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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.

2

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.
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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“.
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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.

58

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.
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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.
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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.
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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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