хуманих вредности у Баошићима у периоду од 17. до 26. јула 2016.године,
• Реализатори летње школе у Баошићима у периоду 23.07-02.08.2016.године,
• Омладински камп Црвеног крста Бања Лука у Товладићу (Република Српска) у периоду
23-29.07.2016.године,
• Омладински камп Црвеног крста Србац у Бардачи (Република Српска) у периоду 28.0702.08.2016.године,
• Реализатори летње школе на Вршачком брегу у периоду од 23.јула до 01. августа
2016.год,
• Реализатори летње школе у Баошићима у периоду 11 - 20.08.2016.године,
• Летња школа младих Осијечко-Барањске жупаније (Република Хрватска) у периоду 20 30.августа 2016. године.
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Камп
подмлатка
Црвеног
крста
Вoјводине у одмаралишту Багремара у
Бачкој Паланци у периоду 13 – 17. јула
2016.године. Црвени крст Новог Сада су
представљали Тијана Николић и Тијана
Брадаш.

Летовање ученика новосадских основних
школа - полазника програма Промоције
хуманих вредности у Баошићима у периоду 17
– 26. јула 2016.године. На летовање су ишли по
три ученика, полазника Програма ПХВ, из ОШ
„Доситеј Обрадовић“ и ОШ „Душан Радовић“,
у пратњи учитељице Сање Станковић.

Реализатори Летње школе у Баошићима у
периоду 23.07-02.08.2016.године. Реализатори
пете смене летње школе испред Црвеног крста
Новог Сада су били Исидора Ножица, Јелена
Влаховић и Драган Бјелић.

Омладински камп Црвеног крста Бања Лука у Товладићу (Република Српска) у периоду
23-29.07.2016.године. Црвени крст Новог Сада као инструктори прве помоћи и превенције
трговине људима на кампу представљали су Милорад Миљић и Жељко Жировић.
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Омладински камп Црвеног
крста Србац у Бардачи (Република
Српска),
у
периоду
28.0702.08.2016.године.
Црвени
крст
Новог
Сада
као
инструктори
представљали су Теодора Нинковић и
Бојана Дамјановић.

Реализатори летње школе на у
одмаралишту Црвеног крста на
Вршачком брегу у периоду од
23.јула до 01. августа 2016.год.
Реализатори су били Аријана
Фишић, Милана Бојиновић, Никола
Болманац, Борис Тиркајла и Бојан
Валентовић.

Реализатор Летње школе у Баошићима, у
периоду 11 - 20. 08. 2016. године. Реализатор
седме смене Летње школе испред Црвеног крста
Новог Сада је била Аријана Фишић.

Летња школа младих ОсијечкоБарањске
жупаније
(Република
Хрватска) у периоду 20 - 30.августа
2016. године. Црвени крст Новог Сада
су представљали Јована Влаховић и
Игор Петровски.
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Промоција хуманих вредности
Општи циљ Програма је смањење насиља међу младима у Србији, унапређењем
вештина комуницирања и решавања сукоба мирним путем, код деце узраста 8-14 година.
Програм Црвеног крста Србије „За доброту сваки дан је добар дан“ има за циљ да
промовише толеранцију, уважавање културолошких и етничких разлика, кроз развој
позитивног васпитног окружења заснованог на интеркултуролошким вредностима у
основним школама широм Србије.
Црвени крст Новог Сада је у току 2016. године спроводио програм у 4 основне школе:
ОШ „Доситеј Обрадовић“ и ОШ „Душан Радовић“, у првом делу године, ОШ „Коста
Трифковић“ и ОШ „Јожеф Атила“, у другом делу године. Програмом је обухваћен 221
ученик из 8 одељења. У додатним активностима, у другој половини године, у активностима
је учествовало још око300 деце. Програм реализује 20 обучених едукатора, са 12 просветних
радника укључених у рад.

У периоду од 1.јануара до 31. маја 2016.године реализовано је 52 радионице, док је у
периоду од 01. јуна до 31. децембра 2016. године реализовано 27 редовних радионица.
21. и 22. маја 2016.године, реализоване су радионице из Програма на
15.ФЕСТИВАЛУ ОПТИМИЗМА – BABY EXIT. У оквиру манифестације учествовало је 15
обучених едукатора и радионице је посетило преко 300 посетилаца фестивала.

Млади волонтери и едукатори који раде на програму „Промоција хуманих вредности“
спроводили су радионице и у току трајања летњих школа подмлатка Црвеног крста, које су
се одржавале у одмаралишту Црвеног крста Србије на Вршачком брегу, и одмаралишту
„Криста Ђорђевић“ у Баошићу. Црвени крст Новог Сада је 16. јула 2016. у оквиру Летње
школе, упутио шесторо деце из основних школа у којима се спроводио програм „Промоција
хуманих вредности“ на десетодневно летовање у одмаралиште „Криста Ђорђевић“, у
Баошићу, где су примењивали искуства стечена у радионицама у њиховим школама у току
школске године и радили на новим..
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Дана
27.октобра
2016.године
завршена је Локална обука из Програма
Промоција хуманих вредности, на којој су
искусни едукатори обучили нове волонтере
за самосталан радионичарски рад. Обуку је
прошло 8 нових волонтера који ће се
придружити радионицама које се спроводе у
основим школама.
У будућности је планирано да се
настави са традиционалним активностима
као што су „Чика Јовин Булевар Хуманих
вредности“
и
са
промотивним
активностима.
Превенција трговине људима
Црвени крст Новог Сада је у току 2016.године активно учествовао у спровођењу
активности Програма превенције трговине људима. Програм је реализовало 16 едукатора и
тренера, који су спроводили активности овог Програма, кроз вршњачку едукацију и
реализацију информативних радионица.
Током године, едукација је одржана у основним и средњим школама у Новом Саду,
као и на факултетима. Том приликом обухваћено је око 50 одељења основних и средњих
школа и одржанe су трибине на Медицинском и Филозофском факултету, у Новом Саду.

30. јула 2016. године, обележен је Светски дан борбе против трговине људима. Овај дан
обележен је акцијом на Градском купалишту „Штранд“, где је посетиоцима приказан
Програм активности, које се спроводе, теме и мере превенције. Најмлађи су имали прилику
да се кроз игролике активности упознају са основним појмовима овог друштвеног проблема
као и да науче како препознати ризичне ситуације.
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18. октобра 2016. године,
традиционално
je
обележен
Европски дан борбе против
трговине људима у Пословном
центру „Спенс”, где су едукатори
у сарадњи са инспекторима ПУ
Нови Сад, одељење пограничне
полиције, за странце, илегалне
миграције и трговину људима,
давали корисне информације и
информисали грађане Новог Сада
о проблему трговине људима, али
и о мерама опреза и начину
заштите. У оквиру Европске
недеље одржана је трибина у
средњошколском ученичком дому
„Николајевски дом” као и на
Филозофском факултету.
Током године, одржана је локална обука, при чему је едуковано више од 20 нових
волонтера, од којих се 10 прикључило Програму.
У току 2016.године са Програмом Превенција трговине људима упознато је преко 500
учесника преко едукација у основним и средњим школама и преко акција спровођених током
целе године на јавним местима. Већи део наших акција било је испраћено и медијским путем
те смо и тако успели да пренесемо поруку већем делу популације.Такође, велику помоћ
добили смо и од представника Полицијске управe Нови Сад - Управа пограничне полиције –
Одељење за странце, сузбијање илегалне миграције и трговине људимакоји су учествовали
са нама на радионицама и трибинама и били доступни за сва питања и нејасноће везане за
ову тему. У току наредне године Црвени крст Новог Сада активно ће спорводити активности
овог Програма.
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ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ
Давање крви је општи друштвени интерес уобличен у Национални програм, који се
реализује плански - масовним и континуираним организовањем давалаца крви. Послови
организовања, мотивисања и окупљања давалаца крви поверене су организацији Црвеног
крста и трансфузиолошким службама, дефинисани су Законом о Црвеном крсту Србије
(Сл.Гласник РС, број 107/05), као јавно овлашћење и Законом о трансфузиолошкој
делатности (Сл.Гласник РС, број 72/09).
Активности из ове области Црвени крст Новог Сада спроводи у партнерском односу са
Заводом за трансфузију крви Војводине, са којим се организују акције добровољног давања
крви на терену, у Заводу, институцијама и локалној заједници.
Акцијама претходи детаљан и обиман рад на мотивацији грађана за добровољно давање
крви, регрутовање давалаца и задржавање у складу са активностима које се спроводе и
евалуирају сваке године.
У току 2016.године постигнути су следећи резултати:
На акције давања крви дошло је 19.377 давалаца, од којих је крв дало 17.153, а 2.224 је
одбијено. Прво давање остварило је 2.479 давалаца.
По месту прикупљања:
Година
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

Бр.давања
13.908
15.037
15.202
15.523
17.035
16.887
18.191
17.986
18.940
21.017
21.043
22.176
17.978
17.397
17.563
16.246
16.424
17.153

Нови даваоци
2.778
2.585
2.652
3.187
3.745
2.840
3.170
3.122
3.350
3.705
2.696
2.915
1.990
2.127
2.143
1.864
2.216
2.479

Велику захвалност дугујемо
нашим оданим и пожртвованим
сарадницима - волонтерима Црвеног
крста, који су мрежом свога
деловања анимирали и организовали
велики број хуманих суграђана за
добровољно давање крви.
Одржани су редовни састанци
Комисије за ДДК, Актива предавача
ДДК
и
организатора
акција
добровољног давања крви, на којима
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Колич.крви (лит.)
6.626
7.180
7.094
7.252
7.892
7.950
8.433
8.440
8.850
9.757
9.833
10.362
9.015
8.715
8.787
8.207
8.243
8.605

% давања
5,23
5,66
5,72
5,20
5,69
5,64
6,07
6,00
6,32
7,02
7,03
7,41
6.06
5,86
5,14
4,75
4,80
5,02
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су разматрана актуелна питања из ове области и прављени оперативни планови акција;
Уз подршку Ректората Новосадског универзитета, на факултетима и високим школама
организоване су веома успешне акције давања крви у којима је 3.523 студената дало крв;
Црвени крст Новог Сада и чланови Теренске јединице „Јован Јовановић Змај“,
организовали су у Клубу младих две успешне акције добровољног давања крви. У акцијама
прикупљено је укупно 50 јединица крви.

11.мај – Национални дан ДДК
У оквиру програма обележавања 11.маја – Националног дана добровољних давалаца
крви, поред појачане медијске промоције, организоване су и бројне манифестације и
свечаности.
11. маја 2016.године, у 12,00 сати, организован је пријем и свечаност за вишеструке
добровољне даваоце крви – мушкарце са преко 100 давања и жене са преко 50 давања, на
коме им је уручено признање 100+ и 50+. Свечаности су, поред добитника признања,
присуствовали представници Завода за трансфузију крви Војводине, Црвеног крста Новог
Сада и Изворног клуба 100. Признање је уручио председник Црвеног крста Новог Сада,
Пуковник др Братољуб Бркљача.

Национални дан ДДК је медијски добро пропраћен. Исцрпне извештаје са свечаности
дали су РТВ, Новосадска телевизија, Канал 9 и дневни лист „Дневник“.
Традиционално је расписан и реализован наградни литерарно-ликовни конкурс „Крв
живот значи“. Конкурсом се сензибилизују млади за идеју добровољног давања крви, јер
све оно што се прихвати као вредност у детињству прати живот и на тај начин формира
здраве појединце који ће, кад време дође, исказати људску и грађанску солидарност према
својим суграђанима и дајући крв спасавати животе. Конкурс је реализован у већини
основних и средњих школа у Граду. Од приспелих радова из основних школа – 159, и
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средњих школа –25, Комисија је одабрала 30
најуспешнијих из свих категорија. Аутори
ових радова су награђени захвалницама,
мајицама и пригодним поклонима на смотри
знања Здравље је највеће богатство, која је
одржана 02. јуна 2016.године у Позоришту
младих у Новом Саду. Награде је уручио
председник Црвеног крста Новог Сада,
пуковник др Братољуб Бркљача.
Најуспешнији радови из четири категорије
прослеђени су Црвеном крсту Србије.
Национални дан ДДК обележен је и у
бројним колективима, школама и месним заједницама. Организоване су свечаности на
којима су уручивана признања Црвеног крста добровољним даваоцима крви за 5, 10, 20 и 35
пута даровану крв и промо материјал (мајице, капе, блокови, оловке). Школе су промовисале
давалаштво изложбама ликовних радова и читањем литерарних радова на тему „Крв живот
значи“.
Свечаност у ЈГСП-Нови Сад

Свечаност у Скупштини и Влади АПВ
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14. јун - Светски Дан давалаца крви
14. јун - Светски Дан давалаца крви, службено је установљен од стране Светске
здравствене организације као дан рођења проналазача крвних група Карла Ландштајнера, и
има задатак да у целом свету 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 гласи:
„СВЕ НАС ПОВЕЗУЈЕ КРВ. ПОДЕЛИ ЖИВОТ, ДАЈ КРВ“
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.

У сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, Црвени крст Новог Сада jе овај
датум обележиo као и претходних година бројним трибинама, свечаностима и
манифестацијама, уз дистрибуцију пропагандног материјала посвећеног добровољном
давалаштву крви. Традиционално jе организован пријем код Градоначелника за вишеструке
добровољне даваоце крви, који су у претходној години остварили право на признање за 50,
75 и 100 пута дату крв, као и колективе - добитнике признања „Најхуманија средина‟.
Програм је водила Нађа Максић.
Пријем је организован 14. јуна у 12,00 сати, у Градској кући, Трг слободе 1, на коме
су се добитницима признања обратили шеф кабинета Градоначелника Александар Петровић,
начелница Градске управе за здравство, др МилаУверић-Радовић, председник Црвеног крста
Новог Сада, пуковник др Братољуб Бркљача и директорка Завода за трансфузију крви
Војводине, проф. др Радмила Јовановић.

61

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2016.годину

За остварених 100 давања плакету је добило 12 давалаца крви, за 75 давања 14, а за 50
давања 47 давалаца. Плакету „Широко срце“ за 2016.годину добило је девет колектива.
У име награђених захвалио се Бошко Маленић, добитник плакете за остварених 100 давања
крви.
Истог дана, на Тргу слободе организована је изложба ликовних радова са Конкурса
„Крв живот значи“, ученика основних и средњих школа, и промотивни штанд на коме су
волонтери Црвеног крста суграђанима делити промотивни материјал.

14. јуна 2016.године, на Градском
купалишту „Штранд“ организована је
промоција давалаштва крви, где су млади
волонтери Црвеног крста делили промо
материјал.
Град Нови Сад има то задовољство и
радост да, захваљујући великом броју
волонтера Црвеног крста и несебичних
добровољних давалаца крви, има добро
развијено
и
организовано
добровољно
давалаштво крви, да клинике несметано раде,
јер крви и продуката крви увек има довољно.
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Светски дан ДДК је медијски добро пропраћен. Извештаје са свечаности и
манифестација дали су РТВ, Новосадска телевизија, Канал 9, ТВ Панонија и дневни лист
„Дневник“.

04-06. септембар 2016.г, Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног крста
Македоније учествовао на тродневном семинару у Струги под називом „Млади – промоција
добровољног давалаштва крви“. Семинару је присуствовала петочлана делегација Црвеног
крста Новог Сада: Председник, Секретар, самостални стручни сарадник и два млада
волонтера Делегације је примио генерални секретар Црвеног крста Македоније Саит Саити и
секретар Црвеног крста Скопља.

Саветовање за предаваче ДДК, сараднике ДДК, организаторе акција ДДК и добровољне
даваоце крви из новосадских средњих школа, факултета, предузећа и месних заједница – са
гостима 150 учесника. Саветовање је одржано 21-23. октобра 2016.године на Борском језеру,
Хотел „Језеро“.
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Циљ Саветовања је био: подизање свести о култури добровољног давања крви, стицање
вештине комуникације и позитивног приступа према потенцијалним и вишеструким
добровољним даваоцима крви.

Заинтересованост полазника за теме Саветовања 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.
Организован је програм и дружење током обе вечери.

Саветовање су финансијски помогли: Скупштина Града Новог Сада – Градска управа за
здравство, Завод за трансфузију крви Војводине и Покрајински секретаријат за здравство,
социјалну политику и демографијју.
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.
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23. децембра 2016.годинеу сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине
организован је, традиционални, Завршни радно-свечани састанак са организаторима акција
ДДК из новосадских средњих школа, факултета, предузећа, установа, месних заједница и
удружења грађана – 110 учесника.
На Састанку су сумирани резултати рада за 2016.годину и донет Оперативни план акција
ДДК за 2017.годину. Охрабрујући је податак да ни ове године у Новом Саду није било
проблема у области ДДК. Завод је и ове године планиране акције ДДК оријентисао према
потребама крви у Новом Саду. У 2017.години акције ће бити прилагођене потребама
клиника, те ће с тога донети План акција током године бити усклађиван.
На Састанку су уручена именовања секретарима основних организација Црвеног крста и
актива ДДК за мандатни период 2014-2018, а свим присутним су подељени зидни календари,
шоље и оловке са логом Црвеног крста.

27.децембар.2016.године, Завод за трансфузију крви Војводине, Црвени крст Војводине и
Црвени крст Новог Сада организовали су акцију „Дар за Дар‟, где су сви добровољни
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даваоци који су дали крв тај дан, добили новогодишње пакетиће за своје малишане. Црвени
крст Новог Сада је обезбедио 100 новогодишњих пакетића.

Кроз непрекидну узајамну подршку у раду остварена је и настављена добра сарадња са
Заводом за трансфузију крви Војводине, Клубом еминентним добровољних давалаца крви
Новог Сада, Тимом за донацију и трансплантацију органа, Удружењем добровољних
давалаца крви у НИС-Нафтагас.
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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 2016.године Служба тражења Црвеног крста Новог Сада је примила и обрадила
5 захтева странака. У табели која следи изнети су бројчани подаци примљених захтева за
добијање података о времену проведеном у заробљеништву-интернацији, број покренутих
тражења и број решених захтева:
ЗАХТЕВИ
Број покренутих тражења ван земље (нестанак особа
није узрокован ратним сукобом)
Број покренутих тражења у нашојземљи (нестанак
особа није узрокован ратним сукобом)
Захтеви за добијање потврда о времену проведеном у
интернацији за време II св. рата
Остала тражења из надлежности СТ
Укупно

Број
примљених
захтева

Број
решених
захтева

4

2

0

0

2
0
6

2
0
4

Такође, током године прослеђени су сви пристигли одговори из претходних година.
Служби се обратило 15 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).
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САСТАНЦИ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Дана 15. јула 2016.године Покрајински
секретар
за
високо
образовање
и
научноистраживачку делатност, проф.др Зоран
Милошевић са сарадницима, посетио је Црвени
крст Новог Сада., Секретар Црвеног крста
Новог Сада, Драган Лазић упознао је
Покрајинског
секретара,
проф.др
Зоран
Милошевић, са активностима и програмима
које спроводи наша организација.

Дана 7. новембра 2016.године начелник
Јужнобачког управног округа, господин Милан
Новаковић посетио је Црвени крст Новог Сада.
Секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган
Лазић, упознао је начелника Јужнобачког
управног округа са активностима и програмима
које спроводи наша Организација. Договорен је
наставак
успешне
сарадње
везане
за
хуманитарне активности.

Дана 23. новембра 2016. године члан Градског већа за социјалну и дечју заштиту и
бригу о породици и деци, Тихомир Николић и помоћница Градоначелника за социјална
питања, Љиљана Коковић, начелница Градске управе за социјалну и дечју заштиту, Вера
Гркавац, посетили су седиште, Пионирска 12 и магацине Црвеног крст Новог Сада, у
Петроварадину, улица Раде Кончара 1.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Црвени крст Новог Сада и Црвени крста Бања Лука су 26.мај 2016. године, са почетком
у 12 часова организовали Трибину посвећену Превенцији злоупотребе психоактивних
супстанци, која је одржана у просторијама Црвеног крста Бања Лука. Делегацију из Новог
Сада су чинили: Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада, Ненад Драшковић,
директор Центра за социјални рад Новог Сада, Бранко Ћурчин, свештеник испред Заједнице
„Земља живих‟, православне заједнице за рехабилитацију оболелих од болести зависности –
наркоманиј, Андреја Јовановић, координатор Заједнице и штићеници. Трибини су
присуствовали директори бањалучких основних и средњих школа, представници Центра за
социјални рад, здравствених институција, локалне самоуправе града Бања Луке, невладиних
организација и др. Трибина је била посећена а учесници изузетно заинтересовани за
Новосадски модел превенције злоупотребе психоактивних супстанци. Љубазни домаћини на
челу са Жељкицом Илић, секретаром Црвеног крста Бања Лука су одлично организовали
Трибину која је завршена у 16 часова, на чему им дугујемо захвалност.

Дана, 10. јуна 2016. године, Црвени крст
Новог Сада посетили су директорка Центра за
социјални рад Града Бања Луке Вера Сладојевић,
директор Центра за социјални рад Града Новог
Сада господин Ненад Драшковић и руководилац
одјељења за породично правну заштиту Центра
за социјални рад Града Бања Луке Радмила
Дашић. Секретар Црвеног крста Новог Сада,
Драган Лазић, упознао је госте са активностима
које спроводи Црвени крст Новог Сада у области
социјалне делатности. Размењене су идеје о
реализацији заједничких пројеката.
28. јул - 2. август 2016. године, Бања Лука, Бардача, Српска, Босна и Херцеговина,
Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног крста Бања Луке и Црвеног крста Србац
учествовао на отварању Међународног омладинског кампа у Бардачи и Товалдићу. Црвени
крст Новог Сада су представљали стручни сарадници, Дејан Вучковић и Раде Станојчић.
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Дана 24.августа 2016.године, Црвени крст Новог Сада су посетили новинар BBC
Scotland, Cameron Buttle и сниматељ Douglas McLoud. Они су у пратњи хуманитараца,
брачног пара Бојане и Мајкла Харисона снимили прилог везан за хуманитарне активности и
сарадњу Црвеног крста Новог Сада и ораганизације „Glasgow care“.

20. август 2016. године, Ораховица, Хрватска, Црвени крст Новог Сада је на позив
Црвеног крижа Осијек учествовао на свечаном отварању 13. Летње школе младих Црвеног
крижа Осијек у Ораховици, а свечаности су присуствовали, председник Комисије за прву
помоћ Црвеног крста Новог Сада проф.др Миодраг Драпшин и секретар Црвеног крста
Новог Сада Драган Лазић. Одржан је и сасатанак секретара Црвеног крста/крижа Тузла,
Црвеног крижа Осијек и Црвеног крста Новог Сада где је разговарано о наставку сарадње
која је започета 2002.године.

2 - 4. септембар 2016. год. Скопље,
Струга, Македонија, Црвени крст Новог Сада
је на позив Црвеног крста Македоније
учествовао на тродневном семинару у Струги
под називом „Млади – промоција добровољног
давалаштва крви“ у периоду од 4. до 6.
септембра 2016. године. Делегацију Црвеног
крста Новог Сада су пуковник др Братољуб
Бркљача, председник Црвеног крста Новог Сада,
Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог
Сада, Мира Алимпић, технички секретар и два
млада волонтера Црвеног крста Новог Сада,
Тина Кркљуш и Самир Лимани. Поред Новог
Сада, на семинару су учествовали и волонтери Црвеног крста Македоније и Албаније.
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Дана 29. октобра 2016. године, председник Црвеног крста Новог Сада, пуковник др
Братољуб Бркљача и секретар Црвеног крста Новог Сада, Драган Лазић са сарадницима,
примили су колеге из Црвеног крста Македоније, које је предводио стручни сарадник Глигор
Новачевски. 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 12. новембра 2016.године,
генерални
секретар
Црвеног
крста
Републике
Српске,
господин
Ђоко
Михајловић посетио је Црвени крст Новог
Сада. Секретар Црвеног крста Новог Сада
Драган Лазић упознао је генералног
секретара Црвеног крста Републике Српске
са активностима и програмима које
спроводи наша Организација.
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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 01.01.2016.године до 31.12.2016. године објављено је 62 текста у
различитим дневним и недељним новинама (Дневник, Блиц, Вечерње новости, Данас,
Политика, Курир, Информер, 24 сата итд) и 55 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 199 минута.
Црвени крст Новог Сада има отворену страницу на друштвеној мрежи „Facebook“, која
тренутно има 2.510 пратилаца, као и веб страницу. Основни циљ свих ових активности је да
информишемо, пре свега, наше суграђане, а и ширу јавност о реализацији Програма Црвеног
крста.
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ПРИЗНАЊА
7. јануар 2016. године, на свечаности
поводом Светог Саве, директор Завода за
здравствену заштиту студената Нови Сад,
проф. др Веселин Дицков уручио је
захвалницу Црвеном крсту Новог Сада за
успешну сарадњу и изузетан допринос у
раду Завода

03. фебруара 2016.године, Јужнобачки
управни округ је у Мастер Центру
Новосадског сајма, организовао свечану
доделу плакета и захвалница институцијама,
привредним друштвима и појединцима, који
су током 2015. године, помогли успешну
реализацију хуманитарних акција. Испред
Црвеног крста Новог Сада, који је препознат
као заслужан у помоћи и реализацији
хуманитарних акција, секретар Драган Лазић
је примио захвалницу од проф. др Зорана
Милошевића,
начелника
Јужнобачког
управног округа.

26. априла 2016.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.
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11. мајa 2016.године, Црвеном крсту
Новог Сада је уручена Захвалница Удружења
Велико коло, за несебичну помоћ приликом
организације манифестације „Коло
за
Гиниса“.

18. маја 2016. године, Деканица Медицинског
факултета у Новом Саду, проф. др Снежана Бркић,
уручила је Црвеном крсту Новог Сада захвалницу за
успешну сарадњу, поводом обележавања 56 година
постојања Мединцинског факултета у Новом Саду.

21. маја 2016.године, Црвеном крсту Новог Сада је у
Свечаној сали Матице српске уручена Захвалница, поводом
прославе XXV година од обнове рада Кола српских сестара
Епархије Бачке Нови Сад.

23. маја 2016.године, Црвеном крсту Новог Сада је
уручена Захвалница удружења InterArt, поводом помоћи у
реализацији 15. Фестивала оптимизма Baby Exit-a на
Петроварадинској тврђави.
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19. августа 2016. године, Црвеном крсту
Новог Сада је Председник општине Ранилуг,
Градимир Микић, уручио Захвалницу за
хуману и несебичну помоћ деци општине
Ранилуг.

10. новембра 2016.године, на Свечаној
академији поводом прославе 230 година рада
Војне болнице у Петроварадину, у Позоришту
младих, Црвеном крсту Новог Сада је уручена
Златна плакета за успешну сарaдњу поводом
230 година рада Војно-медицинског центра
Нови Сад.

21. децембар 2016. године, Црвеном
крсту Новог Сада је председник Удружења
Матице Албанаца Србије, Г-дин Демо Бериша,
уручио Захвалницу за успешну сарадњу и
допринос у спровођењу заједничких циљева у
реализацији хуманитарних активности

23. децембра 2016. године, Црвеном
крсту Новог Сада је проф. Александра Бер
Божић, испред Медицинске школе „7 април“,
уручила Захвалницу за подршку при
релаизацији Другог турнира у женском
фудбалу средњих школа.
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ВОЛОНТЕРИ ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су поклонили локалној заједници, у току 2016.
године, 46.532 часа 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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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
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.

Бр.давања

Нови даваоци

13.908
15.037
15.202
15.523
17.035
16.887
18.191
17.986
18.940
21.017
21.043
22.176
17.978
17.397
17.563
16.246
16.424
17.153
17.091

2.778
2.585
2.652
3.187
3.745
2.840
3.170
3.122
3.350
3.705
2.696
2.915
1.990
2.127
2.143
1.864
2.216
2.479
2.308

Количина крви
(лит.)
6.626
7.180
7.094
7.252
7.892
7.950
8.433
8.440
8.850
9.757
9.833
10.362
9.015
8.715
8.787
8.207
8.243
8.605
8.494

%
давања
5,23
5,66
5,72
5,20
5,69
5,64
6,07
6,00
6,32
7,02
7,03
7,41
6.06
5,86
5,14
4,75
4,80
5,02
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.
8
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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.
21

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2017. годину

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.
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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
ОДЛУКА
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.
6.
7.
8.
9.

Доц. др Зоран Гојковић, Покрајински секретар за здравство,
Проф. др Веселин Дицков, директор Завода за здравствену заштиту студената,
Проф. др Золтан Хорват, члан Градског већа за здравство,
Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада,
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.

34

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2017. годину

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, културнозабавне, 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Кућна нега
Помоћ у кући
Материјална помоћ
Здравствена делатност
Институционални смештај
Психосоцијална подршка
Правна помоћ
Разно
УКУПНО

Број позива
380
320
680
15
11
44
3
9
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.

49

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2017. годину

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.

55

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2017. годину

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 научноистраживачку 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 креативноекукативних 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.

66

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2017. годину

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 покренутих тражења ван земље (нестанак особа
није узрокован ратним сукобом)
Број покренутих тражења у нашој земљи (нестанак
особа није узрокован ратним сукобом)
Захтеви за добијање потврда о времену проведеном у
интернацији за време II св. рата
Остала тражења из надлежности СТ
Укупно

Број
примљених
захтева

Број
решених
захтева

4

2

0

0

4
0
8

4
0
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.

***

72

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2017. годину

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
ОсијечкоБарањске
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 забавноедукативне 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 2426.10.2017. 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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ПРИЗНАЊА
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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