Црвени крст Новог Сада је своје активности у 2020. години реализoвао у складу са
епидемиолошком ситуацијом у граду Новом Саду изазваном вирусом SARS-CoV-2, и
своје активности је базирао на ублажавању последица болести COVID-19.
У Републици Србији је први случај Ковид-19 регистрован 06.03.2020. године и
епидемија је још у току.
Дана 15. марта 2020, проглашено је ванредно стање на територији целе
државе. Затворене су школе и универзитети, забрањена масовна окупљања, а три дана
касније уведен је полицијски час, први пут на територији Србије после Другог
светског рата.
Дана, 6. маја, Народна Скупштина Републике Србије укинула је ванредно стање које
је донето 15. марта.
Градски штаб за ванредне ситуације донео је 26. новембра 2020, године Одлуку о
проглашењу ванредне ситуације у Граду Новом Саду, због погоршане епидемиолошке
ситуације настале ширењем епидемије заразне болести COVID-19.
Одлука о проглашењу ванредне ситуације представљала је инструмент којим Град
ствара услове за стављање на располагање свих ресурса на територији града у
потребном капацитету, ради сузбијања даљег ширења епидемије. У питању је био
интегрисани облик организовања и управљања субјектима система, а у циљу подршке
спровођењу оперативних мера на сузбијању ширења и последица заразне болести
COVID-19.
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Црвени крст Новог Сада је своје активности у 2020. години реализoвао
у складу са епидемиолошком ситуацијом у граду Новом Саду
изазваном вирусом SARS-CoV-2, и своје активности је базирао на
ублажавању последица болести COVID-19.
Активности су реализоване у складу са:
- Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама, Законом о трансфузиjској медицини, Законом
о безбедности и здрављу на раду, Законом о безбедности саобраћаја на путевима;
- Статутом Црвеног крста Новог Сада;
- Планом акције Црвеног крста Србије за период 2018-2022 годинa;
- Стратегијама које је усвојила Влада Републике Србије, а односе се на делатности
блиске организацији Црвеног крста (Стратегија развоја социјалне заштите,
Национална стратегија о старењу, Стратегија за смањење сиромаштва, Стратегија
подстицања рађања, Национални план акције за децу…);
- са постојећим потребама.
Црвени крст Новог Сада је био ангажован на реализацији јавних овлашћења која су од
стране државе поверена Црвеном крсту, Законом о Црвеном крсту Србије (члан 6. и 7. Закона),
програмом Црвеног крста (члан 9. Закона), редовним активностима и акцијама усмереним ка
различитим циљним групама становништва, посебно најугроженијим, као и услугама које
пружа Црвени крст (члан 10. Закона).
И у 2020. години потреба за деловањем организације Црвеног крста Новог Сада била је
изражена. Aктивности организацијe на сузбијању вируса корона - COVID-19, су дошле до
пуног изражаја за време ванредног стања у Pепублици Србији, у периоду од 15. марта до 6.
маја 2020. године.
На основу чана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама (“Службени гласник Републике Србије“, број 87/18), а у складу са Одлуком о
проглашењу ванредног стања (“Службени гласник Републике Србије“, број 29/20), Градски
штаб за ванредне ситуације Града Новог Сада на 9. ванредној седници од 18. и 22. марта 2020.
године донео је Наредбе о месту и улози Црвеног крста Новог Сада на територији град за време
трајања ванредног стања.
Црвени крст Новог Сада је деловао у складу са Основним принципима Међународног
покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а све своје капацитете ангажовао је у циљу
адекватног, благовременог и квалитетног одговора на хуманитарне потребе у заједници.
Извештајем о раду Црвеног крста Новог Сада за 2020. годину представљена је
реализација послова и задатака утврђених Планом рада и дефинисаних календаром активности
Црвеног крста Србије, као и активностима у време ванредног стања у Pепублици Србији.
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 Скупштине, Управног
одбора, Надзорног одбора и Комисија, своју делатност, која проистиче из Принципа
Међународног покрета Црвеног крста, реализују у потпуности.
Током 2020. године Црвени крст Новог Сада је руководећи се Мисијом Међународног
Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца заснованој на Принципима Црвеног крста
настојао да олакша људску патњу, да штити живот и здравље људи и да обезбеди поштовање
људског бића, да ради на спречавању болести и унапређењу здравља и социјалне сигурности,
да подстиче добровољност и општи осећај солидарности према свима којима је потребна
помоћ и заштита.
У извештају о раду Црвеног крста Новог Сада садржани су и резултати рада Основних
организација Црвеног крста и Актива у оквиру заједничких и координираних програмских
2

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2020.годину

делатности. Основне организације Црвеног крста су реализовале и бројне активности које
нису приказане у овом Извештају а које су резултат потреба и могућности локалне заједнице.
Сада:

Планиране активности реализоване су кроз следеће области рада Црвеног крста Новог
I

Организациoни развој

II Промоција и омасовљавање добровољног давалаштва крви
III Здравствено превентивна делатност
IV Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења
V Социјална делатност
VI Подмладак и омладина,
VII Деловање у несрећама
VIII Служба тражења,
IX Ширење знања о међународном хуманитарном праву и Основним принципима
Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца – Дифузија,
X Међународна сарадња
XI Односи са јавношћу
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ОРГАНИЗАЦИОНИ РАЗВОЈ

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. и 16. Закона)
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 2020. години биле су усмерене на:

омасовљавању чланства - мотивацији суграђана да буду чланови Црвеног крста Новог
Сада применом Правилника о чланству и чланарини Црвеног крста Србије. Црвени крст
Новог Сада има 11.493 чланова, са плаћеном чланарином у 196 oсновних организација и
aктива;

организационом и кадровском јачању Секретаријата као и основних организација и актива
Црвеног крста у предузећима, васпитно-образовним институцијама, установама и месним
заједницама;

стварању услова за рад нових основних организација и актива Црвеног крста Новог Сада
- Упутство за оснивање и рад основних облика деловања Црвеног крста.

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;

Значајна пажња посвећена је волонтерима Црвеног крста Новог Сада и донаторима, а
најзаслужнијим у складу са Правилником о утврђивању услова и критеријума за
додељивање признања Црвеног крста Србије, су уручена признања;

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

Остварена је изузетно добра сарадња са Градом Новим Садом (Градском управом за
дечију и социјалну заштиту, Градском управом за здравство и др). Настављена је сарадња
са Дирекцијом за робне резерве Града, Јужнобачким управним округом, Дирекцијом за
робне резерве АП Војводине, Покрајинским секретаријатом за високо образовање и
научноистраживачку делатност АП Војводине, Војском Србије, Универзитетом у Новом
Саду, институцијама и установама које обављају сличне активности, са циљем да
организација Црвеног крста Новог Сада што успешније реализују своје задатке;

На основу Програма „Недеље Црвеног крста“ а поштујући препоручене мере заштите од
заразне болести COVID-19, обележен је 8. мај – Светски дан Црвеног крста. У периоду од
8. до 15. маја реализоване су бројне и већ афирмисане активности Црвеног крста Новог
Сада. „Без обзира на то ко си
и где се налазиш, ми смо ту да
одговоримо на свачији позив
за помоћ” био је слоган
овогодишњег Светског дана
Међународног
покрета
Црвеног крста и Црвеног
полумесеца, који је на
најбољи
начин
осликао
карактер активности које смо
спровели током пандемије
изазване корона вирусом.
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Скупштина Црвеног крста Новог Сада
Седница Скупштине Црвеног крста Новог Сада, одржана је 6. марта 2020. године, у
Свечаној сали Војске Србије, Београдски кеј број 9, у 12 00 часова. На Седници су
презентовани Извештај о раду за 2019. годину, План рада за 2020. годину, Извештај
Надзорног одбора за 2019. годину и уручена су признања Црвеног крста Србије истакнутим
појединцима, организацијама, институцијама и удружењима. Седници су присуствовали
многобројни гости ( 200 учесника):
- проф. др Драган Радовановић - председник Црвеног крста Србије
- Бошко Митрашиновић - секретар Црвеног крста Војводине;
- Никола Бањац - генерални секретар Скупштине Аутономне Покрајине Војводине;
- Јелена Станић Марић - помоћник покрајинског секретара за науку и
научноистраживачку делатност АП Војводине;
- Милан Новаковић - начелник Јужно бачког упрваног округа;
- Љиљана Коковић - помоћник градоначелника Новог Сада за социјална питања;
- пуковник Радован Гајић - заменик команданта Прве бригаде копнене Војске Србије;
- прим др Сања Богдановић - директорка Завода за трансфузију крви Војводине;
- Момо Чолаковић - председник Удружења пензионера Града Новог Сада, народни
посланик;
- Вера Гркавац - в.д. начелника Градске управе за дечију и социјалну заштиту;
- мр Драгана Којадиновић - в.д. начелника Градске управе за здравство;
- Вукашин Гроздановић – координатор ОПЕНС 2019;
- директори предузећа и институција, директори институција социјалне заштите, часни
оци, муфтија војвођански, представници школа, факултета, удружења, установа,
институција и предузећа, са којима остварујемо програмске активности и садржаје,
добитници признања Црвеног крста Србије и Новог Сада, као и наши најмлађи
волонтери – чланови Теренске јединице „ Јован Јовановић Змај“ Црвеног крста Новог
Сада. Скупштини су присуствовали секретари Црвеног крста са којим наша
организација има изузетно добру сарадњу: др Синиша Трајковић-Суботица,
Александра Танасијевић-Зрењанин, Биљана Клипа-Сомбор, Татјана ЈованчевићСремска Митровица, Данијела Бјељац-Кикинда и Бранислав Шобот-Бачка Паланка.
Пријатељи Црвеног крста Новог Сада, Хор гимназије „ Јован Јовановић Змај“, најбољи
средњошколски хор у Србији са диригентом Јованом Травицом, су својим вокалним умећем
улепшали радни и свечани део Скупштине.
Председник Црвеног крста Србије, проф. др Драган Радовановић уручио је Медаље, Златни
и Сребрни знак Црвеног крста Србије истакнутим институцијама и волонтерима, који су
својим радом допринели развоју Црвеног крста Новог Сада.
Председник Црвеног крста Србије, проф. др Драган Радовановић, приликом обраћања на
Скупштини истакао је, да је велико задовољство бити присутан на седници једне организације
као што је Црвени крст Новог Сада, која је показала колико је труда и рада уложила у
претходној години. „Црвени крст Новог Сада је веома важан за функционисање читавог
Црвеног крста у Србији и представља одличан пример добро организоване и ефикасне
организације Црвеног крста, која покрива један од највећих градова у Србији. Такође има
изванредну сарадњу с локалном самоуправом, што даје још већу ефикасност раду Црвеног
крста Новог Сада“, поручио је присутнима председник Црвеног крста Србије, проф. др
Радовановић. Веома је важан однос међусобне сарадње, поверења и поштовања између
партнера, Црвеног крста Новог Сада и Скупштине града Новог Сада, јер и сами Новосађани
виде каква је функција Црвеног крста, што му омогућава да има активности и много шире од
оних које су карактеристичне за Црвени крст. Председник Радовановић је истако да у оквиру
Црвеног крста у Србији постоје 182 локалне, односно општинске, градске и две покрајинске
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организације Црвеног крста - које координирају рад својих професионалаца и још много већег
броја волонтера у Србији. Рад читавог Црвеног крста у Србији се мери и вреднује на основу
рада и функционисања наших локалних организација јер све одлуке и стратегије које се донесу
на неком глобалном нивоу, потребно је спровести у пракси – казао је проф. Радовановић. –
Истакао је још да су локалне организације важне, зато што у њима раде они који живе у својим
срединама и препознају потребе људи на свом терену и аутоматски предузимају акције,
помажући људима у невољи. Суштина функционисања Црвеног крста је да буде ту за оне
којима је потребан, а друго – да шири своју базу волонтера и ми онда вреднујемо квалитет
рада на основу броја волонтера у читавом Црвеном крсту у Србији. Ако кажемо да имамо
70.000 волонтера, онда можемо закључити да Црвени крст Србије заиста ради високо
квалитетно нагласио је проф. др Радовановић.
ПРИЗНАЊА ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Управни одбор Црвеног крста Србије на седници одржаној 24. децембра 2019. године
једногласно је подржао предлог Управног одбора Црвеног крста Новог Сада.
Медаља Црвеног крста Србије
1. Александар Гусман
2. Петар Кудра
Златни знак
1. Љубица Слокар
2. Ружица Зећировић Србљанин
3. Драгана Ћирић
4. Јасмина Пастоњицки
5. Драгана Карвак
6. Владимир Крчединац
7. Завод за трансфузију крви Вовјодине
8. Ватерполо клуб „Војводине“
9. Ватрогасна спасиличка бригада Нови Сад
Сребрни знак
1. Ержебет Хорват
2. Jелена Тишма
3. Бојана Манигода
4. Благоје Катић
5. Александар Јокановић
6. Слободан Јосимовић
7. Дарко Дозет
8. Драган Ресановић
9. Зоран Бабин
10. Светлана Мандић
11. Тања Савић
12. Владимир Матијевић
13. Љиља Јелић
14. Халина Гроховска Вучићевић
15. Иван Станојловић
16. Милена Максимовић
17. Данута Сабина Шереш
18. Немања Ковачевић
19. Јелена Влаховић
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Управни одбор Црвеног крста Новог Сада
Управни одбор је колективни извршни орган Скупштине и броји 11 чланова.
Управни одбор је у току извештајне године одржао 7 седница и координирао целокупни
рад Црвеног крста Новог Сада, и заједно са Секретаријатом и Комисијама, радио на
реализацији свих задатака поверених нашој организацији. Управни одбор је у току
извештајног периода одржао 10 седница:
- 28. јануар 2020.
- 20. фебруар 2020.
- 11. јун 2020.
- 3. јул 2020.-електронска седница
- 7. октобар 2020.
- 27. новембер 2020. електронска седница
- 25. децембар 2019. електронска седница
Програми Црвеног крста Новог Сада реализовани су захваљујући снажној подршци
Града Новог Сада, преко Градске управе за социјалну и дечију заштиту:
- Кухиња за социјално угрожена лица
- Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне потребе
- Подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва и други видови помоћи социјално
угроженим грађанима
- Програми и активности за старије
- Програми рада Црвеног крста Новог Сада у обављању јавних овлашћења на територији
Града Новог Сада
У сарадњи са Градском управом за здравство реализован је Програм омасовљења
добровољног давалаштва крви за 2020. годину и Пројекти:
Здраво одрастање
- Обука деце старијег основношколског
узраста у пружању прве помоћи
- Обука васпитачица ПУ „Радосно
детињство“ у пружању прве помоћи
- Превенција злоупотребе психоактивних
супстанци у основним школама.
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Црвени крст Новог Сада је као саставни део Црвеног крста Војводине и Црвеног
крста Србије реализовао следеће активности: Програм Промоција хуманих вредности,
Програм борбе против трговине људима, Смањење ризика и последица од елементарних
непогода и других опасности у локалним заједницама, Психосоцијална подршка „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 за организаторе акција
добровољног давалаштва крви, Школа здравља, „Дечја недеља”, „Пакет за новорођену бебу”,
Међународни дан старијих особа, Светски дан хране, Светски дан сиромаштва, „За сунчану
јесен живота”, Борба против болести зависности, Светски дан борбе против ХИВ-а, „Један
пакетић – много љубави”, Прва помоћ - 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, обуке у пружању прве помоћи у складу
са Законом о безбедности и здрављу на раду, Служба тражења, настављена је сарадња са
дневним центром МНРО, организоване су акције прикупљања и слања помоћи у енклаве на
Косову и Метохији, као и активности на прикупљању довољних количина крви и др.
Посредством председника и секретара, Управни одбор је остварио бројне контакте са
многим донаторима и институцијама у граду али и шире. Настављена је сарадња са
организацијама Црвеног крста из Загреба, Сарјева, Вуковара, Тузле, Осијека, Бањалуке и
Скопља, у складу са могућностима због пандемије изазаване коронавирусом.
Надзорни одбор Црвеног крста Новог Сада
Надзорни одбор је у претходној години
одржао две седнице, на којима је разматрао
укупно финансијско материјално пословање и
законитост у раду. Своје извештаје презентовао
је Управном одбору Црвеног крста Новог Сада.
Основне организације и активи Црвеног крста
Основне организације и активи су саставни део Црвеног крста Новог Сада, као основни
облик организовања чланства Црвеног крста за обављање хуманитарних задатака који су
утврђени Статутом Црвеног крста Новог Сада – Градске организације.
Основне организације се формирају према месту становања, рада и школовања, и спроводе
активности из делокруга рада Црвеног крста. Радом основне организације руководи секретар
основне организације, кога предлаже основна организација, а именује секретар Црвеног крста
Новог Сада и он ту функцију обавља волонтерски.
Активи се организују ради реализације конкретних програмских активности.
Активом руководи секретар актива, кога изабере актив уз сагласност и именовање секретара
Црвеног крста Новог Сада и он ту функцију обавља волонтерски.
На територији Града Новог Сада делују:
•
101 основна организација са 15.662 чланова и
•
95 актива са 3.550 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
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Црвени крст Новог Сада је 5. фебруара
2020. године, организовао први радни састанак
са секретарима Основних организација Црвеног
крста у месним заједницама. На састанку је
презентован Извештај о раду Црвеног крста
Новог Сада у 2019. години, и донет је План рада
Основних организација Црвеног крста у месним
заједницама за 2020. годину којим су планиране
активности
за обављање хуманитарних
задатака који су утврђени Статутом Црвеног
крста Новог Сада – Градске организације. Планом рада су предвиђене активности на
омасовљавању организације Црвеног крста, здравственом просвећивању, добровољном
социјалном раду и промовисању добровољног давалаштва крви.
У оквиру обележавања 1. октобра, Међународног дана старијих особа, у знак
захвалности за хумани волонтерски рад, Црвени крст Новог Сада је и ове године организовао
једнодневни мотивациони излет за волонтере из програма „Брига о старијима“ и активисте
Црвеног крста Новог Сада. Ове године, посетили смо 3. октобра, Црвени крст Суботицe, где
су нас љубазно дочекали и угостили наше колеге на челу са секретаром др Синишом
Трајковићем, а стручну службу су чинили: Дијана Габрић, Невена Лукић, Зоран Молнар,
Миодраг Варо и Злата Месарош. Речи добродошлице упутио нам је секретар Црвеног крста
Суботица др Синиша Трајковић као и представници стручне службе, који су уз речи
добродошлице, презентовали активности ове успешне организације Црвеног крста. Млади
волонтери ове организације су нашим волонтерима све време били на располагању.

Наши волонтери су посетили Градску кућу, одредницу града, и симбол Суботице и том
приликом обишли три већнице - Зелену и Жуту које су користили Велики жупан и
Градоначелник, и трећу централну - свечану Велику већницу која чини срце Градске куће.
Након упознавања са историјатом градње овог здања и града, волонтери су са видиковца
Градске куће на висини од 45,5 метара имали незаборавни поглед на Суботицу и њену
околину.
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У дворишту Црвеног крста Суботице за
наше волонтере је уприличен ручак, након кога
смо организовали трибину која је била
посвећена промовисању доприноса старијих
особа у породици и друштву.
Уз једно лепо поподне, пуно значајних
размена искустава, излет смо наставили на
језеру Палић. Шетајући поред Палићког језера,
били смо у прилици да обиђемо Велики парк
који се протеже од Водоторња до језера, Велику
терасу, Летњу позорницу и Спомен чесму и на крају да се освежимо на Женском штранду.
Овом приликом желимо да се захвалимо секретару Црвеног крста Суботица др Синиши
Трајковићу, стручној служби и волонтерима, на гостопримству и срдачности.
Негујући основне принципе Црвеног крста: хуманост, непристрасност, неутралоност,
независност, добровољност, јединство и универзалност Црвени крст Новог Сада је привукао
велики број волонтера различитих генерација који представљају незаменљив ресурс у
реализацији активности наше организације.Наведени излет је организован у складу са мерама
заштите од заразне болести COVID-19.
Црвени крст Војводине организовао је Саветовање у хотелу „Норцев“ на Фрушкој гори,
у периоду од 19. до 30. октобра 2020. године, за секретаре у организацијама Црвеног крста у
Војводини (120 учесника).
Волонтери Црвеног крста Новог Сада
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су
поклонили локалној заједници, у току 2020.
101.787
часoва
добровољног
године,
волонтерског рада. Црвени крст Новог Сада се
захваљује великом броју волонтера, који су
учествовали у реализацији планом предвиђених
акција и активности Црвеног крста Новог Сада.

Дугогодишња волонтерка Црвеног крста
Новог Сада, и предсдница Комисије за
организацију и развој, Даница Вигњевић дала је
6. новембра 2019. године интервју РТВ 1, на
тему волонтерског рада, као волонтерка са
најдужим стажом у нашој организацији. Наши
хероји, млади волонтери Црвеног крста Новог
Сада имали су запажену медијску пажњу а у
прилозима и новинским чланцима рад наше
организације
афирмисали
су
следећи
волонтери: Трифко Ијачић, Маша Мастиловић,
Ана Пајкић, Александра Милић, Немања
Ковачевић, Слађана Игић, Вукашин Денић,
Нађа Малетић, Мина Вучковић и други.
Секретаријат Црвеног крста Новог Сада
Рад Секретаријата Црвеног крста Новог Сада, у извештајној години, огледао се у
реализацији Планом предвиђених акција и активности, као и закључака који су доношени на
седницама Управног одбора, Комисија и Надзорног одбора. Посебно треба нагласити да је
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Секретаријат узео учешће у раду органа Црвеног крста на вишим нивоима организованости и на

тај начин дао допринос институционалном развоју Црвеног крста Војводине и Србије. Чланови
Секретаријата, који се налазе у комисијама Црвеног крста Војводине и Црвеног крста Србије,
редовно су учествовали у раду и на бази искустава у раду Црвеног крста Новог Сада дали допринос
у раду Националног друштва.

***
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ПРОМОЦИЈА И ОМАСОВЉЕЊЕ
ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ
(Правни основ: члан 7. тачка 4, члан 8, члан 13, 14, 15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије,
Закон о трансфузијској медицини, члан 7, 9. и 10, Закон о здравственој заштити, члан 18. тачка
15. и члан 123. тачка 6.)
Давање крви је општи друштвени
интерес уобличен у Национални програм, који
се реализује плански – масовним и
континуираним
организовањем
акција
добровољног
давања
крви.
Послови
организовања, мотивисања и окупљања даваоца
крви поверене су организацији Црвеног крста и
трансфузиолошким службама, дефинисани су
Законом о Црвеном крсту Србије (Сл.Гласник
РС, број 107/05), као јавно овлашћење и
Законом
о
трансфузијској
медицини
(Сл.Гласник РС, број 40/17).
Активности из ове области Црвени крст Новог Сада спроводи у партнерском односу
са Заводом за трансфузију крви Војводине, са којим организују акције добровољног давања
крви на терену, у институцијама, у локалним заједницицама и у Заводу. 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 2020. године, на основу података из Института за трансфузију крви Србије и Завода за
трансфузију крви Војводине прикупљено је укупно:
- На територији Републике Србије 171.814 јединица крви;
- На територији Аутономне Покрајине Војводина 45.605 јединица крви;
- На територији Града Новог Сада 9.356 - што чини 5,44% у односу на број прикупљених
јединица крви на територији Републике Србије и 20,51 % у односу на број прикупљених
јединица крви на територији АП Војводине.
- Прво давање остварило је 923 даваoца.
Велику захвалност дугујемо нашим оданим
и пожртвованим сарадницима - волонтерима
Црвеног крста, који су мрежом свога деловања
мотивисали и организовали велики број
хуманих суграђана који су дали крв.
Одржани су редовни састанци Комисије за
ДДК и организатора акција добровољног
давања крви, на којима су разматрана актуелна
питања из ове области и прављени оперативни
планови акција.
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Делегација Црвеног крста Новог Сада,
коју су чинили проф. др Ева Лончар, члан
Управног одбора и председница Комисије за
добровољно давалаштво крви и Драган Лазић,
секретар посетили су Ректорату Универзитета у
Новом Саду 9. јануара 2019. године. Делегацију
у Ректорату Универзитета у Новом Саду
примила је проректорка за наставу проф. др
Сања Подунавац-Кузмановић. Током сусрета је
разговарано о могућностима за унапређење
организовања акција добровољног давалаштва крви на факултетима Универзитета у Новом
Саду, као и наставку успостављене сарадње у хуманитарној области. Драган Лазић се захвалио
Проректорки на несебичној сарадњи и снажној подршци коју Универзитету у Новом Саду
пружа Црвеном крсту Новог Сада, приликом реализације хуманитарних активности на
Факултетима Универзитету у Новом Саду.
Црвени крст Новог Сада и Универзитет у Новом Саду настављају у току школске
2019/2020. године успешну дугогодишњу сарадњу организовањем акција добровољног
давалаштва крви на факултетима у саставу Универзитета. Реч је акцијама које су део
активности Црвеног крста Новог Сада у оквиру организовања, мотивисања и окупљања
даваоца крви, које се спроводе у партнерству са Заводом за трансфузију крви Војводине.
Прва акција добровољног давалаштва крви на факултетима у текућој школској години
организована је на Филозофском факултету 20. фебруара 2020. године. Тим поводом, акцију
на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду испратили су проф. др Сања
Подунавац-Кузмановић, проректорка за наставу, проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш,
деканица Филозофског факултета, проф. др Јасмина Коџопељић, продекан за наставу, проф.
др Владимир Баровић, координатор акције добровољног давалаштва крви на Филозофском
факултету, као и Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада и прим. др Сања
Богдановић, директорка Завода за трансфузију крви Војводине.
Проректорка проф. др Сања Подунавац-Кузмановић истакла је да је свака акција
добровољног давања крви једно од лепших дешавања на Универзитету, као и да је веома важно
да млади људи осете лепоту хуманог геста којим некоме спашавају или продужују живот.
„Овакве акције су нешто чиме се наш Универзитет веома поноси, јер сви ти млади људи, наши
студенти, ће након завршених студија сигурно постати квалитетни стручњаци, међутим, веома
је важно да постану племените и хумане личности“, нагласила је проректорка овом приликом.
„И због тога, читава академска заједница би требало да ради на томе да оваквих акција на
нашем Универзитету буде што више, јер се на овај начин код студената подиже свест о значају
ширења идеје хуманости и доприноси се развијању културе добровољног давања крви“,
закључила је проректорка, најављујући наставак акција добровољног давалаштва крви и на
другим факултетима Универзитета у Новом Саду.
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Да би задовољили потребе лечење свих пацијената на територији Војводине потребне
су свакодневне акције како би залихе могле да буду одржаване на стабилном нивоу, кажу из
Завода за трансфузију крви Војводине. “Држимо се оног постулата да крв треба да чека
пацијента, а не пацијент крв”, навела је др Сања Богдановић, в.д. директора.
Секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић је напоменуо да су току претходне
године имали 2.154 прва давања , што је и основни циљ њихових активности.Један од начина
мотивације младих да добровољно дају крв је и медијска пажња, рекао је секретар Црвеног
крста, кроз коју млади схватају колико је важан живот сваког људског бића и на који начин
лично могу да допринесу да се тај живот сачува. Медијски су акцију испратили РТВ,
Новосадска ТВ, Канал 9, Дневник.
На акцији је прикупљено укупно 41 јединица крви. Црвени крст Новог Сада се
захваљује свим добровољним даваоцима и Основној организацији Црвеног крста
Филозофског факултета у Новом Саду.
Уз подршку Ректората Новосадског универзитета, на факултетима и високим школама
организовано је било укупно шест успешних акција давања крви у којима је 306 студента дало
крв.
Црвени крст Новог Сада је 11. маја 2020.
године, организовао пријем за вишеструке
добровољне даваоце крви - мушкарце са преко
100 давања и жене са преко 50 давања крви,
поводом обележавања 11. маја - Националног
дана добровољних даваоца крви. Пријем је
организован у просторијама Завода за
трансфузију крви Војводине, уз поштовање
прописаних мера заштите. Истакнуте даваоце
крви су поздравили пуковник др Братољуб
Бркљача председник Црвеног крста Новог Сада, проф. др Сања Подунавац-Кузмановић
проректорка Универзитета у Новом Саду и прим. др сц. мед. Сања Богдановић в.д. директора
Завода за трансфузију крви Војводине. Плакете Црвеног крста Новог Сада је уручио
председник Црвеног крста Новог Сада, пуковник др Братољуб Бркљача. Овогодишњи
добитници признања су: 1. Виера Данко 2. Катарина Миливојевић 3. Јовица Видак 4. Стеван
Стрибер 5. Петар Паликућа 6. Саша Илић 7. Ненад Нишавић 8. Зоран Бабин 9. Љиљана
Јовановић 10. Марија Мадацки Након завршетка пријема, млади волонтери Црвеног крста
Новог Сада показали су своју хуману страну и
донирали су крв. Истог дана у пословној сали
Црвеног крста Новог Сада, уручене су награде
ученицима новосадских основних и средњих
школа, чији су радови били најуспешнији (на
градском нивоу) на конкурсу „Крв живот
значи“ и који су прослеђени Црвеном крсту
Србије. Ове године Црвени крст Србије је донео
одлуку да због ванредног стања, сви учесници
конкурса буду победници.
У понедељак 15. јуна у 12,00 сати, у Великој сали Дома Војске Србије, Београдски кеј
9, Црвени крст Новог Сада је организовао пријем, за вишеструке добровољне даваоце крви,
који су у 2019. години остварили право на признање за 50, 75 и 100 пута дату крв, као и
колективе - добитнике плакете „Широко Срце“. Традиционална свечаност поводом Светског
дан давалаца крви организована је уз поштовање мера заштите од ширења корона вируса.
Овогодишњи 14. јун, Светски дан давалаца крви, обележен је под називом „Безбедна крв
спасава животе“ са слоганом „Дај крв и учини свет здравијим местом за живот“. Добитницима
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признања обратили су се Александар Петровић,
помоћник градоначелника Града Новог Сада,
пуковник др Братољуб Бркљача председник
Црвеног крста Новог Сада и прим. др Сања
Богдановић в. д. директора Завода за
трансфузију крви Војводине. Након уводних
поздрава, добровољним даваоцима крви
уручене су захвалнице, плакете и пригодне
награде,
а
помоћник
градоначелника,
Александар Петровић уручио је плакете онима
даваоцима који су до сада крв дали 100 пута.
Поред добровољних давалаца, признања су уручена и заслужним установама и институцијама
за најбоље остварене резултате на омасовљавању добровољног давалаштва крви у претходној
години. У име награђених захвалила се Милица Миковић, добитница признања за остварених
100 давања крви. Својим присуством свечаност су увеличали: - Дејан Укропина - председник
Црвеног крста Војводине; - Бошко Митрашиновић - секретар Црвеног крста Војводине; Милан Новаковић - начелник Јужнобачког упрваног округа; - бригадни генерал Зоран
Насковић - командант Прве бригаде Копнене Војске Србије; - Александар Петровић, помоћник
градоначелника Града Новог Сада, - прим др Сања Богдановић - в.д. директора Завода за
трансфузију крви Војводине; - проф. др Дејан Јакшић - ректор Универзитета у Новом Саду; проф. др Сања Подунавац-Кузмановић - проректор Универзитета у Новом Саду; - Желимир
Мрдаљ - директор Центра за основну полицијску обуку Сремска Каменица; - Ђорђе Искрин директор Медицинске школе „7.април“; волонтери и други. У сарадњи са Заводом за
трансфузију крви Војводине, Црвени крст Новог Сада овај датум обележиo је и дистрибуцијом
пропагандног материјала посвећеног добровољном давалаштву крви. Свакодневни хероји даваоци крви, обезбеђују потребе за крвљу и крвним продуктима, и то у свим условима,
бринући о другима као о себи. Добровољни даваоци крви су из свих сфера живота, свих
конфесија, порекла и узраста. Бирајући да дају крв својом вољом, без надокнаде, ови
појединци представљају хероје данашњице. Ови људи гестом људске солидарности спасавају
животе, а многи то чине годинама уназад. Циљ активности Црвеног крста Новог Сада је
мотивицаија давалаца и подизање свести о потреби да буду обезбеђене довољне резерве крви,
како бисмо помогли пацијентима у животно угроженим стањима. Град Нови Сад има то
задовољство и радост, да захваљујући великом броју волонтера Црвеног крста и несебичних
добровољних давалаца крви, има добро развијено и организовано добровољно давалаштво
крви, да клинике несметано раде, јер крви и продуката крви увек има довољно. Програм је
водила Лаура Вујковић, новинарка РТВ.Извештаје са свечаности дали су РТВ, Новосадска
телевизија, и Канал 9. Свим добровољним даваоцима захваљујемо на хуманости и шаљемо
поруку да свако може дати свој допринос: давањем крви, волонтирањем у давалаштву крви
или ширењем тачних информација о потребама за добровољним давањем крви. За остварених
100 давања плакету су добила 4 даваоца крви: Ђорђе Кејфеш - Золтан Сајко - Лудрован Мирко
- Павле Благојевић За 75 давања 11 даваоца: Драгомир Кисо - Мирко Шљука - Саша
Радивојевић - Милорад Милић - Небојша
Смрека - Горан Миљуш - Раде Јововић - Младен
Јеличић - Јелена Ћирић - Стеван Ђуровић –
Јордан Љубишевић. За 50 давања 36 давалацa.
Плакету „Широко срце“ за 2019. годину добило
је девет колектива: - Центар за основну
полицијску обуку Сремска Каменица Медицинска школа „7.април“ - Економска
школа
„Светозар
Милетић“
Факултети
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Универзитета у Новом Саду: - Факултет техничких наука - Природно-математички факултет Правни факултет - ЈГСП „Нови Сад“ - Полицијска управа Нови Сад - Одржавање и услуге
д.о.о. Нови Сад .
Црвени крст Србије је и ове године
организовао припреме за летњу кампању
промоције добровољног давалаштва крви под
називом “ Црвени крст – Црвени тепих“. Циљ
кампање је предупређење летњих несташица
крви или умањење дефицита крви која је
карактеристична за летњи период. У
Фалкенштајнер Хотелу Београд, 22. јуна 2020.
године, организовано је снимање ТВ спота
посвећеног
промоцији
добровољног
давалаштва крви. Црвени крст Новог Сада је
подржао ову активност Црвеног крста Србије,
тако што је организовао учешће Гојка Пијетловића, репрезентативца Србије у ватерполу. Наша
организација изражава велику захвалност овом сјајном спортисти на хуманом гесту.
Захваљујемо се и Драгану Ресановићу, председнику Ватерполо клуба „Војводина“ на подршци
активностима Црвеног крста Новог Сада
Црвени крст Новог Сада реализовао је, у
периоду од 12. до 13. септембра 2020. године,
дводневни Камп за младе волонтере у
Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у
Багремари.
Током трајања Кампа обрађенa je тема
везана за мотивацију младих у области
Добровољног давалаштво крви.
У среду 16. септембра 2020. године, у Заводу за трансфузију крви Војводине, Драган
Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада се састао са др Весном Мијуцић директором
Института за трансфузију крви Србије и прим др сц. мед Сањом Богдановић в.д директора
Завода за трансфузију крви Војводине. Том приликом разговарано је о активностима које се
реализују у циљу смањења несташица крви.
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У оквиру Програма едукативно мотивационог рада Црвени крст Новог Сада у сарадњи
са Заводом за трансфузију крви Војводине, је и ове године организовао Саветовање за
волонтере сараднике, организаторе акција добровољног давалаштва из новосадских средњих
школа, факултета и предузећа– са гостима 70 учесника. Саветовање је одржано у складу са
прописаним мерама здравствене заштите од заразне болести Covid-19, поштујући све
препоруке о предострожности у циљу првентивне заштите свих учесника и безбедног
одржавања програма саветовања.
Саветовање је одржано у периоду од 25. до 27. септембра 2020. године, у Врњачкој
бањи, у хотелу „Соларис Ресорт“.
Циљ Саветовања је био: подизање свести о култури добровољног давања крви, стицање
вештине комуникације и позитивног приступа према потенцијалним и вишеструким
добровољним даваоцима крви. Саветовање је отворио Драган Лазић, секретар Црвеног крста
Новог Сада који је поздравио присутне госте и сараднике.
Председник Комисије за добровољно давалаштво крви Црвеног крста Новог Сада, проф. др
Ева Лончар, је истакла значај организовања оваквих саветовања и захвалила се
организаторима – волонтерима на великој помоћи у организовању акција, нарочито у
специфичним условима због заразне болести Covid-19.

Раде Станојчић, самостални стручни сарадник Црвеног крста Новог Сада, представио
је активности Црвеног крста Новог Сада на плану добровољног давалаштва крви за период
јануар-август 2020. године. Организовање свих акција незамисливе су без добре сарадње са
Заводом за трансфузију крви Војводине а о улози службе за трансфузију крви и анализи
њихових резултата, говорила је прим. др Сања Богдановић, в.д. директора Завода за
трансфузију крви Војводине.
Зорица Бијелић, сарадник из Завода за трансфузију крви Војводине, објаснила је
учесницима како фукционише добровољно давалаштво за време заразне болести Covid-19.
Медијску промоцију и презенатацију добровољног давалаштва крви представио је проф. др
Владимир Баровић.
Заинтересованост учесника за дате теме
била је изузетно велика. Било је пуно питања на
које су предавачи дали одговоре. На
Саветовању су учествовали и: Александра
Танасијевић,
секретар
Црвеног
крста
Зрењанина, Биљана Клипа, секретар Црвеног
крста Сомбор,
Татјана Јованчевић, секретар
Црвеног крст Сремска Митровица, Емина
Тодоровић, секретар Црвеног крста Крушевац и
Слободан Дишовић, секретар Црвеног крст
Врњачка Бања.
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Послови организовања, мотивисања и
окупљања добровољних давалаца крви према
Закону о Црвеном крсту, (Сл.Гласник РС, број
107/05), као јавно овлашћење, и Закону о
трансфузијској медицини (Сл.Гласник РС, број
40/17), поверени су Организацији Црвеног
крста и трансфузиолошким службама.
Едукације волонтера су начин да се људи
укључе
у
промоцију
добровољног,
ненаграђеног и анонимног давања крви и начин
да се дође до нових волонтера и давалаца крви.
Саветовање је финансијски помогла Скупштина
Града Новог Сада – Градска управа за здравство
и Градска управа за социјалну и дечију заштиту. Атмосфера током рада, интерактивност са
предавачима, обим усвојених вештина, лепо дружење, као и изузетна предусретљивост
домаћина хотела „Соларис Ресорт“, допринели су да реализација саветовања буде на високом
нивоу.
Црвени крст Новог Сада и Завод за трансфузију крви Војводине су због смањених
залиха крви, изазваних због заразне болести Covid-19, организовали већи број ванредних
акција у трансфузиомобилу током целе године.

Упућујемо захвалност свим суграђанима великог срца, који су се и у тешком
времену и неповољној епидемиолошкој ситуацији, одазвали на акције добровољног
давања крви и несебично помогли онима којима је помоћ била најпотребнија.
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ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 7, тачка 2 и 3. члан 9. тачка 7,
члан 13, 14, 15. и 16. Закона и члан 18. Закона о здравственој заштити, Закон о јавном здрављу
члан 7)
Општи циљ здравствено превентивних активности Црвеног крста је подизање свести
грађана о важности упражњавања здравих стилова живота и важности превенције болести са
посебним акцентом на рањиве групе (младе, старије, и социјално угрожене особе). Рад са
најмлађима је најзначајнији, нарочито у периоду успостављања првих контаката са околином,
почетног формирања навика и понашања као основа за даљи живот, здравствену и радну
способност.
Активности се одвијају кроз различите видове рада: „Школа здравља”, квиз-такмичења,
обука екипа прве помоћи и РППОС, обука за организаторе добровољног давалаштва крви,
конкурсе ликовних и литерарних радова на задате теме, као и обележавањем сталних акција:
„Светски дан здравља”, „Недеља здравих зуба”, „Недеља борбе против ТБЦ и осталих болести
дисајних органа”, „Месец посвећен сузбијању болести зависности”, „Светски дан борбе
против СИДЕ” и др, а реализују се у виду предавања, разговора, трибина, радионица, видео
пројекција, изложби уз приручнике, брошуре, флајере и плакате.
31. јануар 2020. године - Црвени
крст Новог Сада je обележио Национални
дан без дуванског дима, под слоганом
„Живот без дувана – за бољу будућност
нових генерација“ Током овогодишњег
Националног дана без дувана посебно се
наглашава значај заштите младих од
употребе дувана и указује на нове изазове
у вези са дуваном са којима се млади
сусрећу. Волонтери Црвеног крста Новог
Сада су, у Дунавском парку у периоду од 11
до 13 часова, заинтересованe суграђанe
информисали eфектима употребе дувана,
као и излагања дуванском диму и на тај
начин јавности скренули пажњу на
штетност дувана по здравље.
Поводом Националног дана без
дуванског дима одржана је радионица,
„Јеленина прича“ – предавање на тему
штетног утицаја дуванског дима на
здравље људи, за волонтере Црвеног крста
Новог Сада. Предавање је одржано у
оквиру редовног састанка ОТЈ „Јован
Јовановић Змај“ у Клубу младих.
Предавању је просуствовало око 20
младих волонера.
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31. мај 2020. године - Црвени крст
Новог Сада је учествовао на Вебинару поводом
обежевања Светског дана без дувана. Вебинар
су организовали Завод за јавно здравље
Суботица, у партнерству са Институтом за
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут“, Институтом за јавно здравље
Војводине
и
Републичком
стручном
комисијом за контролу дувана Министарства
здравља Републике Србије.
Ове године се данашњи дан обележава под
слоганом: „Заштита младих од манипулација
дуванске индустрије и спречвање употребе
дувана и никотина међу младима”.
26. јун 2020. године - Црвени крст
Новог Сада обележио је Међународни дан
борбе
против злоупотребе
дроге
и
кријумчарења дроге. Слоган овогодишње
кампање гласи „Више знања за бољу негу“ и
указује на постојање бројних дезинформација
у вези са дрогама и има за циљ да нагласи
значај адекватног информисања за планирање
и спровођење активности усмерених на
смањење негативног утицаја дрога на здравље
и безбедност појединаца и друштва.
Волонтери Црвеног крста Новог Сада делили
су грађанима промотивне материjале којима
су наши суграђани информисани о негативним последицама злоупотребе дроге. Циљ ове
активности је подизање нивоа свести о значају проблема које злоупотребе дроге представљају
за друштво и покретање свих, како појединца и породице, тако и најшире заједнице, да се
укључе у превенцију. За волонтере Црвеног крста Новог Сада реализована је трибина у Клубу
младих са циљем да се истакне важност превенције и борбе против злоупотребе дрога и
истакне значај упражњавања здравих стилова живота.
29. септембар 2020. године - Црвени крст
Новог Сада реализовао је обележавање Светског дана
срца, у Дунавском парку и Клубу младих. Ове године,
Светски дан срца се обележавао под слоганом „Свим
срцем за здраво срце“ са жељом да се истакне значај
болести срца и крвних судова, које су водећи узрок
смрти у свету. Волонтери су у Клубу младих
презентовали поступак КПРа и употребу АЕД
уређаја, а у Дунавском парку суграђанима делили
промотивни материјал и скренули пажњу да CОVID19 нарочито угрожава срчане болеснике и ставља их
под двоструки ризик. Обележавање Светског дана
срца реализовано је уз поштовање свих
епидемиолошких мера заштите од заразне болести
Covid-19.
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1. децембар 2020. године - Црвени
крст Новог Сада је на препоруку Црвеног
крста Србије обележио 1. децембар – Светски
дан борбе против ХИВ/АИДС-а. Овај дан,
ележава се 32. пут у свету под слоганом
"Глобална
солидарност-подељена
одговорност".
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су ову
традиционалну активност реализовали кроз
онлајн предавање организоване преко ЗООМ
платформе. Предавању је присуствовало 20
младих волонтера Омладинске теренске
јединице „Јован Јовановић Змај“.
Пројекти реализовани у сарадњи са градском управом за здравство
Црвени крст Новог Сада је конкурисао код Градске управе за здравство града Новог Сада
са укупно четири пројекта.
У области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести,
Градска управа за здравство, подржала је следеће Пројекте: Обука васпитачица ПУ „Радосно
детињство“ у пружању прве помоћи и Обука деце старијег основношколског узраста у
пружању прве помоћи.
Октобар - децембар 2020. године Црвени крст Новог Сада, је кроз
реализацију Пројекта „Обука васпитачица
ПУ „Радосно детињство“ у пружању прве
помоћи“, Градске управе за здравство,
обучио
васпитачице
Предшколске
установе. Општи циљ пројекта јесте
едукација васпитачица Предшколске
установе „Радосно детињство“ – Нови Сад
у пружању прве помоћи, док је
појединачни циљ превентивно утицати на
смањење повреда предшколаца, али и да
полазници
науче
правовремене
и
сврсисходне поступке код повреда,
обољења и стања. Обука у пружању прве
помоћи, у трајању од 12 наставних часова, је реализована у оквиру 6 група у два дана, а кроз
процес обучавања прошло је око 51 васпитачица запослених у Предшколској установи
„Радосно детињство“ – Нови Сад.
Програм обуке из прве помоћи је обухватио градиво напредног оспособљавања са
предвиђеним темама општег дела оспособљавања и специјалног дела – модул 4 Правилника о
начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на
радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи.
(,,Службени гласник РС”, број 109/16). Након успешно завршене обуке сви полазници су
добили потврду о завршеној обуци пружању прве помоћи у трајању од 12 часова.
Октобар - децембар 2020.године - Црвени крст Новог Сада, је кроз реализацију
Пројекта „Обука деце старијег основношколског узраста у пружању прве помоћи“, Градске
управе за здравство, обучио старије основце. Општи циљ пројекта јесте едукација ученика
основних школа у пружању прве помоћи, док је појединачни циљ да полазници савладају
21

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2020.годину

вештине кардиопулмоналне реанимације,
правовремене и сврсисходне поступке код
повреда, обољења и стања, правилан поступак
заустављања крварења и имобилизације.
Пројекат је реализован у основним школама:
„Петефи
Шандор“,
„Прва
војвођанска
бригада“, „Душан Радовић“ и ОШ “Јован
Јовановић Змај“ у Сремској Каменици и
подручној школи у Новим Лединцима. Обука у
пружању прве помоћи, у трајању од 12
наставних часова, је реализована у оквиру 6
група у два дана, а кроз процес обучавања
прошло је око 67 вршњачких лидера
основношколског узраста. Након успешно завршене обуке сви полазници су добили потврду
о завршеној обуци у пружању прве помоћи у трајању од 12 часова.
Програм обуке из прве помоћи је обухватио градиво напредног оспособљавања са
предвиђеним темама општег дела оспособљавања и специјалног дела – модул 4 Правилника о
начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на
радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи.
(,,Службени гласник РС”, број 109/16).
Све обуке у оквиру Пројеката су организоване у складу са мерама заштите од заразне
болести COVID-19.
Комисија за борбу против дрога Града Новог Сада уз подршку Градске управе за здравство
у области превенције злоупотребе дрога које реализују удружења, задужбине и фондације,
подржала је следеће Пројекте Црвеног крста Новог Сада: Здраво одрастање и Превенција
злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама – стручни скуп.
07.децембар 2020. године - Црвени крст Новог Сада,
организовао је стручни скуп под називом „Превенција
злоупотребе психоактивних супстанци у основним
школама“.
Едукација је намењена учитељима,
наставницима и стручним сарадницима основних школа.
Реализатори стручног скупа су стручњаци који се, на
директан или индиректан начин, баве проблемима
наркоманије и злупотребом психоактивних супстанци:
Доц. др Снежана Укропина и Доц. др Душан Чанковић,
Институт за јавно здравље Војводине, Дарко Лазаревић,
Јазас Нови Сад, Златица Јовић, саветница у Школској
управи Нови Сад, мр Маја Петаков Вуцеља, психолог у
ОШ“ Жарко Зрењанин“ и Остоја Јовишевић, Полицијска
управа Нови Сад. За ову едукацију урађена су уверења и
стручна
публикација
„Превенција
злоупотребе
психоактивних супстанци у основним школама Града
Новог Сада“ намењена запосленима у образовању деце
узраста од 7 до 14 година у Новом Саду.
Због неповољне епидемиолошке ситуације изазване корона вирусом, а у циљу
придржавања превентивних мера стручни скуп је одржан 07.12.2020. године, у трајању од
10,00 до 12,00 сати, „on-line“ преко платформе „google meet”.
Стручном скупу се одазвало око четрдесет учитеља, наставника и стручних сарадника
основних школа. Приручници „Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним
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школама Града Новог Сада“ и Уверења присутнима послата су поштом на адресе основних
школа.
Новембар - децембар 2020. године –
Црвени крст Новог Сада је реализовао Пројекат
„Здраво одрастање“ - Програм за унапређење
менталног
здравља,
подстицање
дечјег
самопоштовања
и
превенцију
болести
зависности за децу од 5 до 10 година У оквиру
организације Црвеног крста
Новог Сада
формиран је стручни и пратећи тим, који je
водиo припремне активности и реализацију
обуке. 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 иприпремљених радионица за рад са
родитељима. Укупно у Пројекту је учествовало 35 просветних радника, 483деце и 683
родитеља.
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ПРВА ПОМОЋ И РЕАЛИСТИЧКИ ПРИКАЗ ПОВРЕДА,
ОБОЉЕЊА И СТАЊА

(Правни основ: Прва помоћ је јавно овлашћење поверено Црвеном крсту Србије, према
члану 6. и члану 7. Закона и као услуга коју може пружати Црвени крст Србије, како је
дефинисано у члану 10. Закона)
27 - 28. фебруар 2020. године - Црвени
крст Новог Сада je дана на позив Ватрогасног
савеза Војводине реализивао напредну обуку у
пружању прве помоћи за чланове Савеза.
Дводневну обуку у просторијама Савеза
реализовали су волонтери Никола Поповић и
Трифко Ијачић.

7 - 8. март 2020. године - Црвени крст
Новог Сада је, организовао oсновну обуку у
реалистичком приказу повреда, обољења и
стања у просторијама Клуба младих Црвеног
крста Новог Сада. Обуци је присуствовало 12
волонтера и 2 професорке Медицинске школе
„7. април“, Љубица Соро и Маријана Јеличић.
Реализатор обуке била је инструктор Тања
Дрмић, а у реализацији је имала помоћ од
вршњачке едукаторке из ове области, Ане
Пајкић.

12. септембар 2020. године Поводом Светског дана прве помоћи,
друга субота септембра, у Одмаралишту
Црвеног крста Бачка Паланка у
Багремари, релизована је вежба
посвећена збрињавању унесрећених у
саобраћајном удесу, у оквиру које су
учесници имали прилику да освеже
стечена знања.
Овогодишњи слоган Светског дана прве
помоћи гласио је: „Незгоде не знају за
Корону. Прва помоћ је увек потребна.“
На
вежби
су
учествовали
и
представници Црвеног крста Бачка
Паланка.
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Октобар – децембар 2020. године – Реализација пројекта Градске управе за здравство:
Обука васпитачица ПУ „Радосно детињство“ у пружању прве помоћи, Обука старије
основношколске деце у пружању прве помоћи.
Обука старије деце основношколског узраста у пружању прве помоћи је реализована по
плану и програму напредног оспособљавања у трајању од 12 часова. Реализована је у пет
школа: ОШ Јован Јовановић Змај, ОШ Петефи Шандор, ОШ Лединци, ОШ Душан Радовић и
ОШ Жарко Зрењанин. Укупно је обучено 67 ученика. Обука је реализована у мањим групама
уз придржавање противепидемијских и мера и препорука.

Децембар 2020. године –
Покрајинско и државно такмичење у
пружању ПП и РППОС. Црвени крст
Новог Сада је узео учешће на
Покрајинском и Државном конкурсу за
видео приказ вештина из прве помоћи
за екипе Омладине и Подмлатка и фото
конкурсу за реалистички приказ,
повреда, стања и обољења. Због
епидемиолошке ситуације у земљи,
такмичење екипа Црвеног крста Србије
се ове године реализује на другачији
начин од уобичајног, а оцењивање
радова реализују стручне комисије на
координативним
нивоима
организације.
Такмичарске екипе су на конкурс слале видео снимке који показују поступке прве
помоћи који су дефинисани у задацима конкурса уз наративно објашњавање и попуњену радну
свеску која је саставни део конкурсног материјала. Комисије су на видео снимцима сагледале
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и оцениле исправност поступка, квалитет извођења поступка, као и вербално представљање
поступка који се изводи.
На Покрајинском такмичењу у различитим категоријама учествовало је укупно 12
организација Црвеног крста из АП Војводине. Црвени крст Новог Сада учествовао је на
такмичењу у свим категоријама, а након оцене Комисије, екипе Подмлатка и Реалистичког
приказа повреда, стања и обољења су се пласирале у виши ранг такмичења – на Државно
такмичење.
На Државном такамичењу је учествовало 353 учесника из 28 организација Црвеног крста
у градовима и општинама. У категорији Подмлатка екипа Црвеног крста Новог Сада заузела
је треће место у конкуренцији 13 екипa

Прва помоћ на спортским, културним и осталим масовним манифестацијама
Јул - август 2020. године - Црвени крст
Новог Сада је и ове године организовао
дежурства прве помоћи у „AquaPark
PETROLAND“. 06. јул био је први радни дан
аквапарка, а сезона је трајала до 25.августа.
Током трајања сезоне свакога дана по један
едуковани волонтер Црвеног крста Новог Сада
је дежурао у амбуланти.
3-6. септембар 2020. године - Црвени
крст Новог Сада je ове године вршиo санитетско
обезбеђење “ЕXIT LIFE STREAM” фестивала,
који je одржан на Петроварадинској тврђави.
Ове
године,
с
обзиром
на
епидемиолошку ситуацију EXIT festival у
партнерству са Светским програмом за храну
Уједињених нација, покренуо је пројекат Life
Stream. Life Stream се реализoвао као
четвородневни фестивал на mts Dance Areni.
Док је на сетовима на Петроварадинској
тврђави био присутан ограничен број публике
(свега 250 улазница по дану), стрим викенди
захватили су онлине фанове широм планете који су програм могли да прате на сајту и
званичној Facebook страници EXIT festivala, као и на сајту Life Stream-a.
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На Петроварадинској тврђави услуге у првој помоћи пружало је 6 едукованих
волонтера у првој помоћи и координатор, који су били видно обележени и опремљени
неопходним санитетским материјалом. Дежурства су организована 4 дана у сменама од по 8
сати (од 20,00 до 4,00 часа).
19. септембар 2020. године - Црвени крст Новог
Сада је на позив организатора, традиционално, учествовао
у реализацији 43. Планинарског маратона на Фрушкој
гори, који је одржан у суботу, у периоду од 7 до 23 часа.
Ове године је због пандемије коронавируса датум
одржавања 43. Фрушкогорског маратона померен и
учествoвало је свега 300 такмичара на четири такмичарске
стазе: Велики западни маратон (85 км), Средњи западни
маратон (57 км), Мали источни екстремни маратон (42 км)
и Приправнички мини маратон (10 км).
Организатори су наведену манифестацију реализовали уз
пуно уважавање и примену мера заштите од заразне
болести Covid-19, које је прописао Градски штаба за
ванредне ситуације.
Едуковани волонтери, четири члана екипе прве помоћи, су
дежурали на пункту Поповица где је био почетак и циљ све
четири стазе. Било је око 10 лакших интервенција, које су
наши едуковани волонтери у пружању прве помоћи
збринули.
5 – 8. новембар 2020. године Санитетско обезбеђење „Светско првенство у
самбоу 2020". Едуковани волонтери Црвеног
крста Новог Сада су обезбеђивали "Светско
првенство у самбоу 2020" за јуниоре и сениоре
које је организовано на СПЕНС-у. На
првенству је учестовало око 35 земаља, са око
600 такмичара, тренера и службених лица из
иностранства. Такмичење је одржано у
строгим карантинским условима.

Обука из прве помоћи на основу Закона о Црвеном крсту Србије и Закона о
безбедности и здрављу на раду.
Црвени крст Новог Сада је на основу Закона о Црвеном крсту Србије и Правилника o
нaчину пружaња првe пoмoћи, врсти срeдстaвa и oпрeмe кojи мoрajу бити oбeзбeђeни нa
рaднoм мeсту, нaчину и рoкoвимa oспoсoбљaвaљa зaпoслeних зa пружaњe првe пoмoћи (Сл.
глaсник РС", бр. 109/2016), у току 2020. год. наставио са реализацијом комерцијалне обуке из
прве помоћи за раднике из предузећа, институција и организација.У току године је
организована 31. обука, а обуку је успешно завршио 221 кандидат, којима су издати
сертификати о оспособљености.
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СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ
(Правни основ: Црвени крст Новог Сада је ангажован на реализацији јавних овлашћења која су
од стране државе поверена Црвеном крсту, Законом о Црвеном крсту Србије (члан 6. и 7.
Закона), програма Црвеног крста (члан 9. Закона), редовних активности и акција усмерених ка
различитим циљним групама становништва у Србији, посебно најугроженијим, као и услуга
које пружа Црвени крст (члан 10. Закона).
Према подацима Центра за социјални рад Града Новог Сада, Националне службе за
запошљавање и Удружења пензионера Града Новог Сада, као најугроженији део становништва
препозната су лица и породице које примају новчану социјалну помоћ, незапослена лица која
немају никаква примања, малолетна деца која живе у вишечланим породицама,
једнородитељска домаћинства са троје или више деце, као и пензионери који примају најнижу
пензију, која је испод републичког просека, а посебно су угрожени пензионери из приградских
средина који су на ивици сиромаштва.
Кроз активности у социјалној делатности Црвени крст Новог Сада има за циљ да олакша
људску патњу пружањем неопходне помоћи лицима у стању социјалне потребе и у случајевима
свих ванредних ситуација.
Развијањем солидарности међу људима и организовањем различитих облика помоћи, кроз
програме, пројекте и акције, као и превентивним деловањем у области социјалне заштите,
Црвени крст Новог Сада настоји да побољша услове живота најугроженијим категоријама
становништва.
Захваљујући кредибилитету наше Организације и снажној подршци Градске управе за
социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, као и уз помоћ институција и донатора, настојали
смо да ублажимо људску патњу, односно да помогнемо нашим суграђанима у стању социјалне
потребе.
Рад Црвеног крста Новог Сада у области социјалне делатности, био је усмерен ка
директној помоћи најугроженијим групама (стратешки правац 1) и психосоцијалној делатности
(стратешки правац 2). Такође, реализоване су и традиционалне акције Црвеног крста из области
социјалне делатности.
Црвени крст Новог Сада пружао је помоћ лицима у стању социјалне потребе кроз следеће
програме, пројекте и активности:
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Народна кухиња Црвеног крста
Програм Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада је у функцији од 1991.године и
непрекидно се реализује до данашњих дана, а на основу подршке Градске управе за социјалну
и дечију заштиту Града Новог Сада, Владе Републике Србије, Црвеног крста Србије и Црвеног
крста Војводине, као и других донатора.
Дистрибуција куваних оброка за 600 корисника вршила се на два пункта, сваког радног
дана: Клуб пензионера „Олга Петров“ (264 кувана оброка) и објекат Црвеног крста Новог Сада
у Футошкој улици број 14 (336 куваних оброка). Корисници ове врсте помоћи су социјално
најугроженији становници нашег Града и то: корисници новчане социјалне помоћи, вишечлане
породице, старија лица, болесни - неспособни за рад, лица са инвалидитетом, пензионери са
најнижим примањима и др. О свим корисницима се води документација, а особље које ради на
подели оброка води дневну евиденцију долазака.
Ланч пакети су дељени корисницима новчане социјалне помоћи, који живе у приградским
насељима, а на основу спискова Центра за социјални рад Града Новог Сада. Ову врсту помоћи
добијало је 800 корисника месечно.
Средства за фукционисање Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада обезбеђена су из
буџета Града Новог Сада.

Кухиња на точковима
У оквиру програма „Народна кухиња“, од 2006. године
реализује се Пројекат „Кухиња на точковима“. С обзиром да
Градска управа за социјалну и дечју заштиту финансира
Програм народне кухиње, Пројекат се реализује током читаве
године. Општи циљ Пројекта је ублажавање сиромаштва и глади
на подручју Града и афирмација хуманитарног рада Црвеног
крста. Овим Пројектом омогућена је редовна исхрана лицима
која су тешко покретна или непокретна, а у стању су социјалне
потребе. Афирмација хуманитарног рада Црвеног крста Новог
Сада дошла је до пуног изражаја, јер у Граду ниједна
хуманитарна организација не реализује овакав вид помоћи. У
извештајном периоду, Пројектом је било укључено 25 лица, док
је током трајања ванредног стања следовање достављано за 65
старијих суграђана корисника програма Народне кухиње. О
свим корисницима се води уредна евиденција, а координатор Пројекта и волонтери Црвеног
крста Новог Сада редовно обилазе све кориснике.
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06. јануар 2020. године – Уочи Бадњег дана и Божића,
најрадоснијег хришћанског празника, Црвени крст Новог Сада је
свим корисницима програма Народне кухиње Црвеног крста
Новог Сада, обезбедио 600 комада конзерви рибе, које су
подељене на два дистрибутивна пункта – Народна кухиња –
Футошка 14 (336 корисника) и Клубу пензионера „Олга Петров”,
Футошка 67 (264 корисника).
Црвени крст Новог Сада је свим корисницима програма
Народне кухиње, пожелео срећне предстојеће божићне
празнике.
16. април 2020. године - Поводом
предстојећих Ускршњих празника Црвени крст
Новог Сада је за кориснике програма Народне
кухиње Црвеног крста Новог Сада, обезбедио
следеће артикле: конзерва рибе 125 г 1 ком,
месна конзерва 150 г 2 ком, јабуке 1 кг, ускршње
јаје 1 ком и чоколадни десерт у виду чоколадних
зека и чоколадних ускршњих јаја. Компанија
Лабудовић НС је донирала чоколадне десерте.
Наведени дарови су подељени корисницима на
два дистрибутивна пункта: Народна кухињаФутошка 14 (336 корисника) и Клуб пензионера
„Олга Петров”, Футошка 67 (264 корисника).
Црвени крст Новог Сада корисницима програма Народне кухиње који славе Ускрс, жели срећне
предстојеће Ускршње празнике.
8. мај 2020. године – У оквиру
обележавања „Недеље Црвеног крста“, а под
слоганом ''Без обзира ко си и где се налазиш - ми
одговарамо на свачији позив за помоћ''
корисницима програма Народне кухиње Црвеног
крста Новог Сада (600 корисника) су поред
куваног оброка подељени тестенина, паста и
четкица за зубе.

3-15. јун 2020. године - У оквиру програма
Народне кухиње, Црвени крст Новог Сада је поделио
443 прехрамбена пакета (тежине 13.290 kg)
корисницима из приградских насеља: Степановићево,
Руменка, Кисач, Бегеч, Сремска Каменица, Буковац,
Стари и Нови Лединци, Каћ, Будисава, Ченеј, Пејићеви
салаши, Ковиљ, Футог, Ветерник и Шангај. Пакет је
садржао: брашно 10 кг, уље 1 л, пасуљ 1 кг, тестенина 1
кг, пиринач 1 кг месни нарезак 1 кг. Следовања су
подељена за два месеца.
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Пакети су обезбеђени захваљујући Граду Новом Саду преко Градске управе за дечију и
социјалну заштиту. Спискови корисника, овог вида помоћи, су формирани у сарадњи са
Центром за социјални рад Града Новог Сада.
23-29. јун 2020. године - Запослени и
волонтери Црвеног крста Новог Сада су 23. и 29.
јуна снабдели 270 ромских породица са
прехрамбеним пакетима у насељу Велики рит.
Овим видом помоћи обухваћено је 1100
становника овог нехигијенског насеља а садржај
пакета био је: брашно 10 кг, уље 1 л, пасуљ 1 кг,
тестенина 1 кг, пиринач 1 кг и месни нарезак 1
кг, и пакети су подељени за два месеца. Пакети
су обезбеђени захваљујући Граду Новом Саду
преко Градске управе за дечију и социјалну
заштиту. Спискови корисника, овог вида
помоћи, су формирани у сарадњи са Центром за
социјални рад Града Новог Сада.
31. јули 2020. године - Народна кухиња ради несметано упркос корона вирусу
На основу наредби Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада, који је у сталном
заседању, а у циљу спречавања даљег ширења епидемије заразне болести COVID-19, Црвени крст
Новог Сада је организовао рад Народне кухиње. Корисници Народне кухиње, њих 600, могу да
рачунају сваког радног дана на оброк јер се Црвени крст Новог Сада организовао у складу са
епидемиолошком ситуацијом у Новом Саду. Дистрибуција куваних оброка за 600 корисника
врши се на два пункта: Клуб пензионера „Олга Петров“, Футошки улица 67 (264 кувана оброка)
и пункт Црвеног крста у Футошкој улици број 14 (336 куваних оброка) а режим рада је
прилагођен летњем периоду. Оброци се деле по летњем режиму рада до 15. септембра, у периоду
од 9,30 до 11,00 часова. С обзиром на то да је епидемиолошка ситуација у Новом Саду и даље
нестабилна, уз поштовање свих превентивних мера, организовано је испоручивање на кућне
адресе за кориснике који нису у могућности да дођу по своје следовање. Поред хране која се
издаје на два пункта Црвеног крста, сваког месеца организује се испорука 800 прехрамбених
пакета за социјално угрожене кориснике у приградским насељима, преко основних организација
Црвеног крста.
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04-31. август 2020. године - У оквиру
програма Народне кухиње, у периоду од 4. до 31.
августа 2020, године, подељено је
890
прехрамбених пакета (тежине 26.789 kg) за
социјално угрожене суграђане у приградским
насељима: Бангладеш, Буковац, Лединци, Футог,
Кисач, Степановићево, Каћ, Будисава, ,Ковиљ,
Сремска Каменица, Руменка, Ченеј и Пејићеви
салаши, Шангај, Ветерник, Бегеч, Адице и
Велики рит, као и социјално угроженим
корисницима у ООЦК Будисава, Бегеч, Братство,
Каћ и Кисач.
16. октобар 2020. године - Ове године мото обележавања 17. октобра Светског дана
борбе против сиромаштва јесте „Заједничким снагама ка социјалној и еколошкој правди за
све“.
У сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада и
Ротари клубом Нови Сад, 16. октобра 2020. године, на пунктовима за поделу куваних оброка
корисницима Народне кухиње Црвени крст Новог Сада, у Футошкој 14 (336 корисника) и у
Клубу пензионера „Олга Петров“, Футошка 67 (264 корисника) подељене су јабуке у количини
од 3.000 kg (око 5 kg по кориснику). Јабуке су обезбеђене захваљујући донацији Ротари клуба
Нови Сад и ове године је јубилеј наведене активности (реализујемо десету годину заредом).
Корисницима програма Народне кухиње су подељњни кексићи из донације Центра за
основну полицијску обуку-Сремска Каменица и цегер кесе из донације Црвеног крста Србије.
Подели јабука присуствовала је Бранка Бежанов, члан Градског већа за социјалну заштиту и
бригу о породици и деци, председник Ротари клуба Новог Сада, проф. др Веселин Перовић као
и представници медија.
Обележавање Светског дана хране и Светског дана борбе против сиромаштва је реализовано у
складу са мерама заштите од заразне болести Kovid-19.

7. децембар 2020. године - Црвени крст Новог Сада је свим корисницима програма
Народне кухиње, на пунктовима за поделу куваних оброка, у Футошкој 14 (336 корисника) и у
Клубу пензионера „Олга Петров“, Футошка 67 (264 корисника) поделио средства за
дезинфекцију и заштитне маске намењене ублажавању последица епидемије заразне болести
Covid -19.
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Средстава за дезинфекцију у количини од
600 комада обезбеђена су из средстава буџета
Града Новог Сада, а 600 заштитних маски
обезбеђене су из донације Немачког Црвеног
крста, посредством Црвеног крста Србије.
У претходним данима волонтери Црвеног крста
Новог Сада су полепили и поделили
информативне плакате и брошуре институцијама
града Новог Сада, које смо добили од Црвеног
крста Србије. Сврха овог едукативног материјала
је превенција и спречавање ширења заразне
болести Ковид-19.

Брига о старијима
Број старијих лица у нашој земљи је у сталном порасту. Истраживања
показују да више од 16 % становника Србије чине особе старије од 65 година.
Многа старија лица нису у могућности да самостално задовоље основне
животне потребе, а нису обухваћени неким од облика институционалне или
ванинституционалне социјално-здравствене заштите. Они су најчешће
упућени на помоћ других лица и хуманитарних организација.
Црвени крст Новог Сада током читаве године, кроз различете пројекте и
акције, води бригу о најстаријим суграђанима. Велики број старијих лица
обухваћен је програмом „Брига о старијима“.Општи циљ Програма је помоћ старијим, болесним
и лицима са инвалидитетом, која из различитих разлога (здраствени, социјални, материјални и
др.) нису у стању да самостално и адекватно задовоље своје основне потребе. Такође, веома је
битно да старије особе остану што дуже у свом окружењу, да се мотивишу да користе преостале
физичке и менталне потенцијале.
Програм се реализује од 2001. године, а
корисници
су
старија
лица
која
нису
институционално збринута, а то су: старији са веома
ниским нивоом социјалне сигурности, самачка
старачка домаћинства, лица која су свесна, али са
тешкоћама самопослуживања или са недостатком
потпуне слободе кретања.
У извештајном периоду, Програмом је било
обухваћено око 230 старијих лица. Програм се
реализује у пет средина у основним организацијама
Црвеног крста у Месној заједници „Братство“ и
приградским срединама Каћу, Будисави, Кисачу и
Бегечу.
Бригу о корисницима је водило 50 едукованих
волонтера - 36 старијих и 14 млађих волонтера.
Током године, волонтери су обилазили кориснике у
њиховим домовима, свакодневно или у зависности
од њихових потреба.
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Месечно је било од 1.100 до 1.300 посета.
Пружане су следеће врсте помоћи: помоћ при
одржавању личне хигијене и хигијене стана,
мерење крвног притиска, мерење нивоа шећера у
крви, услуге социјалне, културно-забавне,
религиозне
и
рекреативне
природе,
психосоцијална подршка и др, а у зависности од
потреба корисника.
Током године, Црвени крст Новог Сада је
корисницима, у више наврата, обезбеђивао
пелене, ланцете, пакете са храном и хигијеном.
Програм је финансијски помогнут од
стране Градске управе за социјалну и дечију
заштиту.
Мотивација волонтера је веома битан сегмент одржавања Програма и покретач
активности. Током године, пригодним поклонима обележени су њихови рођендани, прослављен
8. март, верски празници и Нова година. Млади волонтери из Бегеча су корисницима сами
правили поклоне за разне прославе.
15. јун 2020. године - Црвени крст Новог Сада је обележио Међународни дан борбе
против насиља над старијима. Злостављање старијих представља значајан јавно-здравствени
проблем и може да изазове веома озбиљне физичке повреде опасне по живот, као и дугорочне
психолошке последице. Најчешћи облици злостављања су: физичко, психичко, економско,
сексуално и занемаривање.
Запослени Црвеног крста Новог Сада одржали су трибину посвећену данашњем дану и
волонтерима Омладинске теренске јединице „Јован Јовановић Змај“ скренули пажњу да је
злостављање старијих често скривено, подцењено и игнорисано, да је то озбиљан здравствени,
али и друштвени проблем.
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су у Дунавском парку делили пропагандни
материјал, иформисали суграђане о облицима злостављања и на тај начин јавности скренули
пажњу на присутност овог проблема.
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1-3. јул 2020. године - Запослени и
волонтери Црвеног крста Новог Сада су
поделили 200 пакета хране и хигијене из
донације Црвеног крста Војводине. Овим видом
помоћи били су обухваћени корисници програма
„Брига о старијима” из Основних организација
Црвеног крста: Братство, Будисава, Каћ, Бегеч и
Кисач.
Садржај прехрамбеног пакета је био : 2 kg
теста, 1 kg шећера, 1 kg кухињске соли, 5 ком
супа у кесици, 1 ком ћурећег нареска од 150 g, 3
ком месних нарезака од 150 g и 1 ком рибе у
конзерви од 125 g.
Садржај хигијенског пакета је био: 1 ком прашка за прање веша од 3 kg, 1 ком шампона
за косу од 1 l, 1 ком течног сапуна од 1 l и 2 ком папирних убруса.
Јул 2020. године - Црвени крст Новог
Сада је током јуна и јула 2020. године,
посредством Црвеном крста Србије, реализовао
поделу 54 пакета хране и 54 пакета хигијене
женама из социјално угрожених категорија које
живе на територији Града Новог Сада.
Пакети
су
дистрибуирани
Прихватилишту за жене и децу угрожене
породичним насиљем „Сигурна женска кућа” у
оквиру Центра за социјални рад Града Новог
Сада, старијим социјално угроженим женама из
програма „Брига о старијима” и женама жртвама
трговине људима посредством НВО Атина.
Пакети су добијени из донације Unwomen, Европске уније и Владе Републике Србије.
03. август 2020. године - Црвени крста Србије je уз подршку ОЕБС-а обезбедио и
испоручио 3. августа 2020. године 100 хигијенских пакета који су намењени за старије особе
које су социјално угрожене.
Пакети су подељени корисницима програма „Брига о старијима“ преко основних
организација Црвеног крста по следећем распореду:
• Кисач, 07. август 2020. године, 20 хигијенска пакета
Каћ, 10.август 2020. године, 20 хигијенска пакета
• Будисава, 10.август 2020. године, 20, хигијенска пакета
• Братство- Телеп, 13.август 2020. године, 20 хигијенских пакета
• Бегеч, 14.август 2020. године, 20 хигијенска пакета
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Садржај хигијенског пакета је: детерџент за веш 3 kg, детерџент за судове 1l, сапун
тоалет 100 g - 1 ком, шампон за косу 1 l, паста за зубе 231 g -1 ком, тоалет папир 4 ком и
дезинфекционо средство (асепсол) 1 l.

01. октобар 2020. године - Међународни
дан старијих особа се у свету и код нас обележава
1. октобра, у складу са Резолуцијом 45/106, коју
је прогласила Генерална скупштина Уједињених
Нација 14. децембра 1990. године, са циљем да се
нагласи важност прилагођавања животног
окружења
портребама
и
способностима
становника трећег доба. Ове, 2020. године,
обележава се 75. рођендан Уједињених нација и
30. рођендан Међународног дана старијих особа.
Тема овогодишње кампање је: ”Да ли је
пандемија променила поглед на старост и
старење?” Старење популације данас је један од
највећих успеха човечанства али је и један од највећих јавноздравствених изазова, посебно сада
у периоду пандемије.
Овогодишња кампања има за циљ да се повећа разумевање утицаја пандемије COVID-19
на старије особе, здравствену политику и систем здравствене заштите, а важно је да Црвени
крст истакне значај међугенерацијске солидарности. Међународна Федерација друштава
Црвеног крста и Црвеног полумесеца је, следећи иницијативу Црвеног крста Србије усвојила
две поруке којим се обележава овогодишњи Међународни дан старијих особа:
„Пандемија није препрека да старији волонтирају“ којом указујемо да постоје бројни
начини за старије да буду активни волонтери и да је и током пандемије и ванредног стања
велики број старијих особа својим доприносом помогао активности Црвеног крста у локалним
заједницама, као и
„Здраво старење – боље старење“ – овим слоганом се промовише Декада здравог
старења (2020-2030.), подсећа да здраво старење почиње још у младости и да је оно један од
услова равноправног учествовања старијих у друштву и пуног коришћења њихових
потенцијала.
Млади волонтери Црвеног крста Новог Сада су 1. октобра 2020. године у Дунавском
парку старијим суграђанима поделили руже и промотивни материјал. Акција је реализована уз
поштовање мера превенције и мера заштите за спречавање ширења корона вируса.
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14.октобар 2020. године - У оквиру
UNFPA пројекта и истраживања Здравље
неформалних неговатеља, волонтери Црвеног
крста Новог Сада из програма „Брига о
старијима” су 14. октобра 2020. године
учествовали у Фокус групи коју су организовали
стручни сарадници Црвеног крста Србије
Наташа Тодоровић и др Милутин Врачевић.
Волонтери
–неформални
неговатељи
су
размењивали искуства из неге функционално
зависних чланова породице и корисника из
Програма. Фокус група је одржана у Клубу
младих црвеног Крста Новог Сада у складу са
мерама заштите од заразне болести Kovid-19.
Октобар 2020. године - Црвени крст Новог
Сада је током октобра, новембра и децембра
месеца учествовао у пројекату Црвеног крста
Србије „Снажнији и повезани” са подршком
UNFPA. у Оквиру Пројекта реализоване су
активнoсти:
1. Вршњачка подршка кроз телефонске
кругове где је учествовало 30 старијих
особа,
2. Едуковање старијих особа у коришћењу
дигиталних технологија од стане младих
волонтера
Црвеног
крста
помоћу
телефона и таблета,
3. Мерење депресивности код старијих особа путем анонимних упитиника .
Вршњачка подршка старијим особама кроз телефонске кругове је имала за циљ да се
идентификују проблеми старијх особа који су решавани од стране волонтера и професионалаца
Црвеног крста Новог Сада кроз психосоцијалну подршку, давањем потребних информација и
повезивањем са надлежним институцијама.
За потребе едуковања старијх особа Црвени крст Србије је уз подршку UNFPA донирао
Црвеном крсту Новог Сада 2 таблета. Млади волонтери су помоћу Водича за коришћење
електронских услуга Црвеног крста Србије едуковали старије особе како да користе Скајп,
катастарске информације, електронско банкарство, наручују личне документе, проналазе
разоноду и забаву на интернету али само у складу са њиховим потребама и израженим жељама.
Старије особе су током реализације пројекта 2 пута тестиране на симптоме депресивности
коришћењем упитника, пре и након пружања подршке од стране волонтера, запослених у
Црвеном крсту Новог Сада и својих вршњака.
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Центар за помоћ старијим лицима
Инфо центар за старије особе отворен је 1.октобра 2010.године,
у оквиру обележавања Међународног дана старијих особа, са циљем
да се унапреди квалитет живота нашим старијим суграђанима, кроз
побољшану доступност информацијама о правима/услугама које су
њима намењене.
Грађани су и током 2020. године, путем телефона добијали
детаљне информације о доступним услугама у Граду, а веома често им
је био потребан савет или подршка. Највећи број позива односио се
на питања у вези пружања материјлне помоћи, пружања услуга неге
и помоћи у кући и информације везане за боравак у бањско
климатским лечилиштима.
Поред наведеног, води се јединствена база података о грађанима
који се обрате Инфо центру, као и подаци која им је информација дата
или којој организацији су упућени. Такође се евидентирају њихове потребе за услугама неге и
помоћи у кући, као и њихова питања и проблеми. У 2020. години било је укупно 5.339 позива,
а број тражених информација је приказан у следећој табели:
Ред. бр.

Врсте информација

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

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

Број
позива
315
392
4300
117
17
101
15
104
178
5.539

Пројекат финансијски подржава Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града
Новог Сада.
Програм за директно ублажавање сиромаштва
Директна помоћ је први и основни корак у
помоћи најугроженијима и представља основни
предуслов
за
одржавање
егзистенције
најугроженијих група. Програм хуманитарне
помоћи за локално становништво настављен је и
у 2020. години. Велики број социјално
угрожених, старијих и болесних суграђана
добило је помоћ у прехрамбеним артиклима,
хигијенским артиклима и огреву у оквиру
програма чији су корисници.
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10. април 2020. године - Црвени крст
Новог Сада је, поделио семенски материјал за 14
Месних заједница са територије Града Новог
Сада, који је намењен социјално угроженим
категоријама становништа, пољопривредним
домаћинствима са једним до два јутра земље.
Семенски материјал, у виду 150 сетвених
јединица сунцокрета, 600 сетвених јединица
кукуруза и 8 тона соје, који је довољан за сетву
око 400 хектара пољопривредног земљишта,
Црвеном крсту Новог Сада донирао је Институт
за ратарство и повртарство "НС СЕМЕ", у
сарадњи са Јужнобачким управним округом. Подели су присуствовали Милан Новаковић,
начелник Јужнобачког управног округа и Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада.
Донација семенског материјала
Црвени крст Новог Сада има важну мисију да збрине социјално угрожене грађане
онолико колико је то у његовој моћи, а током ванредног стања због пандемије изазване
коронавирусом, спровео је велики број акција помоћи најугроженијим категоријама
становништва. Тако је, 10. априла 2020. године поделио семенски материјал за 14 Месних
заједница са територије Града Новог Сада, који је намењен социјално угроженим категоријама
становништа, пољопривредним домаћинствима са једним до два јутра земље. Семенски
материјал, у виду 150 сетвених јединица сунцокрета, 600 сетвених јединица кукуруза и 8 тона
соје, који је довољан за сетву око 400 хектара пољопривредног земљишта, Црвеном крсту Новог
Сада донирао је Институт за ратарство и повртарство „НС СЕМЕ“, у сарадњи са Јужнобачким
управним округом. Подели су присуствовали Милан Новаковић, начелник Јужнобачког
управног округа и Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада.
Важно је истаћи да све ово не би било могуће без логистике коју Црвени крст Новог Сада
увек спроведе на највишем нивоу и учини да дође до социјално угрожених пољопривредних
произвођача из Јужнобачког управног округа - рекао је Новаковић. (И. Бакмаз, Дневник, 15.
април 2020)
Мај 2020. године - Црвени крст Новог
Сада je уз подршку Црвеног крста Србије и
УНИЦЕФ-а обезбедио 500 хигијенских пакета
који су намењени угроженим ромским
породицама са децом која немају приступ
хигијенским
стандардима
које
захтева
здравствена струка током ванредних мера у
Републици Србији.
Пакети су подељени у сарадњи са
Центром за социјални рад Града Новог Сада по
следећем распореду:
• насеље Бангладеш, 12. маја 2020. године, 64
хигијенскa пакета
• насеље Адице, 13. мај 2020. године, 78 хигијенских пакета
• насеље Велики рит, 14. и 15. мај 2020. године, 358 хигијенских пакета.
Овим видом помоћи обухваћено је око 1800 становника из нехигијенских насеља, а
садржај пакета је: детерџент за веш 3 кг, детерџент за судове 1л, сапун тоалет 100 г 8 ком,
шампон 2 л, тоалет папир 8 ком и дезинфекционо средство 1 л.
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15. маја 2020. године - Волонтери
Црвеног крст Новог Сада су 15. маја. 2020.
године, у сарадњи са такси удружењем „City taxi
plus“ д.о.о., уз пратњу возача, доставили су 112
пакета помоћи са основним животним
намирницама (тежине 1800 кг) на кућне адресе у
граду и приградским насељима. Пакети су
подељени суграђанима који су се налазили у
стању хитне социјалне потребе на територији
града и у приградским насељима, а обезбеђени су
преко Дирекције за робне резерве Града Новог
Сада. Пакет садржи следеће артикле: брашно 10
кг, уље 1 л, пасуљ 1 кг, пиринач 1 кг, тестенина 1
кг, со 1 кг и месна конзерва 1,5 кг.
25. мај 2020. године - Уз подршку
УНИЦЕФ-а, посредством Црвеног крста Србије,
наша организација је доставила 129 хигијенских
пакета Центру за породични смештај и усвојење
у Сремску Каменицу. Стручна служба Центра за
породични смештај и усвојење поделила је
пакете на кућне адресе хранитељских породица.
Пакет садржи следеће артикле: сапун 100 гр 8
ком, шампон 2 л, прашак за веш 3 кг, детерџент
за судове 1 л, тоалет папир 8 ролни и
дезинфекционо средство 1 л.
28. мај 2020. године - Црвени крст Новог Сада је у
сарадњи са педагошким асистентом за децу из ромске
популације ОШ „Душан Радовић“ из Новог Сада и
здравственим медијаторкама Дома здравља Нови Сад,
извршио поделу 100 пакета за игру и учење намењених деци
из најугроженијих група. Породичне пакете за игру и учење
и едукативно-информативни материјал кампање „Кутак за
игру“ обезбедио је Црвени крст Србије уз подршку
UNICEFa, Америчке агенције за међународни развој (USAID
Serbia) и Владе Републике Србије како би се пружила
подршка угроженим породицама са децом током пандемије
КОВИД-19 у Републици Србији.
23. и 29. јун 2020. године - Запослени и
волонтери Црвеног крста Новог Сада су снабдели
270 ромских породица са прехрамбеним пакетима
у насељу Велики рит. Овим видом помоћи
обухваћено је 1100 становника овог нехигијенског
насеља а садржај пакета био је: брашно 10 кг, уље
1 л, пасуљ 1 кг, тестенина 1 кг, пиринач 1 кг и
месни нарезак 1 кг, и пакети су подељени за два
месеца. Пакети су обезбеђени захваљујући Граду
Новом Саду преко Градске управе за дечију и
социјалну заштиту. Спискови корисника, овог
вида помоћи, су формирани у сарадњи са Центром за социјални рад Града Новог Сада.
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Jун/јул 2020. године - Црвени крст Новог Сада је
посредством Црвеног крста Србије извршио поделу 54
пакета намењених женама из угрожених категорија које
живе на територији Града Новог Сада. Пакети су
дистрибуирани Прихватилишту за жене и децу угрожене
породичним насиљем „Сигурна женска кућа“, старијим
социјално угроженим женама из Програма Бриге о
старијима, жртвама трговине људима посредством НВО
Атина. Пакети су добијени из донације UNWOMEN,
Европске уније и Владе Републике Србије.
Јун 2020. године – Црвени крст Новог Сада је посредством Црвеног крста Војводине
реализовао поделу пакета за помоћ породицама које су због пандемије „Covid – 19“ остале без
посла и извора финансирања. За Црвени ркст Новог Сада опредељено је 40 породичних пакета
хране, 40 породичних пакета хигијене и 8 беби пакета за породице које имају децу до 2 године.

Подела пакета хране из донације Немачког Црвеног крста
02. децембар 2020. године - У оквиру
сарадње са Немачким Црвеним крстом
обезбеђена је подршка за активности Црвеног
крста Србије у одговору на COVID-19. Део
пројекта, обухватио је и набавку пакете хране.
Црвени крст Новог Сада је дана 02.12.2020.
године извршио дистрибуцију 300 прехрамбених
пакета из ове донације укупне тежине 5.100 кг у
вредности од 840.000,00 динара.
Донација је опредељена следећим
удружењима: Удружење дистрофичара јужно
бачког округа, Удружење „Сунце“за церебралну
и дечију парализу ЈБО, Удружење оболелих од
мултипле склерозе „Мултис“, Удружење параплегичара и квадриплегичара новосадског
региона, Савез инвалида рада Нови Сад и Огранак градске библиотеке „Трифун Димић“ Шангај
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4. децембар 2020. године - Саветница
градоначеника за социјална питања, Љиљана
Коковић je 4. децембра 2020. године посетила
магацин Црвеног крст Новог Сада, у
Петроварадину, улица Раде Кончара 1. Том
приликом присуствовала је уручењу помоћи
социјално угроженим породицама у оквиру
програма за директно ублажавање сиромаштва.
Град Нови Сад наставља успешну
сарадњу са Градском организацијом Црвеног
крста која реализује низ активности усмерених
у правцу помоћи и подршке социјално
угроженом становништву са територије Града
Новог Сада. Град води одговорну социјалну политику и настојали смо да помоћ стигне до сваког
корисника на време без обзира на епидемиолошку ситуацију у којој се тренутно налазимо рекла је Љиљана Коковић.
Секретар Градске организације Црвеног крста Драган Лазић је нагласио да њихова
организација има снажну подршку Града за своје активности.
Традиционално, почетком децембра дели се помоћ за социјално најугроженије породице,
а велику помоћ у овим активностима одиграли и волонтери Црвеног крста. Они су били увек
тамо где је било потребно, уз строго поштовање епидемиолошких мера – рекао је Драган Лазић.
Црвени крст Новог Сада је извршио набавку 1200 прехрамбених пакета, 1200 хигијенских
пакета и 600 просторних метара меког огревног дрвета, а ту помоћ добиће око 2.500 социјално
угрожених породица и појединаца са територије
града Новог Сада.
Подела помоћи реализује се током
децембра месеца 2020. године и јануара месеца
2021. године, у складу са мерама заштите од
заразне болести Ковид 19.
Догађај су медијски испратили: РТВ 1,
Новосадска ТВ, Радио Нови Сад и новосадски
лист Дневник.
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Хуманитарна помоћ за Косово и Метохију
17. јуна 2020. године - Влада Аутономне покрајине Војводине - Покрајински
секретаријат за високо образовање и научно-истраживачку делатност упутила је хуманитарну
пошиљку Епархији рашко-призренској на Косову и Метохији.

Црвени крст Новог Сада је обезбедио комплетну логистичку подршку за наведену
хуманитарну пошиљку. Хуманитарна пошиљка коју чине прехрамбени производи, средства за
личну и колективну хигијену, обућа и школске торбе укупне тежине 18.000 кг. намењена је
социјално угроженом становништву на Косову и Метохији. Испраћају наведене хуманитарне
пошиљке присуствовали су Игор Мировић, председник покрајинске Владе АП Војводине,
Проф. др Зоран Милошевић, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност и Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада.
Хуманитарна помоћ Основној школи Соколац
28. јул 2020. године - Црвени крст Новог
Сада је 28. јула 2020. године, на основу молбе
Црвеног крста Соколац, упутио хуманитарну
помоћ Основној школи Соколац, Република
Српска, БиХ. Хуманитарна пошиљка се састојала
од 200 школских торби, 200 сетова школског
прибора ( свеске А5 10 ком., техничке оловке 2
ком., шестар 1 ком., маркер-коректор сет 1 ком.,
лепак универзални 1 ком., дрвене бојице 12 2
ком., фломастер 12 1ком., темпере бојице 1 ком.,
налив перо сет 1 ком., глина 500 г 1 ком.,водене
бојице 1., ком), 200 ператоница и 200 врећа за
патике укупне вредности. Црвени крст Новог
Сада је наведену хуманитарну пошиљку реализовао у сарадњи са Покрајинским секретаријатом
за високо образовање и научноистраживачку делатност Владе АП Војводине.
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Хуманитарна пошиљка Црвеном крижу Вуковар
2. септембар 2020. године - Црвени крст
Новог Сада je 2. септембра 2020. године, уручио
хуманитарну пошиљку Црвеном крижу Вуковар,
за крајњег корисника Заједничко веће општина
Вуковар. Хуманитарна пошиљка се састоји од
188 школских торби, које су дониране од стране
Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним
и расељеним лицима АПВојводине.Ова донација
намењена је Заједничком већу општина Вуковар
за децу која полазе у први разред основне школе
у школској 2020/2021 години на територији
источне Славоније, Барање и западног Срема.
Влатко Главаш равнатеља Црвеног крижа
Вуковар, састао се са секретаром Црвеног крста Новог Сада Драганом Лазићем и разговарано
је о наставку сарадње ове две организације у хуманитарној области и могућности унапређења
сарадње у традиционалним активностима Црвеног крста.
Срђан Јеремић председник Заједничког већа општина Вуковар пожелео је добродошлицу
делегацији и захвалио се на логистичкој подршци за наведену хуманитарну пошиљку. Пријему
су присуствовали и Винко Лазић, секретар Заједничког већа општина Вуковар и јереј Милан
Ковачевић-сарадник Црвеног крста Новог Сада.
Сарадња са Покрајинским секретаријатом за високо образовање
и научноистраживачку делатност
Црвени крст Новог Сада је, на основу
Уговора о пословно-техничкој сарадњи са
Покрајинским секретаријатом за високо
образовање и научноистраживачку делатност, у
току 2020. године, извршио пријем и
дистрибуцију роба, по основу Програма
суфинансирања погона за примену нових
технологија.
Кроз донације установама и
институцијама на територији Аутономне
покрајине Војводине, а на основу Закључака
Покрајинске владе, извршена је дистрибуција
хуманитарне помоћи у укупној количини од
133.340 kg.
Сарадња са Дирекцијом за робне резерве АП Војводине
Црвени крст Новог Сада је, на основу
Уговора о пословно-техничкој сарадњи са
Дирекцојим за робне резерве Аутономне
покрајине Војводине у току 2020. године
извршио пријем и дистрибуцију хуманитарне
помоћи у виду прехрамбених и хигијенских
артикала, у укупној количини од 423.689 kg.
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Сарадња са Комесаријатом за избеглице и миграције
Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Одсеком за избеглице и миграције Градске управе
за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, током 2020. године извршио расподелу
хуманитарне помоћи добијене посредством Комесаријата за избеглице и миграције Републике
Србије.
08.-09. октобар 2020. године - Црвени крст Новог Сада је на предлог Одсека за избегла,
прогнана и расељена лица у Новом Саду, 08. и 09. октобра 2020. године, извршио поделу 300
прехрамбених пакета, добијених посредством Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије.

Садржај прехрамбеног пакета: брашно тип 500 - 10 kg, уље - 3l, шећер кристал - 3 kg,
кухињска со - 1 kg, пасуљ - 2 kg, пиринач - 1 kg, тестенина - 2 kg, паштета 300 g, месни нарезак
300 g, сардина у конзерви– 2 ком, зачин 500 g, чоколадни намаз - 500 g, кафа 200g, туњевина у
конзерви– 2 ком, кекс 200 g.
Прехрамбени пакети су подељени породицама избеглих и интерно расељених лица у
магацину Црвеног крста Новог Сада, ул. Раде Кончара 1, Петроварадин на основу спискова
Одсека за избегла, прогнана и расељена лица у Новом Саду.
Психосоцијална подршка
У оквиру Заједничког
програма за инклузију ромске
деце и деце из осетљивих група,
у 2020. години Црвени крст
Новог Сада је
реализовао
Програм
психосоцијалне
подршке за кориснике Дневног
боравка Удружења за помоћ
ментално недовољно развијеним особама Града
Новог Сада. Дневни боравак је у 2020. години
похађало 22 корисника са умереним и тежим
потешкоћама у развоју. Активности са
корисницима су реализоване кроз групни рад, у
просторијама Удружења.
Наше активности биле су реализоване у складу са превентивним мерама у циљу спречавања
заразне болести COVID-19, а васпитно образовни рад се одвијао кроз следеће области:
45

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2020.годину

1. Подршка психо-социјалном развоју који подразумева јачање самопоуздања, развој
толеранције, усвајање социјално прихватљивих форми понашања и изражавања осећања
и ставова
2. Стимулисање развоја специфичних моторичких/сензитивних функција
3. Стимулисање развоја креативних способности
4. Развијање вештине комуникације
5. Забавно окупационе активности
Одржане креативне радионице су допринеле усвајању животно корисних вештина,
развијању моторике и креативности корисника, осамостаљивању корисника, развијању осећаја
одговорности при извршавању задатака и задовољства постигнутим резултатима.
22. јун 2020. године - Црвени крст Новог
Сада је на позив Удружења за помоћ МНРО
Града Новог Сада присуствовао отварању
продајне изложбе радова и слика поводом
обележавања 59 година постојања удружења.
Изложба је отворена у просторијама Кафе
галерије Изба.

Остале традиционалне активности Црвеног крста
Поред ангажовања у реализацији наведених програма и пројеката у директном пружању
помоћи социјално угроженом становништву, Црвени крст Новог Сада је реализовао и
традиционалне активности предвиђене планом рада из области социјалне делатности.
Пакет за новорођену бебу
05. јун 2020. године - Црвени крст Новог
Сада у сарадњи са Црвеним крстом Војводине,
традиционално, више од 20 година, реализује
акцију „Пакет за новорођену бебу”.
Поводом обележавањa „Недеље Црвеног
крста”, представници Црвеног крста Новог Сада
су Клиници за гинекологију и акушерство
Клиничког центра Војводине доставили беби
пакете које је обезбедио Црвени крст Војводине
захваљујући
средствима
Покрајинског
секретаријата
за
социјалну
политику,
демографију и равноправност полова.
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Месец солидарности
02. октобар 2020. године - У оквиру
обележавања Месеца солидарности, у периоду од
14. септембра до 17. октобра, спроводе се
активности кроз које се развија емпатија према
угроженим
појединцима
и
групама
и
мобилилишу појединци и заједница на узајамну
солидарност. Током Месеца солидарности
Црвени крст Новог Сада континуирано помаже
социјално угрожене суграђане на територији
Града Новог Сада.
Црвени крст Новог Сада је 02. октобра
2020. године донирао помоћ Удружењу грађана
„Земља живих“ на Ченеју, у виду прехрамбених
артикала, средстава за хигијену и гардеробе за кориснике терапијске заједнице.
Удружење грађана „Земља живих“ је основано с циљем промовисања и афирмације
борбе против наркоманије и зависности уопште. Основна активност Удружења „Земља живих“
је ревитализација и рехабилитација зависника у терапијским заједницама, као и њихова
ресоцијализација и стварање друштвених услова за социјално интегрисање након лечења. Битан
сегмент рада овог Удружења усмерен је, такође, и на превенцију, односно на информисање
шире јавности о проблемима наркоманије и могућностима борбе против ове пошасти
савременог доба.
„Подељена срећа два пута је већа“ – Дечија недеља 2020. године
Црвени крст Новог Сада се и ове године,
традиционално, укључио у Програм активности
обележавања „Дечије недеље” у Новом Саду под
слоганом „Подељена срећа два пута је већа”.
Поводом обележавања „Дечије недеље” Црвени
крст Новог Сада је 5. октобра 2020. године у
насељима Бангладеш и Велики рит поделио
дечије душеке из донације Предшколске
Установе „Радосно детињство”, дечију обућу и
одећу из донације Црвеног крста Војводине и
половну гардеробу коју су током године
донирали грађани Новог Сада. Дечијем селу „Др
Милорад Павловић”, Центру за социјални рад Града Новог Сада – Служби за заштиту деце и
омладине и Центру за породични смештај и усвојење уручене су мајице добијене из донације
Међународне православне добротворне организације (IOCC), посредством Црвеног крста
Србије, као и дечија гардероба из донације Црвеног крста Војводине. Центру за породични
смештај и усвојење и Центру за социјални рад Града Новог Сада - Служби за заштиту деце и
омладине такође су уручене дечије пелене из донације Црвеног крста Бачка Паланка.
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Обележавајући акцију, волонтери Црвеног крста Новог Сада су 7. октобра 2020. године,
поделили играчке деци корисника програма Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада на два
дистрибутивна пункта: у Футошкој улици бр. 14 и у Клубу пензионера „Олга Петров“, Футошка
улица бр. 67. Играчке су прикупљене током године од грађана Новог Сада. Такође, деци су
подељенe свеске из донације Црвеног крста Београд и кексићи из донације Центра за основну
полицијску обуку.
Сунчана јесен живота
30. октобар 2020. године - Једна од
традиционалних активности Црвеног крста
Новог Сада „За сунчану јесен живота“ посвећена
старијим суграђанкама и суграђанима је ове
године одржана по 41. пут.
Наше активности биле су реализоване у
складу са превентивним мерама у циљу
спречавања заразне болести COVID-19.
Млади волонтери Црвеног крста Новог
Сада су 30. октобра 2020. године, уз подршку
такси удружења „City taxi plus“ д.о.о. посетили
наше старије волонтере и пензионере Црвеног
крста Новог Сада (укупно 65) и уручили им прикладне поклоне као мали знак пажње за њихов
дугогодишњи волонтерски рад и допринос развоју наше организације.
Каталин Ђуриновић, рођена 13.08.1923. године
проглашена је за најстарију пријављену
суграђанку. Пригодан поклон уручили су јој
сарадници и волонтери Црвеног крста Новог
Сада.
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Ержебет и Јанош Дробњик, венчани 04.
септембра 1952. године, који су пуних 68 година
у брачној заједници, проглашени су за
пријављени брачни пар који је најдуже у браку.
Пригодан поклон уручили су им сарадници и
волонтери Црвеног крста Новог Сада.

Даница Вигњевић, ове године проглашена
је за волонтерку са најдужим стажом у Црвеном
крсту Новог Сада. Активна је у нашој
организацији од 1984. године, а пригодан поклон
уручен јој је 2. новембра 2020. године у
просторијама Црвеног крста Новог Сада.

На конкурсу литерарних и ликовних
радова на тему „Моји баба и деда“ учествовала су
деца из предшколске установе "Радосно
детињство" и ученици нижих разреда
новосадских основних школа.
Комисија којом је преседавала академски
сликар и волонтер наше орагнизације Јелена
Тишма, бирала је најуспешније учеснике
конкурса на тему „Моји баба и деда“, и имала је
изазован задатак, с обзиром да је и ове године
стигло преко 1000 ликовних и литерарних
радова.
Победницима ликовно-литерарног конкурса, на тему „Моји баба и деда“, симболични
поклони су уручени 2. новембра у просторијама Клуба младих Црвеног крста Новог Сада, где
је постављена и изложба овогодишњих дечијих радова.
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Награђени радови
Ликовни радови у категорији предшколског узраста
• Срна Шурлан, I место (вртић „Маслачак”, Нови Сад)
• Кристина Мишћевић, II место (вртић „Весели Патуљци“, Руменка)
• Теодора Мутавчић, III место (вртић „Ласта”, Ченеј)
• Милош Рујевић, похвала (вртић „Детелина са 4 листа“, Нови Сад)
• Александра Кумовић, похвала (вртић „Шврћа“, Нови Сад)
Ликовни радови у категорији ученика од 1.-4. разреда Основних школа
• Филип Поповић, I место (ОШ „Јован Поповић“, Нови Сад)
• Доротеа Шухајда, II место (ОШ „Јожеф Атила “, Нови Сад)
• Слађана Срдановић, III место (ОШ „Прва Војвођанска Бригада“, Нови Сад)
• Маша Станичков, похвала (ОШ „Ђорђе Натошевић “, Нови Сад)
• Стефан Стојковић, похвала (ОШ „Лаза Костић“, Ковиљ)
Литерарни радови у категорији ученика од 1.-4. разреда Основних школа
• Данило Чабаркапа, I место (ОШ „Никола Тесла“, Нови Сад)
• Софија Чепић, II место („Ђорђе Натошевић “, Нови Сад)
• Нађа Микулић, III место (ОШ „Прва Војвођанска Бригада“, Нови Сад)
У оквиру акције „За сунчану јесен живота“, наши волонтери су корисницима програма
"Кухиња на точковима“ којима се свакодневно доносе топли оброци на кућне адресе, овом
приликом поделили пакете прехрамбених производа.
Захваљујемо се новосадском дневном листу Дневник који је и ове године медијски пропратио
ову традиционалну активност Црвеног крста Новог Сада, као и такси удружењу „City taxi plus“
д.о.о. на несебичној подршци.

Волонтери Црвеног крста лепим поводом у Будисави: Бака Каталин напунила 97
Једна од традиционалних активности Црвеног крста Новог Сада „За сунчану јесен
живота”, посвећена нашим старијим суграђанима и суграђанкама, реализује се сваког октобра
кроз спортске, културне и разне друге активности.
У оквиру манифестације се организује и избор најстаријег грађанина Новог Сада и бира
се и брачни пар који је најдуже у браку у Новом Саду. Лауреати у обе категорије ове године су
из Будисаве, те се јуче екипа волонтера Црвеног крста упутила у то место, како би посетили
деведесетседмогодишњу Каталин Ђуриновић и брачни пар Ержебет и Јаноша Дробњика.

50

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2020.годину

Бака Каталин „крцка” десету деценију, а како каже њена пријатељица, која нас је
дочекала, врло је разумна, чита без проблема и боље се разуме у политику него она сама.
Каталин је рођена овде, у Будисави 1923. године, али, иако је најстарија, још увек може
све да ради – каже њена пријатељица, и додаје да јој је једина мана што врло слабо чује.
Брачни пар који је најдуже у браку - Ержебет и Јанош Дробњик, такође су из Будисаве.
Прославили су 68 година заједничког живота. Јанош је, иначе, вишеструки добровољни давалац
крви.
Моја породица има 23 члана, а жена и ја смо доживели да добијемо и чукунунуку –
поносан је деда Јанош. – Нисмо се надали да ћемо једног дана доживети оволико. Мислим да је
много лакше живети удвоје и имати на кога се ослонити. Она не види добро, а ја слабо чујем,
тако да смо једно другом велика подршка.
Како каже Ержебет, бити 68 година у браку с једним човеком је дуго, али нису много
размишљали о томе да ли ће стићи довде. Ипак, захваљујући љубави, поштовању и разумевању,
данас имају прилику да стоје заједно руку подруку и испрате још коју годину.
Ове године је манифестација ограничених капацитета због пандемије коронавируса, те
се уручење награда није могло организовати на једном месту. Стога су млади волонтери
Црвеног крста града, уз подршку такси удружења „Сити такси плус” д. о. о. обилазили старије
волонтере и активисте. Том приликом су им уручили прикладне поклоне, као мали знак пажње
за њихов дугогодишњи волонтерски рад у Црвеном крсту града.
И овај гест наравно много значи – каже Ружица Папишта, једна од старијих волонтерки
Црвеног крста Новог Сада, која је више од 20 година активна и у другим инвалидским
организацијама. – Лепо је знати да нисте заборављени, срце ми је пуно!
Иначе је Ружица и координаторка програма Црвеног крста Новог Сада „Брига о старима”
у Будисави, који има 52 корисника и шест волонтера. (И. Бакмаз, Дневник, 31. октобар 2020)
Један пакетић-много љубави
Црвени крст Новог Сада је у оквиру
акције „Један пакетић много љубави”, у сарадњи
са Градском управом за социјалну и дечију
заштиту Града Новог Сада, Credit Agricole
банком Србије, Zentiva Group/Serbia, основном
школом „Марија Трандафил“ из Ветерника и уз
помоћ донације грађана поделио 1557
новогодишњих пакетића деци из социјално
угрожених породица.
Пакетићи су подељени следећим институцијама,
удружењима и лицима:
1. Школи за основно и средње образовање
„Милан Петровић” - 89 пакетића;
2. Дневном боравку школе за основно и средње образовање „Милан Петровић” Нови Сад 77 пакетића
3. Вишечланим, социјално угроженим породицама - 168 пакетића у просторијама Црвеног
крста Новог Сада;
4. Деци корисника Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада - 172 пакетића;
5. Центру за породични смештај и усвојење – 135 пакетића;
6. Центру за социјални рад Града Новог Сада - 80 пакетића: Прихватилишту са прихватном
станицом за децу и омладину („Сигурна кућа”), Прихватилишту са прихватном станицом
за жене и децу угрожену породичним насиљем („Сигурна женска кућа”) и Дневном
боравку за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању;
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7. Установи за децу и младе Дечије село „Др Милорад Павловић” Сремска Каменица - 80
пакетића;
8. Добровољном ватрогасном друштву Петроварадин - 50 пакетића;
9. Удружењу дистрофичара Јужнобачког округа Нови Сад - 35 пакетића;
10. Удружењу за подршку особама са Даун синдромом Нови Сад - 37 пакетића;
11. Удружењу грађана „Сунце” - Удружењу грађана за церебралну и дечију парализу
Јужнобачког округа Нови Сад - 46 пакетића;
12. Удружењу оболелих од мултипле склерозе Јужнобачког округа „Мултис” - 40 пакетића;
13. Градској организацији слепих Нови Сад - 14 пакетића;
14. Удружењу за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада - 43
пакетића
15. Организацији Глувих Нови Сад – 50 пакетића;
16. Националном удружењу родитеља деце оболеле од рака - Нурдор – 40 пакетића
17. Удружењу грађана „Срећа” – 20 пакетића
18. Удружењу за подршку особа са инвалидитетом „Различак Каћ” – 16 пакетића
19. Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида Новог Сада – 15 пакетића и
20. Социјално угроженој деци - 350 пакетића.
Црвени крст Новог Сада је 17. децембра 2020.
године у оквиру акције „ Један пакетић-много
љубави”, уручио деци која бораве у
Прихватилишту са прихватном станицом за децу
и омладину („Сигурна кућа”) у оквиру Центра за
социјални рад Града Новог Сада, новогодишње
пакетиће које су са пуно љубави припремили
ученици основне школе „Марија Трандафил” из
Ветерника. Малишани из „Сигурне куће” су се
јако обрадовали играчкама, слаткишима и
школским прибором који су добили од својих
вршњака. Акција је реализована у складу са
мерама заштите од заразне болести Covid-19.
Zentiva Group/Zentiva Serbia je 18. децембра
2020. године донирала 60 пакетића Црвеном
крсту Новог Сада који су подељени деци из
социјално угрожених породица.

Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту
Града Новог Сада 21. децембра 2020. године поделио новогодишње пакетиће Удружењу
дистрофичара Јужнобачког округа Нови Сад, Удружењу грађана „Сунце”-Удружењу грађана за
церебралну и дечију парализу Јужнобачког округа Нови Сад, Дневном боравку школе за
основно и средње образовање „Милан Петровић”, Удружењу оболелих од мултипле склерозе
„Мултис”, Удружењу за подршку особама са Даун синдромом и Удружењу грађана „Срећа”. У
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оквиру акције 22. децембра 2020. године
пакетићи су подељени Центру за породични
смештај и усвојење Нови Сад, Дечијем селу „Др
Милорад Павловић”, Организацији Глувих Нови
Сад, Градској организацији слепих, Удружењу
ратних и мирнодопских војних инвалида Новог
Сада, Удружењу за подршку особа са
инвалидитетом „Различак Каћ” и Удружењу
родитеља деце оболеле од рака- Нурдор.

Црвени крст Новог Сада је 23. децембра
доставио пакетиће Удружењу за помоћ ментално
недовољно развијеним особама Града Новог
Сада.
У оквиру акције „ Један пакетић-много
љубави” Црвени крст Новог Сада се укључио у
хуманитарни пројекат „Новогодишња кутија”,
коју традиционално и са пуно љубави организују
запослени из Credit Agricole банка Србије.
Малишанима са сметњама у развоју из ШОСО
„Милан Петровић” пакетићи ће бити уручени
почетком следеће године из епидемиолошких
разлога уз поштовање свих мера против заразне
болести Covid-19. Жеља донатора је била да обрадују малишане и да на најлепши начин
дочарају дух божићних и новогодишњих празника.

Прихватилишту са прихватном станицом за децу и омладину („Сигурна кућа”),
Прихватилишту са прихватном станицом за жене и децу угрожену породичним насиљем
(„Сигурна женска кућа”), Дневном боравку за децу и омладину са поремећајем у друштвеном
понашању, у оквиру Центра за социјални рад Града Новог Сада, Црвени крст Новог Сада је
уручио пакетиће 25. децембра 2020. године. Истог дана пакетићи су подељени Добровољном
ватрогасном друштву Петроварадин.
Црвени крст Новог Сада је 28. децембра 202. године у оквиру програма Народне кухиње,
који се реализује у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту, организовао
поделу новогодишњих пакетића за децу чији су родитељи корисници Народне кухиње.
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Традиционално, и ове године у оквиру акције „Један пакетић - много љубави“ , на пунктовима
за поделу куваних оброка, у Футошкој 14 и Клубу пензионера „Олга Петров“, Футошка 67,
малишанима су поклоне уручили Деда Мраз са својим помагачима-младим волонтерима
Црвеног крста Новог Сада који ће деци улепшати предстојеће празнике.

У просторијама Црвеног крста Новог Сада 29. децембра 2020. године, пакетићи су
подељени деци из вишечланих социјално угрожених породица.
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Едукације
26-28. фебруар 2020. године - Фонд
„Европски послови“ Аутономне покрајине
Војводине реализовао је обуку „Могућности
финансирања путем ЕУ фондова“, у области
управљања пројектним циклусом и упознавања
са свим елементима и процедурама неопходним
за формулисање успешних предлога пројеката за
конкурисање на ЕУ позиве.
Обука је одржана у просторијама Црвеног
крста Војводине, из Црвеног крста Новог Сада
полазници су били: Ивана Богојевић и Мира
Алимпић. Главни циљ обуке је био да се
учесници оспособе за управљање фондовима Европске уније, да науче самостално да
формулишу предлоге пројеката и стратешки их позиционирају у оквире дефинисаних
приоритета и мера, као и финансијских ограничења.
Током обуке полазници су развили вештине и ставове, који су неопходни за преузимање
активне улоге у развоју и имплементацији пројеката на локалном и регионалном нивоу.
Након завршене обуке полазницима су уручуени сертификати Фонда „Европски послови“
Аутономне покрајине Војводине, као доказ о похађању обуке.
***
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ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 13, 14, 15. и 16. Закона)

У саставу Црвеног крста Новог Сада Градске организације делују основне организације
Црвеног крста подмлатка и омладине. Васпитно-образовне установе су најпогоднија средина
за рад са младима и стога су одређене програмске активности Црвеног крста спроведене у
њима. Грубо их можемо поделити на активности здравственог и социјалног карактера.
Активности здравственог карактера имају за циљ очување здравља младих и подизање њихове
здравствене културе. Одвијају се кроз различите видове рада: „Школа здравља”, Квиз
такмичење – „Како сачувати здравље”, Смотру знања „Шта знаш о здрављу”, конкурсе
ликовних и литерарних радова, тематске сизложбе, предавања и филмске пројекције,
организовање акција добровољног давања крви, обука екипа прве помоћи, реалистичког
приказивања повреда и обољења, кућне неге и анимације, као и обележавањем сталних акција:
„Светски дан здравља”, „Недеља здравих зуба”, „Недеља борбе против ТБЦ и осталих болести
дисајних органа”, „Месец посвећен сузбијању болести зависности”, „Светски дан борбе
против СИДЕ” и др.
Активности социјалног карактера развијају код младих осећај хуманости, пријатељства,
солидарности, сарадње и разумевања међу људима и у васпитно-образовним установама се
развијају кроз следеће акције: „Дечја недеља”, „Сунчана јесен живота”, „Један пакетић – много
љубави”, прикупљање половних уџбеника и одеће и др.
Комплетан рад младих приказан је по реализованим акцијама и активностима,
разврстаним по делатностима:
• здравствена делатност,
• социјална делатност,
• добровољно давалаштво крви,
• прва помоћ и реалистички приказ повреда обољења и стања повређених,
• омладинска теренска јединица,
• превентивни опоравак деце.
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Омладинска теренска јединица „Јован Јовановић Змај”
Омладинска теренска јединица Црвеног
крста Новог Сада дала је свој допринос у
остваривању програмских активности Црвеног
крста Новог Сада. С обзиром на вишегодишње
искуство у раду, допринос у остваривању
програмских активности био је још већи, а рад
младих у Црвеном крсту креативнији. Млади
волонтери су своју креативност испољавали
кроз секције:
1. Секција за прву помоћ
2. Секција за маркиранте
3. Секција за реалистички приказ повреда,
обољења и стања
4. Секција за добровољно давалаштво крви
5. Секција за борбу против трговине људима
6. Секција промоције хуманих вредности
7. Секција за превенцију ХИВ-а
10 - 12. јануара 2020. године - Црвени крст
Новог Сада је на позив Црвеног крижа Ново
Сарајево учествовао на 20. Конференцији
младих Црвеног крижа Ново Сарајево.
Конференција се одржала у хостелу Франц
Фернинанд. Млади волонтери Црвеног крста
Новог Сада су током званичног дела имали
прилике да учествују у дебати на тему „Hate
Fighters Network“. Након званичног дела
организован је обилазак Сарајева: Башчаршије,
Катедрале Срца Исусова, Саборне цркве Рођења
Пресвете Богородице, Бегове џамије, Жуте
табије... Представници Црвеног крста Новог
Сада били су дугогодишњи волонтери Ана
Пајкић и Вања Марковић.

12-13. септембaр 2020. године - Црвени
крст Новог Сада реализовао је
дводневни Камп за младе волонтере у
Одмаралишту Црвеног крста Бачка
Паланка у Багремари. Током трајања
Кампа обрађене су следеће теме:
Дифузија (Основна знања о Покрету
Црвеног крста и Црвеног полумесеца),
Промоција хуманих вредности, Прва
помоћ, Добровољно давалаштво крви,
Реалистички приказ повреда, оболења и
стања, Борба против трговине људима.
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Поводом Светског дана прве
помоћи, првог дана релизована је вежба
посвећена збрињавању унесрећених у
саобраћајном удесу и евакуацији
објекта, у оквиру које су учесници имали
прилику да освеже стечена знања.
Овогодишња тема Светског дана прве
помоћи гласила је: „Незгоде не знају за
Корону. Прва помоћ је увек потребна.“
На здруженој вежби су учествовали и
представници Црвеног крста Бачка Паланка.
У вечерњим часовима приказана је
презентација о активностима и улози
Црвеног крста Новог Сада на територији
град за време трајања ванредног стања од
15. марта до 6. маја 2020. године. Том
приликом секретар Црвеног крста Новог
Сада Драган Лазић уручио је захвалнице
свим волонтерима и партнерима који су
учествовали у спровођењу наредбе
Градског штаба. Овом наредбом Црвеном
крсту Новог Сада је наложено да
предузме активности на организовању и обучавању волонтера и добровољаца који се пријаве
за помоћ у куповини намирница и лекова за старије суграђане, односно да спроведе
координацију свих самоорганизованих група и појединаца како би се избегле злоуптребе.
Свечаности су присуствовали проф. др Миодраг Драпшин члан Управног одбора,
Роберт Чобан директор Color Media Communications, Светлана Хорват председница
Националне коморе за моду Србије, Лазар Миљатовић директор City taxi plus, Миле Штрбац
директор Marera Properties - Индустријски комплекс Победа, часни оци Благоје Катић и
Милан Ковачевић, Дарко Дозет, координатори ОПЕНС-а и др.
Саветовање је реализовао тим едукатора:
1. Александра Милић, асистент у Црвеном крсту Новог Сада
2. Трифко Ијачић, вршњачи едукатор
3. Ана Пајкић, вршњачки едукатор
4. Маша Мастиловић, вршњачки едукатор
5. Слађана Игић, вршњачки едукатор
6. Вања Марковић, вршњачки едукатор
Волонтери су имали прилику да
поред усвајања нових знања време
проведу у дружењу што је веома важно за
њихово даље ангажовање и тимски рад у
организацији. Захваљујемо се Црвеном
крсту Бачка Паланка на гостопримству и
срдачном домаћинском односу према
учесницима овог Саветовања.
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7. октобар 2020. године - Црвени крст
Новог Сада се и ове године, традиционално,
укључио у Програм активности обележавања
„Дечије недеље” у Новом Саду под слоганом
„Подељена срећа два пута је већа”.
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су
поделили играчке деци корисника програма
Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада на
два дистрибутивна пункта: у Футошкој улици
бр. 14 и у Клубу пензионера „Олга Петров“,
Футошка улица бр. 67. Играчке су
прикупљене током године од грађана Новог
Сада. Такође, деци су подељенe свеске из
донације Црвеног крста Београд и кексићи из
донације Центра за основну полицијску обуку.
Остале активности и акције
16-17. фебруар 2020. године Црвени крст Новог Сада је иницирао
саветовање младих волонтера ОТЈ „
Јован Јовановић Змај“, које је одржано у
Хостелу „Хајдучка ноћ“, (насељE
Рибњак) са циљем размене искуства и
преноса знања у областима рада које
реализују млади волонтери. На састанку
је усвојен Извештај о раду подмлатка и
омладине Црвеног крст Новог Сада за
2019. годину.
Састанку је присуствовало више
од 40 младих волонтера, а радни оквир
обухватио је следеће теме: Дифузија и
међународно хуманитарно право; Прва
помоћ; Институционално организовање младих волонтера у Црвеном крсту; Превенција
злоупотребе психоактивних супстанци; Припрема за несреће и деловање у несрећама;
Превенција ХИВ/АИДС, полно преносивих инфекција и очување репродуктивног здравља
младих.
„Кроз волонтирање заједно можемо све“
5. децембар 2020. године – Међународни дан волонтера
Од почетка пандемијске кризе изазване коронавирусом САРС-CoV-2, који узрокује
заразну болест Ковид-19, Црвени крст Новог Сада - његови волонтери и професионално
запослени, показали су велику хуманост, пожртвовање, знање и храброст.
Сврха постојања организације Црвеног крста од оснивања до данас је да ублажава људску
патњу и својим одговором на кризу било које врсте спашава животе најугроженијих
Волонтери Црвеног крста Новог Сада, од почетка пандемијске кризе, поклонили су око 40 000
сати рада, пружајући своје услуге најугроженијим суграђанима.
Међународни дан волонтера обележава се у свету као подсећање на дан када је 1970. године
створен програм Уједињених нација за волонтере, с циљем да подстакне што већи број људи
да понуде своје волонтерске услуге. Људи добре воље, како их називају, за свој рад не очекују
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материјалну надокнаду, сем моралних и друштвених сатисфакција, а помагање и посвећивање
времена другима сматрају изразом људске хуманости, солидарности и узајамности, као и
осећањем одговорности за своју заједницу. Волонтирање оснажује појединца и повећава
самопоуздање, сузбија депресију и помаже нам да останемо физички здрави. Кроз
волонтирање помажемо другима, али и указујемо на проблеме и потребе око нас, а такође се
изграђује и осећај солидарности. Волонтери омогућавају да они који имају отежане животне
околности постану равноправни чланови друштва, а кроз своје ангажовање штите рањиве
угрожене групе од економске, друштвене и политичке маргинализације.
4. децембар 2020. године - Црвени крст
Новог Сада је у сарадњи са Радио-телевизијом
Војводине организовао гостовање
Трифка
Ијачића, председника Омладинске теренске
јединице, у јутарњем програму који је истакао
значај волонтерског ангажовања за локалну
заједницу.

Истог дана, млади волонтери (5
волонтера), едуковани чланови тима за
деловање у несрећама су учествовали у
истовару
и
подели
огревног
дрвета,
прехрамбених и хигијенских пакета за
ссоцијално угрожено становништво. Наведена
активност је организована у магацину Црвеног
крста Новог Сада, а програмом је предвиђено
паковање 1200 прехрамбених пакета, 1200
хигијенских пакета, као и истовар и подела 600
метара просторних огревног дрвета.
На позив Града Новог Сада, 4.
децембра 2020. године, 20 волонтера
Црвеног крста Новог Сада учествовало је у
истовару и монтажи кревета и других
пратећих материјално - техничких
средстава неопходних за адаптацију Хале 1
Новосадског сајма у привремену ковид
болницу.
Наведена
активност
је
реализована у сарадњи са војском и другим
волонтерима који су показали одговорост и
допринели да све буде спремно у најкраћем
року, односно да у року од 24 часа Хале 1
буде претворена у привремену болницу за пацијенте са лакшим симптомима вирусне
инфекције Ковид-19.
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Вршњачки едукатори из програма
Промоција хуманих вредности, су наведеног
дана реализовали радионице са ученицима
четвртих разреда новосадске основне школе
“Ђорђе Натошевић”. Кроз стандардизоване
модуле програма и радионице волонтери су
истакли значај волонтирања и улогу волонтера
у друштву.

На позив Младих истраживача Србије,
волонтери Црвеног крста Новог Сада
учествовали на конференцији “О волонтрирању
у Србији 2020. године – нова реалност,
адаптација и иновација“. Конференција је
одржана онлајн преко ЗООМ платформе, а
учесницима су представљени волонтерски
програми, пројекти и активности у 2020.
години.

Завод за трансфузију крви Војводине и Црвени крст
Новог Сада су 4. децембра 2020. године, у периоду од 14,00
до 17,00 часова, организовали акцију добровољног давања
крви у просторијама Месне заједнице "Гаврило Принцип"
на Новом насељу. Упућујемо захвалност свим нашим
хуманим суграђанима који се, и у овом тешком времену и
неповољној епидемиолошкој ситуацији, одазивају на
акције добровољног давања крви како би несебично
помогли онима којима је помоћ најпотребнија.
Све активности Црвеног крста Новог Сада
реализоване су уз поштовање мера превенције и мера
заштите од заразне болести Ковид-19.
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Промоција хуманих вредности
Општи циљ Програма је смањење насиља међу младима у
Србији, унапређењем вештина комуницирања и решавања сукоба
мирним путем, код деце узраста 8-14 година.
Програм Црвеног крста Србије „За доброту сваки дан је добар
дан“ има за циљ да промовише толеранцију, уважавање
културолошких и етничких разлика, кроз развој позитивног
васпитног окружења заснованог на интеркултуролошким
вредностима у основним школама широм Србије.
Црвени крст Новог Сада је у току 2020. године спроводио
програм у 4 основне школе: ОШ „Прва војвођанска бригада“ и ОШ
„Васа Стајић“, у првом делу године и ОШ „Ђорђе Натошевић“ и
ОШ „Коста Трифковић“, у другом делу године,. Програмом је
обухваћен 140 ученикa из 5 одељења. У додатним активностима,
током године, је учествовало још око 600 деце.

Програм реализује 22 обученa едукатора, са 7 просветних радника укључених у рад.
Током 2020. године, у основним школама реализовано је укупно 43 радионица.
"Промоцијa хуманих вредности" третира теме: толеранција, лични и групни идентитет,
ненасилно решавање конфликата, дискриминација, родна равноправност, дечја права и cyber
bullyng.
Толеранција:
Способност да се прихвати постојање другачијих гледишта. веровања, понашања и начина
живота.
Лични, групни, културни идентитет и поштовање различитости:
Лични идентитет чине оне карактеристике које ми сами себи приписујемо или нам их други
приписују, а које нас у властитим очима и очима других људи чине посебним, јединственим.
Ступајући у различите групе током свог раста и развоја, свако појединац истовремено
прихвата и нека основна обележја тих група, било позитивна или негативна.
Ненасилно решавање конфликта:
Конфликти су природан и неизбежан део нашег свакодневног друштвеног живота. Они
произилазе као резултат различитих потреба, интереса и перспектива појединца и заједнице.
Дискриминација и стигматизација:
Намерно или ненамерно негативно понашање или мишљење о одређеној групи или појединцу
због њихове расне, националне, узрасне, родне или верске припадности.
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Родна равноправност:
Сва бића, мушкарци и жене имају слободу да развијају личне способности и праве изборе без
ограничења наметнутих строгим родним улогама. Особености у понашању, жеље и потребе
различитих послова и једнакој мери треба узимати у обзир, вредновати и подржавати.
Дечја права:
Подразумева права која су, по својој природи, људска и која свако дете има без обзира у којој
држави живи. Дечја права треба поштовати независно у ком политичком, културном,
економском амбијенту и у каквим традицијама, обичајима и веровањима се дете развија као
личност.
Cyber bullying (насиље путем електронских медија):
Појава cyber bullying-а припада развоју модерних технологија, интернет и мобилне
телефоније. Састоји се у слагању негативнихм непријатних и провокативних порука. Cyber
bulling се најчешће квалификује као једна врста вршњачког насиља. Починилац и жртва су
обично малолетници.

1. фебруар 2020. године - Црвени крст
Новог Сада је учествовао на манифестацији
„Отворена врата“ коју је организовала основна
школа „Жарко Зрењанин“. Млади волонтери су
ученицима ове школе, у периоду од 10:00 до
12:00 часова, представили програме Промоције
хуманих
вредности,
прве
помоћи
и
реалистичког приказивања повреда, оболења и
стања. Црвени крст Новог Сада се захваљује
учитељици Милки Барјактаровић на позиву и
упућује честитке на доброј организацији ове
манифестације.
6. октобар 2020. године - Црвени крст Новог
Сада је на позив Црвеног крста Србије учествовао на
састанку у оквиру програма „Промоција хуманих
вредности” одржаног у просторијама Црвеног крста
Србије у Београду. Циљеви састанка су били:
презентовање активности које су спроведене у
протеклом периоду у школској 2019/2020. години и
договор око реализације Плана рада за наредни
период у складу са тренутном епидемиолошком
ситуацијом. На састанку су присуствовали: Драган
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Лазић - секретар Црвеног крста Новог Сада, и Александра Милић - асистент у Црвеном крсту
Новог Сада.
24-25. октобар 2020.године - Црвени
крст Новог Сада је реализовао Локалну обуку
програма "Промоција хуманих вредности".
Обуци
реализованој
у
Клубу
младих
присуствовало је 13 младих волонтера,
заинтересовани за реализацију Програма у
школској 2020/2021. години. Локалну обуку су
реализовали Ана Пајкић и Јелена Доганџић,
дугогодишњи едукатори и Александра Милић,
асистент на Програму Црвеног крста Новог
Сада, које су том приликом упознале полазнике
курса са историјатом Црвеног крста, основама
Програма и понашања у раду са децом, кроз
презентације, радионице и промотивног материјала. Након обуке, волонтери ће наставити
реализацију радионица у две новосадске основне школе: "Коста Трифковић" и "Ђорђе
Натошевић".
Сарадња са ОПЕНС-ом 2019
„Нови Сад Омладинска престоница Европе – ОПЕНС 2019“
23. јун 2020. године - На основу Протокола о сарадњи од 25. септембра 2018. године,
Омладински савез удружења „Нови Сад Омладинска престоница Европе – ОПЕНС 2019“,
донирао је Црвеном крсту Новог Сада аутоматски спољашњи дефибрилатор (АЕД). На
конференцији за медије у званичном делу обратили су се Драган Лазић, секретар Црвеног
крста Новог Сада и Наташа Игић, програмски координатор ОПЕНС 2019, а едуковани
волонтери Црвеног крста Новог Сада, Ана Пајкић и Сергеј Цицвара демонстрирали су
поступак реанимације са АЕД апаратом. Омладинска престоница Европе Нови Сад 2019, а
нарочито кроз рад њених организација оснивача, већ дуги низ година активно сарађују са
Црвеним крстом Нови Сад – Градском организацијом. Препознат је значај сарадње и кроз
пројектне активности ОПЕНС-а. Поред подршке коју ОПЕНС пружа Црвеном крсту Новог
Сада, а која се огледа и у донацијама ове и прошле године, остварена је интензивна сарадња
на сузбијању епидемије вируса корона COVID-19, у периоду од 15. марта до 6. маја 2020.
године, у време ванредног стања. Догађај су медијски испратили: Радио-телевизија Војводине,
Делта ТВ, Новосадска ТВ, Панон ТВ, Новосадски дневник, Новосадски радио и Радио 021.
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ДЕЛОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА
(Правни основ: чл. 6, чл. 7. (тачка 1 и 3), чл. 9. (тачка 3 и 5), чл.13. и чл.14. Закона о Црвеном
крсту Србије, чланови 8, 18, 31, 33, 60, 62, 69, 70, 75, 82,101. и 102. Закона о смањењу ризика
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, као и на основу преузетих
међународних обавеза)
На основу Закона о Црвеном крсту Србије (Сл.Гласник РС бр. 107/2005), Црвеном крсту
поверено је јавнo овлашћењe да спроводи програм припреме за деловање у несрећама, у
сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима.
Циљ програма је jачање капацитета националног друштва за предвиђање и, тамо где је то
могуће, спречавање катастрофа, смањивање њиховог утицаја на угрожене заједнице, као и
спремност да се одговори на катастрофе и изађе на крај са њиховим последицама. Циљ
програма је достизање високог степена оперативности структуре и мреже обучених тимова,
као и управљачких структура Црвеног крста Србије и његових саставних делова за ефикасан
одговор на несрећу. Општи циљ је одржати максимални степен доступности хуманитарне
помоћи ка најугроженијим људима услед несреће, као и ефикасније, организованије и
рационалније оперативно ангажовање на ублажавању последица несрећа великих размера,
које треба да резултирају кроз одржавање и јачање капацитета и изграђених ресурса Црвеног
крста Новог Сада.
Црвени крст Новог Сада годишњим Планом рада, планира рад и припреме за деловање
у ванредним околностима. Црвени крст Новог Сада има формиран тим за деловање у
ванредним околностима, у чији састав улази 6 запослених и 19 волонтера, различитог профила
оспособљености за деловање у несрећама. Чланови тима за деловање у ванредним
околностима оспособљени су за: брзу процену потреба угрожених људи, пружање прве
помоћи, учешће у спровођењу евакуације, учешће у спровођењу збрињавања, обављање
послова службе тражења, учешће у пријему, ускладиштењу и дистрибуцији хуманитарне
помоћи, стварање услова за прихват и смештај националних тимова за деловање у ванредним
околностима.
1. март 2020. године - Црвени крст
Новог Сада је на позив Јужнобачког
управног округа и Управе за
ванредне ситуације у Новом Саду
учествовао у обележавању 1. марта,
Светског дана цивилне заштите,
који се обележава у целом свету од
1990. године Одлуком генералне
скупштине
Међународне
организације цивилне заштите, са
циљем да се укаже на виталан значај
и улогу служби цивилне заштите у
случају свих типова несреће и
катастрофа и суочавања са њима.
У дворишту Гимназије „Лаза Костић“ одржана је 27. фебруара 2020. године, Показна
вежба у којој су учествовали: Ватрогасно спасилачка бригада Нови Сад, Прва бригада копнене
Војске Србије, Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад и Црвени крст Новог Сада. Вежба
се састојала из три дела и приказана је евакуацију лица из објекта захваћеног пожаром, затим
спасавање лица из саобраћајне несреће и употреба ватрогасних апарата.
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У оквиру вежбе исцениран је судар два возила и пожар у згради школе где су
припадници Ватрогасно спасилачке бригаде приступили гашењу пожара и евакуисали
повређене на безбедно место.
Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада, чланови екипе прве помоћи, збринули
су повређене у саобраћајној незгоди, а након указане прве помоћи повређени су даље у ланцу
спашавања предати Хитној медицинској помоћи.

12. октобар 2020. године Вежба
евакуације и радионице из програма
„Смањење ризика и последица од
елементарних непогода и других врста
несреће“. Реализација вежбе и радионица су
организоване за време кампа за младе
волонтере у Одмаралишту Црвеног крста
Бачка Паланка у Багремари. Вежбу и
радионице је реализова Маша Мастиловић и
Ана Пајкић, вршњачки едукатори.
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СПАСИЛАШТВО НА ВОДИ
Правни основ: Члан 10. Закона о Црвеном крсту Србије (СГ РС 107/2005), Закон о спорту
(СГ РС 10/2016), Правилник о националним гранским спортским савезима који остварују
општи интерес у области спорта у Републици Србији (Сл. Гл. Р. Србије 95 од 30. новембра
2016. године), међународне обавезе које произилазе из чланства у Европској и Светској
федерацији за спасилаштво на води.
Црвени крст Србије је
чланица Светске федерације за
спасилаштво на води (International
Lifesaving federation – ILS) од 1998.
године. Од августа 2014. године
Црвени крст Србије је одређен, од
стране Министарства омладине и
спорта, за Национални грански
спортски савез за спортску грану
,,lifesaving’’ односно спасилаштво на
води.
Општи
циљ
програма
спасилаштва на води јесте смањење
броја утапања и повређивања на
води. Црвени крст Новог Сада тежи
да оствари циљеве овог програма
реализацијом промотивних активности, пре свега, предавањима на тему безбедности на води,
подизањем свести посетилаца о опасностима на купалишту Петроленд, у Бачком Петровцу,
упућивањем кандидата на обуке за спасилачка звања стандардизованом и међународно
признатом методологијом и програмом које организује Црвени крст Војводине и
организовањем радних састанака Комисије за спасилаштво на води Црвеног крст Новог Сада.
Црвени крст Новог Сада је власник моторног чамца и у сарадњи са Црвеним крстом Суботица
оспособио је и регистровао моторни чамац који бити на Палићком језеру. Наведени чамац ће
служити за обуку спасилаца на води и обезбеђивању спортских догађаја и манифестација.
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АКТИВНОСТИ У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
(у периоду од 15. марта до 6. маја 2020. године)
Укупан бр.
акција помоћи
ка појединцима

Укупан бр. акција
помоћи ка
домаћинствима

Број
ангажованих
волонтера

Број сати
ангажовања
волонтера

10638

3940

119

12212

Број
запослених

10

Број сати
ангажовања
запослених

2640

Укупна тежина: 47.798 kg
Укупна километража: 7656 km
Ангажовање волонтера Црвеног крста Новог Сада, у смислу материјалног доприноса
Грaду и укупно Републици Србији износило је 4.216.437,24 динара (12212 часова х 345,27
РСД - бруто цена рада/сатница на име ангажовања студената).
На основу чана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама (“Службени гласник Републике Србије“, број 87/18), а у складу са Одлуком о
проглашењу ванредног стања (“Службени гласник Републике Србије“, број 29/20), Градски
штаб за ванредне ситуације Града Новог Сада на 9. ванредној седници од 18. и 22. марта 2020.
године донео је Наредбе о месту и улози Црвеног крста Новог Сада на територији град за време
трајања ванредног стања (Прилог наредбе број: 3-312/20-VII-21 и 3-312/20-VII-33).
Наредбом команданта Градског штаба за ванредне ситуације Милоша Вучевића, Црвеном
крсту Новог Сада је наложено да предузме активности на организовању и обучавању
волонтера и добровољаца који се пријаве за помоћ у куповини намирница и лекова за старије
суграђане. Закључак је био да је неопходна координација свих самоорганизованих група и
појединаца како би се избегле злоуптреба.

Након проглашења ванредног
стања 15. марта 2020. године у 20,00
часова, Црвени крст Новог Сада је у
сарадњи са Градом Новим Садом, истог
дана оформио волонтерски кол-центар,
који је почео са радом у 16. марта у 8,00
часова, за старије новосађане којима је
потребна помоћ за доставу основих
животних намирница, средстава за
хигијену и лекова. Сви старији суграђани
су могли позвати на број 021/4871 700
сваког радног дана од 8,00 до 22,00
часова, а на основу потреба формирао се
списак за посете. Волонтери Црвеног
крста Новог Сада,
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видно обележени и са идентификационом
картицом, одлазили су у кућне посете и вршили
потребне набавке прехрамбених намирница,
средстава за хигијену и лекова поштујући
здравствене препоруке које су се односиле на
спречавање ширења инфекције корона вирусом.
У периоду од 16. марта, 08,00 часова до
30. марта до 22,00 часa примљено је укупно 3267
позива у кол центар, где је евидентирано 1368
захтева старијих суграђана, а волонтери
Црвеног крста Новог Сада обавили су 1042
посету. Након наведеног датума ову хуманитарну активност су преузели други волонтери
организовани у 47 месних заједница и управници стамбених зграда.

У оквиру програма Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада, сваког радног дана вршена је
подела куваних оброка за 600 корисника на два пункта: Клуб пензионера „Олга Петров“,
Футошки пут 67 (264 кувана оброка) и пункт Црвеног крста у Футошкој улици број 14 (336
куваних оброка). За старије суграђане који су корисници овог програма (55 корисника),
следовања су достављана на кућну адресу. Поводом Ускршњих празника Црвени крст Новог
Сада је 16.4.2020. године, за кориснике програма Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада,
обезбедио конзерва рибе 125 г 1 ком, месна конзерва 150 г 2 ком, јабуке 1 кг, ускршње јаје 1
ком и чоколадни десерт у виду чоколадних зека и чоколадних ускршњих јаја.
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Црвеном крсту Новог Сада је
Дирекција за робне резерве Града Новог
Сада обезбедила хитном испоруком,
прехрамбене артикле за 1500 пакета са
основним животним намирницама, за
наше суграђане који су били у стању хитне
социјалне угрожености. Пакет је садржао
следеће артикле: брашно 10 кг, уље 1 л,
пасуљ 1 кг, пиринач 1 кг, тестенина 1 кг, со
1 кг и месна конзерва 1,5 кг. Наши вредни
волонтери су одмах приступили паковању
пакета у магацину Црвеног крста Новог
Сада.
Црвени крст Новог Сада је 02.04.2020. године, потписао споразум о сарадњи са такси
удружењем „City taxi plus“ д.о.о., које је за потребе наших најстаријих суграђана за време
ванредне ситуације oпределило 6 такси возила, која су коришћена за допремање прехрамбених
пакета.
Наведену хуманитарну активност подржали су: Петрол Србија, Ауто Рад, Ауто кућа
Секулић и Сокаче New Vey. У периоду од 2. до 30. априла 2020. године, едуковани волонтери
Црвеног крста Новог Сада, припремљени за реаговање у оваквим ситуацијама, уз пратњу
возача доставили су 1.075 пакета помоћи са основним животним намирницама (тежине
17. 738 кг) на кућне адресе.
За наведену активност поклоњено је 1.392 волонтерских сати рада, пређено је
5.500 километара и утрошено 454 литара горива. Пакети су подељени суграђанима који су
се налазили у стању ургентне социјалне угрожености на територији града и у приградским
насељима на основу процене Центра за социјални рад Града Новог Сада.
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Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације наложено је да Дирекција за робне
резерве Града Новог Сада у сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада, обезбеди појединачне
пакете са основним животним намирницама за све пензионере на територији Града Новог Сада
чији износ месечне пензије не прелази 30.000,00 динара, односно за око 33.000 пензионера.
Наша организација је била задужена за организацију везану за паковање наведених пакета у
магацину, у Слободној царинској зони Нови Сад, улица Бајчи Жилинског број 5.

Волонтери и запослени Црвеног крста Новог Сада и волонтери ОПЕНС-а су 1. априла
2020. године почели са паковањем, а дистрибуцију је организовао Градски штаб за ванредне
ситуације где су били укључени други волонтери који су били организовани у месним
заједницама. Истог дана доставили смо ћебад Центру за социјални рад Града Новог Сада, који
је био задужен за збрињавање бескућника.
Запослени и волонтери Црвеног крста Новог Сада
су у периоду од 7. до 22. aприла снабдели 566 ромских
породица са прехрамбеним пакетима у насељима
Бангладеш (87 породица), Велики рит (360 породица)
и Адице (119 породица). Овим видом помоћи обухваћено
је око 1800 становника ових нехигијенских насеља а
садржај пакета био је: брашно 10 кг, уље 1 л, пасуљ 1 кг,
тестенина 1 кг, пиринач 1 кг и месни нарезак 1 кг, и пакети
су подељени за два месеца. Пакети су обезбеђени
захваљујући Граду Новом Саду преко Градске управе за
дечију и социјалну заштиту. Спискови корисника, овог
вида помоћи, су формирани у сарадњи са Центром за
социјални рад Града Новог Сада. Кутак за културу на
Сланој бари прикључио се акцији поделе пакета за
социјално угрожене породице из насеља Велики рит.
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Црвеном крсту Новог Сада је од Дирекције за робне
резерве АП Војводине а посредством Црвеног крста
Војводине 14.4.2020. године, испоручено 200 пакета
следећег садржаја: тестенина 1 кг, месни нарезак 150 г 3
ком, сардина у конзерви 125 г 2 ком, ћурећи нарезак 150 гр
1 ком, супа у кесици 45 гр 3 ком, детерџент за веш 3 кг,
шампон за косу 1 л, течни сапун 1 л и папирни убруси 2 ком.
Током априла месеца испоручено је и подељено 920 ланч
пакета (тежине 27.600 кг) за суграђане који су корисници
програма Народне кухиње у приградским насељима
Степановићево, Кисач, Будисава, Лединци, Буковац,
Сремска Каменица, Бегеч, Ченеј, Пејићеви салаши, Футог,
Ветерник, Ковиљ, Каћ, Руменка, Шангај. Пакет је садржао
основне прехрамбене артикле: брашно 10 кг, уље 1 л, пасуљ
1 кг, тестенина 1 кг, пиринач 1 кг и месни нарезак 1 кг.
Следовања су подељена за два месеца. Пакети су
обезбеђени захваљујући Граду Новом Саду преко Градске
управе за дечију и социјалну заштиту.
Компанија Mozzart је 14. априла
испоручила 500 пакета са прехрамбеним и
хигијенским артиклима. Садржај пакета: уље
1л, брашно 1кг, шећер 1кг, со 1кг, кафа 200г
1ком, паштета 150г 2ком, туњевина 160г 2 ком,
супа из кесице 50г 1ком, пиринач 1кг, палента
500г 1ком, тестенина 400г 1ком, сапун 1ком,
тоалет папир 2-4 ролне, течни детерџент за
судове 450мл 1 ком, детерџент за веш 2кг 1ком,
чај 20-40г 1 ком, кекс паковање 300г 1ком.
Почев од 22. априла, подељено је 143 пакета
(тежине 1430 кг) социјално угроженим
суграђанима на кућне адресе, на основу
спискова Центра за социјални рад Града Новог Сада.
На основу дописа Одсека за избеглице и миграције, Градске управе за социјалну и
дечију заштиту и списка социјално најугроженијих породица избеглих и расељених лица на
територији Града Новог Сада, наша организација је 23. априла, доставила наведеним
корисницима 42 пакета на кућне адресе. Наведена активност је реализована у сарадњи са са
такси удружењем „City taxi plus“. Садржај пакета: уље 1/1 1 ком; шећер 1/1 1 ком; тесто 350 гр
2 ком; пиринач 1/1 1 ком; палента 450 гр 1 ком; гриз 500 гр 1 ком; супа у кесици 3 ком; месни
нарезак 150 гр 1 ком; сардина у конзерви 125 гр 1 ком; туњевина у конзерви 185 гр 1 ком; супа
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у кесици 3 ком; детерџент за веш 3/1 1 ком; тоалет папир 4/1 1 ком; детерџент за суђе 1/1 1
ком; сапун тоалет 2 ком.
Црвени крст Новог Сада je на основу
одлуке Покрајинске владе, у периоду од
27.04. до 06.05.2020. године, завршио
паковање и дистрибуцију 17.500 пакета
помоћи здравственим радницима са нижим
примањима на територији АП Војводине.
Пакети помоћи, који су садржали основне
животне намирнице и хигијенска средства, а
који су обезбеђени из Покрајинских робних
резерви, паковани су и дистрибуирани из
магацина Црвеног крста Новог Сада, Раде
Кончара 1А, Петроварадин (бивша фабрика
Победа Имо).
Командант Прве бригаде копнене војске
бригадни генерал Зоран Насковић и секретар
Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић
посетили су 28. априла 2020. године Специјалну
болницу за рехабилитацију „Јунаковић“ код
Апатина. Бања је одређена као објекат за
прихват случајева заражених вирусом ковид-19,
пре свега лекара, војника и полицајаца. Тим
поводом, Црвени крст Новог Сада захваљујући
донаторима је обезбедио поклон-пакете за
војнике Прве бригаде копнене војске које су
уручили генерал Зоран Насковић и директорка
Бање „Јунаковић“ др Драгана Мрђенов.
На основу Уговора о сарадњи са Дирекцијом за робне резерве АП Војводине у периоду
од од 15. марта до 30. априла 2020. године, примљено је 367. 361 и дистрибуирано 229.805
килограма роба из магацина Црвеног крста Новог Сада у Петроварадину, Раде Кончара 1А.
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су редовно посећивали и кориснике програма „Брига о
старијима“ у приградским насељима Кисач, Будисава, Бегеч и месна заједница Братство (око
250 корисника).
Представник Црвеног крста
Новог Сада активно је учествовао
у раду Окружног штаба за
ванредне ситуације Јужнобачког
управног округа и Градског штаба
за ванредне ситуације града Новог
Сада.
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Велику
захвалност
дугујемо
предузећу Циклонизација д.о.о. Нови Сад,
чији радници сваког радног дана врше
дезинфекцију просторија у којима се деле
кувани оброци за кориснике Народне
кухиње (Клуб пензионера „Олга Петров“,
Футошки пут 67 и пункт Црвеног крста у
Футошкој улици број 14), као и повремену
дезинфекцију пословних канцеларија у
Пионирској 12 и магацинског простора
који се налази на Петроварадину, Победа
ИМО, Раде Кончара 1.
ДОНАТОРИ
Фирма M-S Hermes Нови Сад је помогла активности у ванредном стању тако што је обезбедила
сопствено возило и возача у периоду од 23. марта до 6. априла, којим је вршено доствљање
куваних оброка до два дистрибутивна пункта за кориснике програма Народне кухиње.
Наведеним возилом обављена је и услуга достављања куваних оброка на кућне адресе за
кориснике који нису били у могућности да дођу до дистрибутивних пунктова (Футошка 14 и
Футошка 67).
Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици je 9. априла, донирао 100 кг разних
прехрамбених производа.
Атлантик Група и BTL Agencija d.o.o. су 9. априла донирали 1800 млечних чоколада од 100
грама „Најлепше жеље“. Чоколаде су дистрибуиране, на основу воље донатора, волонтерима
Црвеног крста Новог Сада и суграђанима којима су достављани пакети са основним животним
намирницама на кућне адресе (период од 10. до 21. априла).

Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са
Јужнобачким управним округом обезбедио и
упаковао 95 пакета за припаднике Прве
бригаде Копнене Војске Србије. Наведени
пакети су испоручени 13. априла у Клинички
центар Војводине где су се припадници војске
налазили на лечењу. Садржај пакета: банана 1 кг,
наранџа 1 кг, јабука 1 кг, сок 1 л и чоколада 100 гр
1 комад.
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Председница Националне коморе за
моду Србије, госпођа Светлана Хорват
донирала је 16.4.2020. године, 60 прслука
Црвеном крсту Новог Сада, који ће служити
волонтерима за обављање активности у
ванредном стању. Прслуци су урађени у складу
са Законом о употреби Знака Црвеног крста и
Законом о Црвеном крсту Србије. У име
Црвеног крста Новог Сада, секретар Драган
Лазић , се захвалио на овој изузетно значајној
донацији као и на личном ангажману и
исказаном алтруизму који је показала госпођа
Хорват.
Компанија Лабудовић Нс је дана 16. априла 2020 године, донирала десерте за 600
корисника Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада у виду чоколадних зека и чоколадних
ускршњих јаја.
Списак донатора
1. Humanitas Capital
2. City Taxi Plus
3. Petrol Srbija
4. M-S Hermes
5. Srbija fashion week
6. Color media Communication
7. Центар за основну полицијску обуку Сремска Каменица
8. BTL advertizing
9. Ауто Рад
10. Ауто кућа Секулић
11. Сокаче New Way
12. Атлантик Група и BTL Agencija d.o.o.
13. Лабудовић НС
14. Компанија Mozzart
15. Национална комора за моду Србије
16. Циклонизација д.о.о. Нови Сад
17. Doni Pracner Футог
18. Mењачница Про курс
19. Кутак за културу на Сланој бари-Нови Сад 2021
20. Компјутер техника Нови Сад
21. Ommade d.o.o. и други.
Црвени крст Новог Сада (за време трајања ванредног стања) се активирао и на пољу
добровољног давалаштва крви. Наши организатори акција добровољног давања крви из
предузећа, установа, школа и са Универзитета у Новом Саду су направили спискове даваоца
крви, на које Завод за трансфузију крви Војводине, може да рачуна у наредном периоду и да
их у складу са потребама позива путем смс порука.
Медији су били изузетно заинтересовани за рад Црвеног крста Новог Сада, а саопштења за
медије су координирана у сарадњи са Градским штабом за ванредне ситуације Новог Сада.
Теме које су обрађиване у саопштењима за медије поводом ванредног стања, у највећем броју
су се односиле на помоћ у снабдевању наших старијих суграђана којима је била потребна
помоћ за доставу основих животних намирница, средстава за хигијену и лекова, а затим помоћ
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социјално угроженим суграђанима. Наши хероји, млади волонтери Црвеног крста Новог Сада
имали су запажену медијску пажњу а у прилозима и новинским чланцима рад наше
организације афирмисали су следећи волонтери: Трифко Ијачић, Маша Мастиловић, Ана
Пајкић, Александра Милић, Немања Ковачевић, Слађана Игић, Вукашин Денић, Нађа
Малетић и Мина Вучковић.
Од 16.03.2020. године до 30.12.2020. године објављенo je 59 текстoва у различитим
дневним и недељним новинама (Дневник, Блиц, Вечерње новости, Политика, Курир, као
и на разним порталима) и 16 прилога која су емитована у електронским медијима (Радио
телевизија Војводине, Телевизија Прва, Телевизија Пинк, Новосадска ТВ, Канал 9, РТВ Делта,
ТВ Мост, Радио Нови Сад, Радио Сигнал и др.), у укупном трајању од око 73 минута.
Црвени крст Новог Сада је преко својих страница на друштвеним мрежама Facebook (3.600
пратиоца) и Instagram (1.100 пратиоца), као и веб странице www.gockns.org.rs, редовно
информисао наше суграђане а и ширу јавност о активностима наше организације у ванредном
стању.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ТРАЖЕЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
(Правни основ: чланови 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије,члан 122.
Женевске Конвенције о поступању са ратним заробљеницима од 12. августа 1949. године,
члан 136. Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12. августа
1949. године, одредбе Допунског протокола уз Женевске конвенције о заштити жртава
међународних оружаних сукоба од 8. јуна 1977. године-Протокол 1)
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 2020. године, Служба тражења Црвеног крста Новог Сада је примила и обрадила
један захтев. 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
Служби се обратило пет лица која су се телефонским
путем 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) а и због тренутне здравствене
ситуације изазване заразном болести Covid-19.
Црвени крст Новог Сада je на позив Црвеног крста
Србије присуствовао семинару посвећеном Служби
тражења, са темом Успостављање породичних веза са
нагласком на миграције. Семинар је одржан у периоду од
12. до 13. марта 2020. године у Врњачкој бањи. Нашу
организацију представљао је самостални стручни
сарадник Раде Станојчић.
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БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 9. став 1, 2, 4. и 6. члан 14, 15. и 16.
Закона)
Црвени крст Новог Сада је у току 2020.
године, активно учествовао у спровођењу
активности из програма „Борба против
трговине људима“. Програм је реализовало
21 едукатора и четири тренера, који су
спроводили активности из овог програма,
кроз вршњачку едукацију и реализацију
информативних радионица.
Током године, вршњачка едукација је
одржана у две основне и две средње школе у
Новом Саду. Том приликом, одржано је око
50 едукативних радионица и одржан је један
он лајн семинар за студенте Правног
факултета у Новом Саду, где је било
присутно 90 студената. Процењујемо да смо у 2020. години, укупно едуковали око 1300
ученика, студента и др.
У периоду од 1. до 4. фебруара 2020.
године, Црвени крст Новог Сада је
учествовао
на
додатној
обуци
сертификованих едукатора у Програму
борбе против трговине људима, на
Златибору, коју је организовао Црвени крст
Србије.
Нашу организацију су представљали:
Немања Ковачевић - тренер у Програму
борба против трговине људима, који је био
и један од реализатора обуке и Наталија
Свилар, вршњачки едукатор.
Учесници обуке су усвојено знања о
овој
теми
применили
кроз
низ
интерактивних радионица у циљу евалуације дидактичког материјала у оквиру превентивног
пакета са циљем да се едукатори спреме за процес лиценцирања.
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Волонтери из Програма борба против
трговине људима су дана 14. фебруара 2020.
године, посетили Полицијску управу Нови
Сад - Одељење криминалистичке полиције –
Одсек за сузбијање трговине људима и
кријумчарења људи. Тамо су имали прилику
да се упознају са радом овог одсека као и да
чују разне занимљивости везано за посао
којим се баве.

Цревени крст Новог Сада је дана 27.
фебруара
2020.
године,
одржао
информативну радионицу из Програма
борба против трговине људима под називом
"Тамна страна интернета" у Дечијем селу
"Милорад
Павловић".
Радионици
је
присуствовало укупно 65 штићеника из дома
и ученика из основне школе "Јован
Јовановић Змај". Реализатори активности су
били Немања Ковачевић, тренер и Сара
Митричевић, вршњачки едукатор.

Црвени крст Новог Сада је у периоду
фебруар – март, одржао укупно 44
информативне
радионица
ученицима
Елекротехничке школе "Михајло Пупин".
Укупно 529 ученика трећег и четвртог
разреда је имало прилику да се упозна са
ризичним ситуацијама и да науче мере опреза
у циљу заштите. Реализатори радионица
били су: Сања Савановић, тренер, Петра
Протић, Наталија Свилар, Теа Дурошка,
Теодора Милутин, Милица Милетић, Наташа
Чанак, Сташа Васиљевић, Лазар Напрта, Ања
Лончар, Mина Смиљанић, Јована Влаховић,
Сара Митричевић, Невена Јојић и Анастасиа
Србљанин, вршњачки едукатори.
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Немања
Ковачевић,
тренер
и
координатор програма превенције трговине
људима одржао је 15.5. 2020. године,
мотивациону онлајн радионицу вршњачким
едукаторима наше организације, путем зум
апликације, који су активно укључени у
реализацију овог програма. Мотивациона
радионица била је базирана на читању
истинитих исповести жртава трговине
људима из књиге осам прича у публикацији
НВО Атина. Циљ радионице био је
евалуација стечених знања усвојених
приликом посета државних институција, које
се баве овом тематиком у циљу ширења
знања и компетентости младих едукатора у овој области. Радионици је присуствовало 15
вршњачких едукатора.
Црвени крст Новог Сада у сарадњи са
Црвеним крстом Зрењанин је 30. јула 2020.
године, обележио Светски дан борбе против
трговине људима. Светски дан борбе против
трговине људима установљен је новембра
2013. године, у оквиру резолуције:
"Побољшање координације напора против
трговине људима", усвојене на 68. заседању
Генералне скупштине Уједињених нација, а
у контексту подизања свести о ситуацији у
којој се налазе жртве трговине људима и у
циљу
промоције
њихових
права
(A/C.3/68/L.17/Rev.1).
Вршњачки едукатори и тренери из Програма борба против трговине људима из Црвеног
крста Новог Сада и Зрењанина, заједно са стручним сарадницима Јеленом Домјесков и
Радетом Станојчићем, су имали прилику да путем зум апликације, одрже интерактиван
разговор са Др Надом Падејски Шекеровић, клиничком психолошкињом, руководитељком
Сигурне женске куће у Новом Саду и чланицом локалног тима за Борбу против трговине
људима Града Новог Сада. Учесници су имали прилику да чују нешто више о самом процесу
збрињавању жртава трговине људима и њиховој даљој реинтрагацији. Такође, могли су да
поставе питања нашој гошћи и на тај начин сазнају информације које ће им касније користити
приликом едукације њихових вршњака.
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Црвени крст Новог Сада, као део Тима Града Новог Сада за борбу против трговине
људима, учествовао је у Пројекту "Од
опасности до сигурности - унапређење
заштите жратава трговине људима у Србији"
који
је имплементиран
од
стране
Међународног комитета спаса (IRC) и НВО
Атина, а финансиран од стране Владе
Сједињених Америчких Држава. На
едукацији која је одржана 22. септембра
2020. године, у Плавој сали Скупштине
града, нашу организацију као предавач је
представљао Раде Станојчић, сам. стручни
сарадник. Ова обука је била намењена
запосленим лицима у новосадским основним
и средњим школама, са циљем њихове
сензибилизације и упознавања са основним
индикаторима који би могли да укажу на евентуално постојање овог друштвеног проблема код
њихових ученика.

Црвени крст Новог Сада обележио је
18. октобар – Европски дан борбе против
трговине људима низом активности. У
Дунавском парку постављен је штанд
Црвеног крста Новог Сада, а поред њега су
се налазиле лутке обележене симболима
овог Програма (полицијска трака, црвена
трака, канап, итд), које су на тај начин
нашим суграђанима скретале пажњу на овај
друштвени проблем. Вршњачки едукатори
из овог програма су делили информативни
материјал у виду флајера и лифлета. По
завршетку акције у Клубу младих Теренске
јединице Новог Сада, вршњачке едукаторе
је посетио и координатор Тима Града Новог Сада за борбу против трговине људима, Ненад
Драшковић, који је похвалио наш досадашњи рад. Присутни су имали прилику да премијерно
виде синхронизовани клипове из цртаног филма Пинокио који ће се даље користити приликом
вршњачке едукације. Догађај су медијски испратили Канал 9 и радио Нови Сад.
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Црвени крст Новог Сада је у периоду од
27. до 30. октобра 2020. године, одржао 14
информативних радионица ученицима првих
разреда Основне школе "Никола Тесла".
Укупно 174 ученика је имало прилику да се
кроз едукативне радионице информише о овој
теми и научи које су мере опреза у циљу
заштите. Радионице су реализовали Лазар
Напрта, Наташа Чанак, Јована Влаховић, Сара
Митричевић, Нађа Илинчић, Мина Смиљанић
и Ивана Стојков, вршњачки едукатори.
Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са
Елсом (Европска асоцијација студената права)
дана 18. новембра 2020. године, организовао
он-лајн семинар за студенте Правног
факултета у Новом Саду. Предавачи на
семинару су били Раде Станојчић, самостални
стручни
сарадник,
представник
наше
организације, Станиша Миличевић из
Полицијске управе Нови Сад, Одељење
криминалистичке полиције – Одсек за
сузбијање трговине људима и кријумчарење
људи, Слободан Јосимовић, заменик вишег
јавног тужиоца у Новом Саду и Оливера Пејак
Прокеш, судија Апелационог суда у Новом Саду. Семинару је присуствовало око 90 студената
који су имали прилику да чују презентације и на тај начин се упознају са ризичним ситуацијама
као и да науче адекватне мере опреза у циљу заштите. Након одслушаних презентација
предавача, студенати су имали прилику да продискутују са предавачима и поставе занимљива
питања везана за овај друштвени проблем.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије члан 9, тачка 2. и члан 11,13. и 14. - Црвени
крст Србије реализује активности у области међународне сарадње и Закон о Црвеном крсту
Србије, члан 6. и 7, члан 9, тачка 4. и члан 14. тачка 4)
На позив Црвеног крижа Ново Сарајево, млади
волонтери Црвеног крста Новог Сада, Ана Пајкић и
Вања Марковић. учествовали су на 20. Конференцији
младих Црвеног крижа Ново Сарајево. Конференција је
одржана у периоду од 10. до 12. јануара 2019. године у
хостелу Франц Фернинанд. Млади волонтери Црвеног
крста Новог Сада су током званичног дела имали
прилике да учествују у дебати на тему „Hate Fighters
Network“. Након званичног дела организован је
обилазак Сарајева: Башчаршије, Катедрале Срца
Исусова, Саборне цркве Рођења Пресвете Богородице,
Бегове џамије, Жуте табије...

На позив Градског друштва Црвеног
крижа Загреб, двоје младих волонтера Црвеног
крста Новог Сада, Маша Мастиловић и
Наталија Бајагић учествовале су у раду
Скупштине Клуба младих Црвеног крижа
Загреб у периоду од 21. до 23. фебруара 2020.
године. Домаћини су гостима омогућили
туристичко разгледање Загреба где су
учесници имали прилику да се упознају са
историјом града и уживају његовим лепотама.
Централни догађај одржан је 22. фебруара, у
суботу у дворани „А“ Старе градске вијећнице, где је
учествовало више од 100 волонтера Клуба младих
Градског друштва Црвеног крижа Загреб са гостима из
других организација Црвеног крста. Догађају су
присуствовали градоначелник Града Загреба, господин
Милан Бандић, равнатељ Црвеног крижа Загреб,
господин Петар Пенава и друге високе званице. Млади
волонтери Црвеног крста Новог Сада су путем
презентације представили тему „Активности Црвеног
крста Новог Сада на друштвеним мрежама, предности
и изазови“.
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Црвени крст Новог Сада je 2. септембра 2020. године, уручио хуманитарну пошиљку
Црвеном крижу Вуковар, за крајњег корисника Заједничко веће општина Вуковар.
Хуманитарна пошиљка се састоји од 188 школских торби, које су дониране од стране Фонда
за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима АП Војводине.
Ова донација намењена је Заједничком већу општина Вуковар за децу која полазе у први
разред основне школе у школској 2020/2021 години на територији источне Славоније, Барање
и западног Срема.
Влатко Главаш равнатеља Црвеног крижа Вуковар, састао се са секретаром Црвеног
крста Новог Сада Драганом Лазићем и разговарано је о наставку сарадње ове две организације
у хуманитарној области и могућности унапређења сарадње у традиционалним активностима
Црвеног крста.
Срђан Јеремић председник Заједничког већа општина Вуковар пожелео је
добродошлицу делегацији и захвалио се на логистичкој подршци за наведену хуманитарну
пошиљку. Пријему су присуствовали и Винко Лазић, секретар Заједничког већа општина
Вуковар и јереј Милан Ковачевић-сарадник Црвеног крста Новог Сада.
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МЕЂУИНСТИТУЦИОНАЛНА САРАДЊА ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА
Посета потпредседнице Владе Републике Србије Маје Гојковић
Потпредседница Владе Републике Србије и министарка за културу и информисање
Маја Гојковић посетила је 13. новембра 2020. године Црвени крст Новог Сада. Секретар
Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић упознао је министарку Гојковић са пројектом
„Галерија на Штрафти” који реализују Црвени крст Новог Сада и Ротари клуб Нови Сад Дунав
и хуманитарним активностима које реализује наша организација. Потпредседница Гојковић,
похвалила је рад наше организације и пружила подршку будућим активностима у оквиру
пројекта Галерија на штрафти, истичући како истоимени пројекат представља добар спој
култутре и хуманости. Састанку су присуствовали Ана Вртачник, изузетно талентованa млада
сликаркa која је већ остварила значајан успех показавши се у добром светлу и код нас и у свету
и Весна Латиновић под чијим менторством ће бити организоване месечне изложбе.
„Нови културни излог – Галерију на Штрафти у Новом Саду, који је намењен
представљању младих новосадских уметника данас је посетила потпредседница Владе
Републике Србије и министарка културе и информисања Маја Гојковић.представљању младих
новосадских уметника данас је посетила потпредседница Владе Републике Србије и
министарка културе и информисања Маја Гојковић.

Овај културни излог свој рад започиње изложбом младе Ане Вртачник, која је студент
завршне године докторских студија на Академији уметности.
Излог на згради Црвеног крста Новог Сада, који је реконструисан и претворен у уличну
галерију, у наредном периоду ће бити место где ће се организовати месечне изложбе како би
млади новосадски уметници могли да представе своја дела.
Циљ читавог пројекта је да се младим уметницима, њиховој креативности, труду и
постигнућима пружи подршка. Пројекат својим концептом одговара и времену које је донела
пандемија Корона вируса јер се комуникација са уметничким делом одвија на отвореном
простору без директног контака.
Истовремено, Штрафта која је чувено новосадско шеталиште на коме су се млади
Новосађани дружили, удварали, „забављали“, сада поново оживљава и добија ново рухо.“
(Сајт Министарства културе и информисања Републике Србије, 13. новембар 2020).
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Сарадња са Аутономном Покрајином Војводином
Председник Покрајинске владе AП Војводине Игор Мировић посетио је 17. јуна 2020.
године магацин Црвеног крста Новог Сада - Градске организације (Раде Кончара 1,
Петроварадин), одакле је упућена помоћ коју је Покрајинска влада донирала Епархији рашкопризренској за народне кухиње и социјално угрожено становништво. „Показали сте колико је
значајан ваш рад као саставног дела Црвеног крста Војводине, посебно у тешким временима.
Посебно бих истакао изузетно добру сарадњу са Дирекцијом за робне резерве Војводине и
Покрајинским секретаријатом за научноистраживачку делетност и и стога ћемо наставити да
подржавамо ваш рад. Оправдали сте своју мисију и дали пример другима“ истакао је
председник Мировић. У делегацији АП Војводине био је и проф. др Зоран Милошевић,
покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Седница Скупштине Црвеног крста
Новог Сада, одржана је 6. марта 2020. године,
у Свечаној сали Војске Србије, Београдски
кеј број 9, у 12 00 часова. Догађају је
присуствовала делегација АП Војводине коју
су предстваљали Никола Бањац, генерални
секретар Скупштине Аутономне Покрајине
Војводине и Јелена Станић Марић, помоћник
покрајинског секретара за науку и
научноистраживачку
делатност
АП
Војводине.
Покрајински секретар за високо
образовање и научноистраживачку делатност,
проф. др Зоран Милошевић посетио је 15.
априла 2020. године магацин Црвеног крста
Новог Сада у улици Раде Кончара 1А,
Петроварадин. Приликом посете проф. др
Зоран Милошевић је упутио подршку и
захвалност волонтерима, ангажованим у
ванредном стању поводом COVID-19
епидемије.
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Делегација Покрајинског секретаријата
за високо образовање и научноистраживачку
делатност АП Војводине коју су представљали
посетилу су 8. јуна 2020. године Црвени крст
Новог Сада. Делегација је посетила седиште у
Пионирској улици бр.12. Приликом посете
проф. др Зоран Милошевић је упутио честитке
секретару
Драгану
Лазићу
поводом
реализације активности током трајања
ванредног стања и истакао важну улогу наше
организације
у
социјално-хуманитарној
делатности. Договорен је наставак сарадње, о
којој се професор Милошевић изразио
афирмативним речима.
Сарадња са Јужнобачким управним округом
Начелник Јужнобачког управног округа,
Милан Новаковић посетио је 10. априла 2020.
године магацин Црвеног крста Новог Сада у
Петроварадину и присуствовао подели
семенског материјала за 14 месних заједница
које је донирао Институт за ратарство и
повртарство у Новом Саду. - Важно је истаћи
да све ово не би било могуће без логистике коју
Црвени крст Новог Сада увек спроведе на
највишем нивоу и учини да дође до социјално
угрожених пољопривредних произвођача из
Јужнобачког управног округа - рекао је том
приликом Новаковић.
На позив начелника Јужнобачког управног
округа, Милана Новаковић, секретар Црвеног крста
Новог Сада, Драган Лазић посетио је 19. децембра
2020. године, наведену институцију. Том приликом
секретар Лазић уручио је начелнику Новаковићу
монографију „Црвени крст Новог Сада - 140 година у
служби хуманости“, уз изразе захвалности за подршку
у раду наше организације.
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Сарадња са Градом Новим Садом
На основу чана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама (“Службени гласник Републике Србије“, број 87/18), а у складу са Одлуком о
проглашењу ванредног стања (“Службени гласник Републике Србије“, број 29/20), Градски
штаб за ванредне ситуације Града Новог Сада на 9. ванредној седници од 18. и 22. марта 2020.
године донео је Наредбе о месту и улози Црвеног крста Новог Сада на територији град за време
трајања ванредног стања (Прилог наредбе број: 3-312/20-VII-21 и 3-312/20-VII-33). Наредбaма
команданта Градског штаба за ванредне ситуације Милоша Вучевића, Црвеном крсту Новог
Сада је наложено да предузме активности на организовању и обучавању волонтера и
добровољаца који се пријаве за помоћ у куповини намирница и лекова за старије суграђане.
Закључак је био да је неопходна координација свих самоорганизованих група и појединаца
како би се избегле злоуптреба.
„Велики број волонтера се јавио, ја
стварно хоћу да се захвалим, огроман број људи
се јавио спортиста, удружења, навијача,
познатих људи, личности и хоће сви да се
укључе у волонтерски центар. Апелујем на све,
немојте да правите паралелне волонтерске
центре. Ми се налазимо у ванредном стању,
држава је у ванредном стању, не може да се
праве стотине приватних волонтерских
центара. Ја не спочитавам никоме добру вољу и
намеру да се укључе. Све иде координирано
кроз Црвени крст града Новог Сада и сви који желе, све смо их конектовали, све смо их спојили
са Црвеним крстом који даље координира и да би то било организовано, да не би било било
каквог проблема, да не би био проблем да ли је неко узео рачун, није узео рачун, да ли је било
кусура, није било кусура и свих тих ствари, што нажалост може да се деси, молим све и људе
добре воље и дивне људе који су се јавили и хоће да помогну старијим суграђанима, молим
само да иде све кроз Црвени крст и да имамо јединствени волонтерски центар. Све остало нас
води у несинхронизовано, несистемско решавање и молим старије суграђане, немојте да
излазите ујутру на пијацу, немојте да идете у радњу ујутру, све ће вам бити донето, имаћете и
намирнице и лекове обезбеђено. Уопште немојте да бринете, нико се не игра са тим стварима.
Сачувајте своје здравље, своје животе, слушајте шта вам кажу лекари и поштујте одлуке
државе!“ (Милош Вучевић градоначелник Новог Сада, РТВ1 емиција Сучељавање, 18. март
2020. године)
Седница Скупштине Црвеног крста Новог Сада одржана је 7. марта 2020. године, у
Свечаној сали војске Србије, Београдски кеј број 9. Седници је присуствовала делегација
Града Новог Сада: Љиљана Коковић, помоћник Градоначелника за социјална питања и Вера
Гркавац, в.д. начелника Градске управе за дечију и социјалну заштиту и мр Драгана
Којадиновић, в.д. начелника Градске управе за здравство. По речима помоћнице
градоначелника за социјална питања Љиљане Коковић, Град Нови Сад и Градска организација
Црвеног крста имају вишегодишњу веома успешну сарадњу, која се огледа у квалитетном и
благовременом пружању подршке онима којима је најпотребнија. Прошле године је Град,
преко Градске управе за социјалну и дечју заштиту, подржавао програме Народне кухиње за
социјално угрожене категорије, као и програме рада Црвеног крста града, за старије суграђане
у стању социјалне потребе, за децу и младе и програм директног ублажавања сиромаштва –
прича Љиљана Коковић. – Такође, лане је Град из буџета издвојио додатних 12 милиона за два
пројекта, а то су рехабилитација старијих суграђана који су боравили у три војвођанске бање,
као и програм одмора ученика петог и шестог разреда из 35 новосадских основних школа.
Имали смо прилику да посетимо одмаралишта Црвеног крста у којима су боравили наши
ученици, да се уверимо у изузетан квалитет пружене услуге, као и у организовање мноштво
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радионица у којима су учествовали. За ову годину Град планира да издвоји 50.100.000 динара
за реализацију поменутих програма.

Поводом 14. јуна – Светског дана добровољних давалаца крви, у понедељак 15. јуна у
12,00 сати, у Великој сали Дома Војске Србије, Београдски кеј 9, Црвени крст Новог Сада је
организовао пријем, за вишеструке добровољне даваоце крви, који су у 2019. години
остварили право на признање за 50, 75 и 100 пута дату крв, као и колективе - добитнике плакете
„Широко Срце“. Добитницима признања обратио се Александар Петровић, помоћник
градоначелника Града Новог Сада.
Захваљујући великом броју хуманих грађана Град Нови Сад има добро развијено и
организовано добровљно давалаштво крви чиме је позициониран на место најхуманије
средине. Веома ми је драго што на данашњи дан могу да вам се захвалим што несебично
помажете онима којима је помоћ најпотребнија. Град Нови Сад препознаје значај свих
појединаца, организација и институција који су уједињени на овом важном задатку и
наставиће да их подржава у сваком погледу – рекао је Александар Петровић.

Црвени крст Новог Сада је у оквиру Месеца солидарности, а на препоруку Црвеног
крста Србије, 16.октобра 2020. године обележио Светски дан хране и Светски дан борбе
против сиромаштва. Догађају, у просторијама Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада,
Футошка 14, присуствовали су Бранка Бежанов, члан Градског већа за социјалну заштиту и
бригу о породици и деци, и у име донатора председник Ротари клуба Новог Сада, проф.др
Веселин Петровић као и представници медија.
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Члан Градског већа за културу Далибор Рожић отворио је Галерију на Штрафти, у четвртак,
12. новембра 2020. године, у 18,00 часова, у пословним просторијма Црвеног крста Новог Сада
(изложбени излог према Булевару Михајла Пупина).

Поносни смо на сарадњу између хуманитарних организација и установа културе у Новом
Саду и то је прави пример добре праксе, када се култура посматра као шири друштвени
концепт. Као и друштво и култура је вишеслојна, а наш циљ је да она постане стил живљења
у Европској престоници културе и да покреће позитивне промене у заједници. Сигуран сам да
ће Новосађани радо заћи на „Штрафту“ и уверити се у богато и разноврсно стваралаштво
наших уметника. Драго ми је што ће првих дана бити представљени радови Ане Вртачник,
наше изузетно талентоване сликарке која је већ остварила значајан успех показавши се у
добром светлу и код нас и у свету – истакао је Далибор Рожић.
Саветница
градоначеника
за
социјална питања, Љиљана Коковић je 4.
децембра 2020. године посетила магацин
Црвеног крст Новог Сада, у Петроварадину,
улица Раде Кончара 1. Том приликом
присуствовала је уручењу помоћи социјално
угроженим породицама у оквиру програма за
директно ублажавање сиромаштва.
Град Нови Сад наставља успешну сарадњу са Градском организацијом Црвеног крста
која реализује низ активности усмерених у правцу помоћи и подршке социјално угроженом
становништву са територије Града Новог Сада. И ове године Град је обезбедио средства у
вредности од 7,6 милиона динара за реализацију Програма директног ублажавања
сиромаштва. Црвени крст је извршио набавку 1200 прехрамбених пакета, 1200 хигијенских
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пакета и 600 просторних метара меког огревног дрвета, а ту помоћ добиће 2500 социјално
угрожених породица. Град води одговорну социјалну политику и настојали смо да помоћ
стигне до сваког корисника на време без обзира на епидемиолошку ситуацију у којој се
тренутно налазимо - рекла је Љиљана Коковић.
Цивилно војна сарадња
Прва бригада Копнене Војске Србије
Командант Прве бригаде Копнене Војске Србије, бригадни генерал Зоран Насковић
доделио је 11. јуна 2020. године Захвалницу Драгану Лазићу, секретару Црвеног крста Новог
Сада. Наведено признање је уручено за пружену помоћ и подршку у реализацији задатака Прва
бригада копнене војске на спречавању ширења вирусне инфекције Ковид-19. Свечаност је
одржана у Дому Вoјске Србије у Новом Саду а свечаности су присуствовали пријатељи Прве
бригаде који су пружили помоћ и подршку јединици приликом реализације задатака на
спречавању ширења вирусне инфекције Ковид-19 у току ванредног стања.

Волонтери Црвеног крста Новог Сада су
27. и 28. марта, са припадницима Прве бригаде
Копнене
Војске
Србије
и
другим
волонтерима, били ангажовани на истовару и
постављању 1000 кревета у хали 1 и хали
Мастер на Новосадском сајму у циљу
обезбеђења услова за прихват и смештај лица са
симптомима вирусне инфекције Ковид-19.
Након затварања привремене болнице на
Новосадском сајму, волонтери Црвеног крста
Новог Сада су 11. јуна, радили на демонтажи и
утовару кревета и пратеће опреме.
Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са
Јужнобачким управним округом обезбедио и
упаковао 95 пакета за припаднике Прве
бригаде Копнене Војске Србије. Наведени
пакети су испоручени 13. априла у Клинички
центар Војводине где су се припадници војске
налазили на лечењу. Садржај пакета: банана 1
кг, наранџа 1 кг, јабука 1 кг, сок 1 л и чоколада
100 гр 1 комад.
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Командант Прве бригаде копнене војске
бригадни генерал Зоран Насковић и секретар
Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић
посетили су 28. априла 2020. године
Специјалну болницу за рехабилитацију
„Јунаковић“ код Апатина. Бања је одређена као
објекат за прихват случајева заражених
вирусом Ковид-19, пре свега лекара, војника и
полицајаца. Тим поводом, Црвени крст Новог
Сада захваљујући донаторима је обезбедио
поклон-пакете за војнике Прве бригаде копнене
војске које су уручили бригадни генерал
Насковић и директорка Бање „Јунаковић“ др
Драгана Мрђенов.
На позив команданта Прве бригаде
копнене војске бригадног генерала Зорана
Насковића, секретар Црвеног крста Новог Сада
Драган Лазић посетио је 16. маја, команду
бригаде у Новом Саду. Том приликом бригадни
генерал се захвалио у име припадника и у своје
лично име, волонтерима и запосленима на
ангажовању и сарадњи у време ванредног
стања. Секретар Лазић је истако да је Црвеном
крсту Новог Сада част и задовољство
сарађивати са Првом бригадом а разговарано је
и о наставку и унапређењу цивилно-војне
сарадње.
Командант Прве бригаде Копнене војске
Србије бригадни генерал Зоран Насковић,
присуствовао је свечаности поводом Светског
дана добровољних давалаца крви, која је
одржана, у понедељак 15. јуна у 12,00 сати, у
Великој сали Дома Војске Србије, Београдски
кеј 9.
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Сарадња са Универзитетом у Новом Саду
Црвени крст Новог Сада и Универзитет у Новом Саду наставили су у току школске
2019/2020. године успешну дугогодишњу сарадњу организовањем акција добровољног
давалаштва крви на факултетима у саставу Универзитета. Реч је акцијама које су део
активности Црвеног крста Новог Сада у оквиру организовања, мотивисања и окупљања
даваоца крви, које се спроводе у партнерству са Заводом за трансфузију крви Војводине.

Делегација Црвеног крста Новог Сада, коју су чинили проф. др Ева Лончар, члан
Управног одбора и председница Комисије за добровољно давалаштво крви и Драган
Лазић,секретар посетили су Ректорату Универзитета у Новом Саду 9. јануара 2019. године.
Делегацију у Ректорату Универзитета у Новом Саду примила је проректорка за наставу проф.
др Сања Подунавац-Кузмановић. Током сусрета је разговарано је о могућностима за
унапређење организовања акција добровољног давалаштва крви на факултетима Универзитета
у Новом Саду, као и наставку успостављене сарадње у хуманитарној области. Драган Лазић се
захвалио проректорки на несебичној сарадњи и снажној подршци коју Универзитету у Новом
Саду пружа Црвеном крсту Новог Сада, приликом реализације хуманитарних активности на
факултетима Универзитету у Новом Саду.
Прва акција добровољног давалаштва крви на факултетима у текућој школској години
организована је на Филозофском факултету 20. фебруара 2020. године. Тим поводом, акцију
на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду испратили су проф. др Сања
Подунавац-Кузмановић, проректорка за наставу, проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш,
деканица Филозофског факултета, проф. др Јасмина Коџопељић, продекан за наставу, проф.
др Владимир Баровић, координатор акције добровољног давалаштва крви на Филозофском
факултету, као и Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада и прим. др Сања
Богдановић, директорка Завода за трансфузију крви Војводине. Проректорка проф. др Сања
Подунавац-Кузмановић истакла је да је свака акција добровољног давања крви једно од
лепших дешавања на Универзитету, као и да је веома важно да млади људи осете лепоту
хуманог геста којим некоме спашавају или продужују живот. „Овакве акције су нешто чиме
се наш Универзитет веома поноси, јер сви ти млади људи, наши студенти, ће након завршених
студија сигурно постати квалитетни стручњаци, међутим, веома је важно да постану
племените и хумане личности“, нагласила је проректорка овом приликом. „И због тога, читава
академска заједница би требало да ради на томе да оваквих акција на нашем Универзитету
буде што више, јер се на овај начин код студената подиже свест о значају ширења идеје
хуманости и доприноси се развијању културе добровољног давања крви“, закључила је
проректорка, најављујући наставак акција добровољног давалаштва крви и на другим
факултетима Универзитета у Новом Саду. Да би задовољили потребе лечење свих пацијената
на територији Војводине потребне су свакодневне акције како би залихе могле да буду
одржаване на стабилном нивоу, кажу из Завода за трансфузију крви Војводине. “Држимо се
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оног постулата да крв треба да чека пацијента, а не пацијент крв”, навела је др Сања
Богдановић, в.д. директора. Секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић је напоменуо
да су току претходне године имали 2.154 прва давања , што је и основни циљ њихових
активности. Један од начина мотивације младих да добровољно дају крв је и медијска пажња,
рекао је секретар Црвеног крста, кроз коју млади схватају колико је важан живот сваког
људског бића и на који начин лично могу да допринесу да се тај живот сачува.

Поводом обележавања Националног
дана добровољних давалаца крви, Црвени крст
Новог Сада је 11. маја 2020. године организовао
пријем за вишеструке добровољне даваоце крви
- мушкарце са преко 100 давања и жене са преко
50 давања крви. Скуп је организован у
просторијама Завода за трансфузију Војводине,
уз поштовање прописаних мера заштите, а у
име институција домаћина присутнима су се
обратили пуковник др Братољуб Бркљача,
председник Црвеног крста Новог Сада и прим.
др сц. мед. Сања Богдановић, в.д. директора
Завода за трансфузију крви Војводине. Ове
године, Национални дан добровољних давалаца крви обележен је уз активно учешће
Универзитета у Новом Саду, с обзиром на дугогодишњу успешну сарадњу Универзитета и
Црвеног крста Новог Сада, као и на чињеницу да је велики број добровољних давалаца крви
из редова студената и запослених на Универзитету и његовим чланицама. Тим поводом,
присутне је у име Универзитета поздравила проректорка за наставу проф. др Сања ПодунавацКузмановић која је истакла да постоји читав низ заједничких хуманитарних и едукативних
активности које се реализују у сарадњи две институције.„Овакве активности су нешто чиме се
наш Универзитет веома поноси, јер сви ти млади људи, наши студенти, ће након завршених
студија сигурно постати квалитетни стручњаци. Међутим, веома је важно да постану
племените и морално изграђене личности“, рекла је проректорка. „Свака акција добровољног
давања крви је једно од лепших дешавања на нашем Универзитету, јер се на тај начин код
студената подиже свест о значају ширења идеје хуманости и доприноси се развијању културе
добровољног давалаштва крви“, додала је професорка Подунавац-Кузмановић. „Управо оно
што чини доброту и лепоту јесте даривање дела себе некоме кога не познајете, некоме коме
спашавате или продужавате живот“, поручила је проректорка на свечаности. Поред ранијих
заједничких хуманитарних и едукативних активности које су реализоване у сарадњи
Универзитета и Црвеног крста Новог Сада, најновији пример успешне сарадње две
институције представљају акције добровољног давалаштва крви студената Универзитета и
запослених у време ванредног стања током епидемије коронавируса COVID-19. Ове
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активности организоване су у сарадњи са
Студентским парламентом Универзитета.
Свечаности су у име студентских представника
присуствовали
председница
Студентског
парламента УНС Ана Тодоровић и студент
проректор Игор Кнежевић.

Проректорка за наставу Универзитета у
Новом Саду проф. др Сања ПодунавацКузмановић посетила је 13. маја 2020. године
Црвени крст Новог Сада. Приликом посете
проректорка
Подунавац-Кузмановић
је
упутила честитке секретару Драгану Лазићу
поводом Светског дана Црвеног крста и
истакала важну улогу наше организације у
социјално-хуманитарној
делатности.
Разговарано је о наставку заједничких
хуманитарних и едукативних активности
активности , о којима се проректорка изразила
афирмативним речима.
Традиционална свечаност поводом Светског дан давалаца крви 14. јуна, организована
је 15. јуна у 12,00 сати, у Великој сали Дома Војске Србије, Београдски кеј 9. Универзитет у
Новом Саду на наведеном пријему представљали су проф. др Дејан Јакшић, ректор
Универзитета у Новом Саду и проф. др Сања Подунавац-Кузмановић, проректорка за наставу.
Пуковник др Братољуб Бркљача, председник Црвеног крста Новог Сада уручио је плакете
„Широко Срце“ ректору проф. др Јакшићу, за Факултет техничких наука, Природноматематички факултет и Правни факултет који су остварили најбоље резултате у области
добровољног давалаштва крви у 2019. години.
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МОНОГРАФИЈА “ЦРВЕНИ КРСТ НОВОГ САДА
140 ГОДИНА У СЛУЖБИ ХУМАНОСТИ“
Монографија “Црвени крст Новог
Сада - 140 година у служби хуманости“, у
издању Црвеног крста Новог СадаГрадске организације, 9. децембра 2020.
године је изашла из штампе након готово
три и по године рада. Књигу потписују
аутори проф. др Владимир Баровић,
Будимир М. Попадић и Драган Лазић.
У
истраживање,
прикупљање
материјала и писање уложен је огроман
труд, који је пратио свеобухватну и
замашну потрагу за људима и догађајима
који су обележили сточетрдесетогодишњу историју новосадског Црвеног крста.
Монографија је написана на 347 страница и обилује са 391 фотографијом, бројним
документима, илустрацијама и разноврсним подацима који датирају од средине деветнаестог
века па све до данашњих дана. У монографији су описани значајни догађаји, историјске
личности, духовни и културни ствараоци, привредници, здравствени, просветни и други
радници који су својим ликом и делом заслужили да остану уписани у историји не само
Црвеног крста Новог Сада, него и Града Новог Сада, као и Црвеног крста Војводине и Црвеног
крста Србије, а именским регистром обухваћено је 1068 имена.
Монографију, која засигурно представља и залог хуманости будућим генерацијама,
аутори су нарочито посветили армији хуманих људи, који су ноћи и дане проводили, и
проводе, у избегличким камповима, нa подели хуманитарне помоћи, у чамцима за спасавање
у поплављеним подручјима, полазницима курса прве помоћи, девојкама и момцима из
Теренске јединице, великој породици добровољних давалаца крви, онима који брину о
социјално угроженим лицима, здравственом просвећивању, и свима који су на било који начин
учествовали у мисији људскости коју већ 140 година неуморно спроводи Црвени крст Новог
Сада.
Дизајн, графички и технички уредник монографије је Мирослав Попадић.
На лектури и коректури су били ангажовани Славица Попов, Милан Попов и Соња
Поткозарац.
Преводе су урадили: са и на мађарски Иштван Боруш, на руски Јована Милић и на
енглески Зорана Чамбер.
Рецензију Монографије су урадили: проф. др Драган Радовановић председник Црвеног
крста Србије, проф. др Слободан Бјелица, редовни професор Филозофског факултета
Универзитета у Новом Саду и Мсц Петар Ђурђев, директор Историјског архива Града Новог
Сада.
Монографија је штампана захваљујући Граду Новом Саду, Покрајинском секретаријату
за високо образовање и научноистраживачку делатност Аутономне покрајине Војводине,
фирми Еуротехна – 021 д.о.о. и другим донаторима. Монографију је штампала Штампарија
Кримел из Будисаве.
CIP - Каталогизација у публикацији Библиотеке Матице српске, Нови Сад
614.885(497.113 Novi Sad)"1881/2021"
БАРОВИЋ, Владимир, 1978 –
Црвени крст Новог Сада : 140 година у служби хуманости / Владимир Баровић, Будимир М.
Попадић, Драган Лазић ; [превод са и на мађарски Иштван Боруш ; превод на руски Јована
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Милић ; превод на енглески Зорана Чамбер]. - Нови Сад : Црвени крст Новог Сада, 2020
(Будисава : Кримел). - 347 стр. : илустр. ; 28 cm
Текст штампан двостубачно. - Тираж 400. - Библиографија. - Summary ; Аннотация ;
Összegzés. - Регистар.
ISBN 978-86-902424-0-5
1. Попадић, Будимир, 1954- 2. Лазић, Драган П., 1967а) Црвени крст Новог Сада - 1881-2021
COBISS.SR-ID 21776393

OДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. и 16. Закона)
Црвени крст Новог Сада остварио је редовне
контакте са новинарима путем саопштења за јавност и
позивима на конференције и догађаје. Теме које су
обрађиване у саопштењима за медије у највећем броју су се
односиле на помоћ социјално угроженом становништву,
акције добровољног давања крви, обука становништва у
првој помоћи, приче волонтера и о волонтерима и друго.
Од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године,
одржано је 19 састанака са преставницима медија,
објављенo је 95 текстoва у различитим дневним, недељним
новинама, порталима (Дневник, Блиц, Вечерње новости,
Данас, Политика, Курир, Информер, 24 сата и др.), 64
прилога су емитована у електронским медијима
(Новосадска ТВ, Канал 9, РТ Војводина, РТС, ТВ Панонија,
ТВ Мозаик, ТВ Делта, ТВ Мост, ТВ Пинк, и др.), у укупном
трајању од 223 минута.
Црвени крст Новог Сада има отворене странице на
друштвеним мрежама „Facebook“, која тренутно има 3.776
пратилаца, „Instagram“, која има 1008 пратилаца, постављен
видео материјал на you tube каналу, као и веб страницу
www.gockns.org.rs. Основни циљ свих ових активности је да
информишемо, пре свега, наше суграђане, а и ширу јавност
о реализацији Програма Црвеног крста Новог Сада.
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ПРИЗНАЊА
30. јануар 2020. године, Црвеном крсту Новог Сада је Центар за породични смештај и
усвојење Нови Сад, уручио Захвалницу.
7. мај 2020. године, Град Нови Сад је доделио Захвалницу Црвеном крсту Новог Сада
за исказану солидарност и несебичан допринос у борби против корона вируса.
11. јуна 2020. године, командант Прве бригаде Копнене Војске Србије, бригадни
генерал Зоран Насковић доделио је Захвалницу Драгану Лазићу, секретару Црвеног крста
Новог Сада, за пружену помоћ и подршку у реализацији задатака на спречавању ширења
вирусне инфекције Ковид-19.
28. август 2020. године, Црвени крст Зрењанина уручио је захвалницу Црвеном крсту
Новог Сада поводом учешћа на Кампу омладине под називом „Улажући у волонтере,
улажемо у будућност“. Тродневни Камп реализован је у периоду од 28. до 30. августа 2020.
године, у Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у Багремари.
19. септембра 2020. године, Саветовалиште за психо-социјалну подршку особама са
инвалидитетом „Живети усправно“ је, поводом 20 година рада уручило захвалницу Црвеном
крсту Новог Сада.
Председница Скупштине Новог Сада Јелена Маринковић Радомировић, у понедељак
05.10.2020. године, у Скупштини Града, уручила је захвалницу Црвеном крсту Новог Сада за
подршку у организацији Дечије недеље на територији Града Новог Сада. Истог дана, свечано
је отварена Дечије недеље а наша орагнизација учешћем у наведеној манифестацији се труди
да нашим најмлађим суграђанима улепша њихово одрастање и учествује у стварању
драгоцених успомена. Званични организатор Дечије недеље на територији Града Новог Сада
је Удружење "Живот као инспирација" а овогодишњи мото је „Дечија недеља 2020 –
Подељена срећа два пута је већа“.
Проф. др Снежана Бркић, деканица
Медицинског факултета у Новом Саду уручила
је 6. октобра 2020. године, Повељу Црвеном
крсту Новог Сада поводом 60 година од
оснивања Медицинског факултета. Повеља је
уручена нашој организацији за допринос
развоју и унапређењу Факултета. Свечаном
академијом у Српском народном позоришту,
18. септембра 2020. обележено је 60 година од
оснивања Медицинског факултета Нови Сад.
Ненад Сударов, директор Планинарског
маратона на Фрушкој гори je 16. октобра 2020. године, уручио Захвалницу Црвеном крсту
Новог Сада у знак признања за пружену помоћ и укупан допринос у организацији 43.
Планинарског маратона на Фрушкој гори.
Новембар 2020. године, Ватерполо клуб Вовјодина је Црвеном крсту Новог Сада
доделио Захвалницу за исказану ангажованост у развоју Ватерполо клуба Војводина и
ватерполо спорта.
22. децембар 2020. године, NURDOR – Национално удружење родитеља деце
оболеле од рака је уручило Захвалницу Црвеном крсту Новог Сада.
31. децембар 2019. године, Црвеном крсту Новог Сада је Школа за основно и средње
образовање „Милан Петровић“ са Домом ученика уручила Захвалницу за изузетну сарадњу и
доброчинство.
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ДНЕВНИК – чланци о активностима Црвеног крста Новог Сада
Акција добровољног давања крви на Филозофском факултету
20.02.2020 • 23:41 23:42
Извор: Dnevnik.rs
У току претходне године 2.154 учесника у акцијама добровољног давања крви, које је
реализовао Црвени крст Новог Сада, први пут је дало крв – рекао је секретар те организације
Драган Лазић на акцији која је организована на Филозофском факултету.
И међу заинтересованим студентима, професорима и
осталим запосленима на том факултету било је оних
који су први пут дали крв, али и оних који долазе
изнова. Акција добровољног давања крви на
Филозофском факултету је, како смо сазнали,
традиционална, будући да већ 32 године имају Актив
добровољних давалаца крви. Један од координатора
ове акције био је проф. др Владимир Баровић с Одсека
за медијске студије, који се захвалио свим људима
добре воље који су одлучили да буду део најхуманије

породице добровољних давалаца крви.
– Пуно нам је срце када знамо да наши студенти, професори и остали запослени некоме
помажу из године у годину, а ми верујемо да, кад год дамо једну јединицу крви, некоме
спасавамо живот – казао је проф. др Владимир Баровић. – Ми у просеку имамо 70-80 давања
крви на акцијама. Трудимо се да од студената направимо и стручњаке и добре људе. Тешко их
је анимирати први пут, док их не убедите да није све исплативо и да нешто морате да радите
да бисте помогли другима, али ми из године у годину имамо сјајан одзив.
Акцију су организовали Црвени крст Новог Сада – Основна организација Црвеног крста
Филозофског факултета и Завод за трансфузију крви Војводине, а како смо сазнали, акције ће
бити реализоване у наредном периоду и на осталим факултетима. Проректор за наставу
Универзитета у Новом Саду (УНС) проф. др Сања Подунавац Кузмановић рекла је да се
приликом сваке акције добровољног давања крви на УНС-у осети велика концентрација
доброте.

Залихе стабилне, акције свакодневне
В. д. директора Завода за трансфузију крви Војводине прим. др Сања Богдановић истакла је да
је организација таквих акција неопходна свакодневно да би се залихе крви одржале на
стабилном нивоу и да би у сваком тренутку могли одговорити на захтеве за лечење болесника.
– Држимо се постулата да крв треба да чека пацијента, а не обрнуто, и из тог разлога редовно
организујемо акције добровољног давања крви – нагласила је прим. др Сања Богдановић. –
Проценат давања и одазив становника Новог Сада и целе Војводине је задовољавајући.
Дугогодишња лепа култура давања крви која се негује на овим просторима и даље има своје
показатеље јер задовољавамо потребе за лечење болесника трансфузијом крви. Тренутно су
залихе стабилне, али да бисмо их одржавали, добровољни даваоци су увек добродошли у Завод
за трансфузију крви, који ради сваког радног дана од 7 до 14 часова, а уторком до 18.
– Наш универзитет се заиста веома поноси таквим акцијама јер ће сви наши студенти и млади
људи сигурно једног дана постати квалитетни стручњаци, међутим, веома важно је да пре
свега постану племените и хумане личности – рекла је проф. др Сања Подунавац Кузмановић.
– Веома је важно да они осете ту лепопоту даривања дела себе некоме кога не познају и чар
хуманог геста, када некоме спасавају или продужавају живот. Због тога читава академска
заједница треба интензивно да ради на томе да таквих акција буде што више јер на тај начин
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студентима подижемо свест о значају ширења идеје хуманости и доприносимо развијању
културе добровољног давања крви.
Свој допринос акцији дао је и Раде Станојчић из Црвеног крста Новог Сада, који је, како је
рекао, 28. пут добровољно дао крв и тиме желео да да добар пример младима.
– Осећај је феноменалан и позвао бих све младе и здраве људе да ми се придруже – нагласио
је Станојчић, и додао да је то и одличан начин да се провери здравствено стање јер само здрава
особа може да даје крв. (В. Бијелић-текст и фотографија, 20. фебруар 2020. године, Дневник)
Обележен Светски дан цивилне заштите: Нови Сад спреман за вандредне ситуације
27.02.2020 • 14:46 17:44
Извор: Dnevnik.rs
Поводом обележавања 1. марта, Светског дана цивилне заштите, у гимназији “Лаза Костић”
тим поводом одржана је свечаност и јавна показна вежба спремности учесника заштите од
вандредних ситуација у Новом Саду.
По речима члана Градског већа за комуналне
послове Владимира Стојковића, заштита људи и
спасавање имовине је један од задатака који се
поставља пред припаднике цивилне заштите, као и
припаднике Центра за вандредне ситуације,
ватрогасних бригада, Министарства унутрашњих
послова и Војске Србије, привредних субјеката и
јавних предузећа, а у томе сви имају значајну
подршку Града.
- Поред најсавременије опреме и возила који су
набављени протеклих година, наставили смо са
опремањем тих јединица и у овој години - рекао је Стојковић. - За те намене, кроз помоћ која
се даје добровољно ватрогасним друштвима опредељено је девет милиона за набавку опреме
и нове униоформе, као и 12 милиона динара за набавку новог мањег возила за гашење шумских
пожара и пожара на отвореном.
Како је рекао командант Штаба за вандредне
ситуације Јужнобачког округа Милан Новаковић, сви
смо свесни шта значи цивилна заштита, када смо
имали поплаве 2014. године и низ других ситуација
на подручју целе наше земље. Обележавањем
Светског дана цивилне заштите даје се на значају
свему ономе што је потребно да уради цивилни
сектор, заједно са војском, полицијом и свим
сегментима нашег друштва, не би ли што спремнији
дочекали
евентуалне
ризике
од
поплава,
елементарних непогода и свега онога што може да
задеси наше становнике у вандредним ситуација.
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- Могу да изразим своје задовољсатво на спремност и организованост наших јединица цивилне
заштите, који из године у годину све боље функционишу - истакао је Новаковић. - Србија и те
како поклања пажњу том сегменту, док сви заједно, од полиције и војске преко цивилног
сектора имају задатак очување живота и имовине наших грађана. У јавној показној вежби
учествују војска, полиција, Управа за вандредне ситуације, ватрогасци волонтери Црвеног
крста и Хитна помоћ, не би ли показали грађанима само један део спремности којом можемо
да одговоримо у вандредним ситуацијама.
Начелник Управе за вандредне ситуације у Новом
Саду Драган Цвјетићанин објаснио је да се вежба
састоји из три дела. У првом је приказана
евакуација лица која су у објекту захваћеним
пожаром, друга је била спасавње лица из
саобраћајне несреће, а трећом вежбом је
представљено како се руководи и употребиљава
ватрогасни апарат.

- Цивилна заштита је претходних година била доста запостављена међутим, у последњих
неколико година, преко Сектора за вандредне ситуације ради се на томе да се цивилна заштита
ревитализује - каже Цвјетићанин, додавши да се овај дан прославља како у свету, тако и у целој
нашој земљи. (И. Бакмаз-текст; В. Фифа-фотографија, 27. фебруар 2020. године, Дневник)
Црвени крст Новог Сада: Волонтери покретачка снага организације
07.03.2020 • 11:46 11:56
Извор: Dnevnik.rs
Прошле године прикупили 11.500 јединица
крви и граду поклонили више од 90.000
волонтерских сати
–Црвени крст Новог Сада се труди већ 139
година да буде стуб хуманости у нашем граду
и прошле године смо граду поклонили више
од 90.000 волонтерских сати те мислимо да је
то један од изузетно значајних података –
рекао је јуче на седници Скупштине Црвеног
крста секретар Драган Лазић. – Такође смо, у
сарадњи са Заводом за трансфузију крви, успели да прикупимо 11.500 јединица крви. Стога
бих пре свега желео да се захвалим волонтерима што су били и што ће бити тамо где буде
потребно.
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Како каже Лазић, планови за будућност су
поштовање принципа Црвеног крста, због
којих и постоје све ове године, а то су
хуманост,
добровољност,
јединство,
универзалност, независност, непристрасност
и неутралност. Будућност рада Црвеног крста
у граду је јака организација, пре свега због
корисника услуга те организације.
– Један од стратешких кључних фактора је и
поверење, које се стиче годинама, изгуби у
секунди, а вечност треба да га повратимо –
казао је Лазић. – Чини ми се да имамо поверење суграђана и желим да им се захвалим на
племенитости и хуманости у току претходне године.
По речима помоћнице градоначелника за
социјална питања Љиљане Коковић, Град
Нови Сад и Градска организација Црвеноиг
крста имају вишегодишњу веома успешну
сарадњу, која се огледа у квалитетном и
благовременом пружању подршке онима
којима је најпотребнија.
– Прошле године је Град, преко Градске
управе за социјалну и дечју заштиту,
подржавао програме Народне кухиње за
социјално угрожене категорије, као и
програме рада Црвеног крста града, за старије
суграђане у стању социјалне потребе, за децу и младе и програм директног ублажавања
сиромаштва – прича Љиљана Коковић. – Такође, лане је Град из буyета издвојио додатних 12
милиона за два пројекта, а то су рехабилитација старијих суграђана који су боравили у три
војвођанске бање, као и програм одмора ученика петог и шестог разреда из 35 новосадских
основних школа. Имали смо прилику да посетимо одмаралишта Црвеног крста у којима су
боравили наши ученици, да се уверимо у изузетан квалитет пружене услуге, као и у
организовање мноштво радионица у којима су учествовали. За ову годину Град планира да
издвоји 50.100.000 динара за реализацију поменутих програма.
Како је рекао председник Црвеног крста Србије проф. Драган Радовановић, Црвени крст Новог
Сада је веома важан за функционисање читавог Црвеног крста у Србији и представља одличан
пример добро организоване и ефикасне организације Црвеног крста, која покрива један од
највећих градова у Србији.
– Такође има изванредну сарадњу с локалном самоуправом, што даје још већу ефикасност раду
Црвеног крста града – поручио је
Радовановић. – Веома је важан тај однос
међусобне сарадње, поверења и поштовања
између партнера, Црвеног крста и
Скупштине града, јер и сами Новосађани
виде каква је функција Црвеног крста, што
му омогућава да има активности и много
шире од оних које су карактеристичне за
Црвени крст.
- Како је рекао наш саговорник, принцип
организовања Црвеног крста у Србији је да
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постоји 182 локалне, односно општинске, градске и покрајинске организације Црвеног крста,
које координирају рад својих професионалаца и још много већег броја волонтера у Србији.
– Рад читавог Црвеног крста у Србији се мери и вреднује на основу рада и функционисања
наших локалних организација јер све одлуке и стратегије које се донесу на неком глобалном
нивоу, потребно је спровести у пракси – казао је проф. Радовановић. – Локалне организације
су важне зато што у њима раде они који живе у својим срединама и препознају потребе људи
на свом терену и аутоматски предузимају акције, помажући људима у невољи. Суштина
функционисања Црвеног крста је да буде ту за оне којима је потребан, а друго – да шири своју
базу волонтера и ми вреднујемо квалитет рада на основу броја волонтера у читавом Црвеном
крсту у Србији. Ако кажемо да имамо 70.000 волонтера, онда можемо закључити да Црвени
крст Србије заиста ради висококвалитетно. (И. Бакмаз-текст и фотографија, 7. март 2020.
године, Дневник)
Волонтери набављају намирнице, лекове и хигијенска средства
20.03.2020 • 10:28 10:48
Извор: Dnevnik.rs
Најстарији суграђани, који због ширења коронавируса не смеју да излазе из својих домова
током ванредног стања, а којима су неопходне намирнице, лекови и хигијенска средства, као
и услуга шетања кућних љубимаца, могу позвати кол-центре Црвеног крста Новог Сада и
компаније „Колор Медија Комјуникејшнс” (ЦМЦ), чији волонтери ће им прискочити у помоћ.
Волонтери Црвеног крста доступни су на броју
4871-700, који је за њих формирао Град, а
компанија
„Колор
Медија Комјуникејшнс” нуди помоћ путем
броја 4720-512. Они су од пре два дана удружили
снаге, те свим волонтерима координира Црвени
крст Новог Сада и сви они имају јасно истакнуте
идентификационе картице, заштитне рукавице и
маске. Волонтери Црвеног крста су задужени за
пружање услуга набавке намирница, лекова и
хигијенских средстава, а компаније КМК и за
шетање кућних љубимаца.
– Ми нудимо услугу шетања кућних љубимаца тако да ће из Црвеног крста нама прослеђивати
све такве захтеве јер сматрамо да је то потенцијално велики проблем и да ће људи почети да
избацују на улицу љубимце о којима не могу да се брину – казао је директор компаније
КМКберт Чобан. – До сада се нама јавило више од 80 волонтера за три дана како ради колцентар и око стотину старијих Новосађана с разним потребама, тако да увек имамо довољан
број волонтера да то све покрију. Заиста је охрабрујуће што је Нови Сад поново показао да је
титула најухуманијег града у Србији коју је добио прошле године оправдана.
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Смештај и оброк и за бескућнике
У разговору с Црвеним крстом договорено је да ће
се сви бескућници бити смештени у Свратиште за
децу, које је празно – рекао је директор компаније
„Цолор Медиа Цоммуницатионс” Роберт Чобан. –
Ту ће бити сви под надзором Црвеног крста, пошто
су они ризична категорија и за преношење и за
обољевање. Нама се јавио ресторан „Сокаче”, који
ће од понедељка сваког дана донирати 25 оброка за
бескућнике.Компанија ЦМЦ је акцију „Помозимо
нашим старијим суграђанима” организовала дан
пред увођење ванредног стања да би упослила своје
запослене који су задужени за организацију конференција и фестивала, којих неће бити у
наредном периоду. Њиховим запосленима су се прикључили и бројни волонтери,
организације, али и познате личности, који су показали хуманост и на услузи су суграђанима.
Волонтери Црвеног крста Новог Сада доступни су на броју 4871-700, који је за њих формирао
Град, а компанија „Цолор Медиа Цоммуницатионс” нуди помоћ путем броја 4720-512.
Најстаријима су при руци током целог дана, све до 20 часова, када почиње полицијски час.
Њихов кол-центар ради од 9 до 17 часова. Позивају и друге који желе, да им се прикључе и
помогну ову акцију.
Заиста је охрабрујуће што је Нови Сад поново показао да је титула најухуманијег града у
Србији коју је добио прошле године оправдана ( Роберт Чобан)
– Најстарији грађани су одушевљени, био сам лично на неколико места с волонтерима и заиста
се види та срећа јер им неко ко им није ни рођак ни комшија тако брзо помогне и учини услугу
– истакао је Роберт Чобан. Старији зову и због доношења хране, одласка у апотеку. Сваки
трећи позив је због захтева за шетњом кућних љубимаца. Имали смо и захтеве за шетање особа
с инвалидитетом. Једна бака нас је звала да јој се намести канистер за аутомат за воду јер она
то није могла да подигне, неко је морао да јој помогне. Људи који су сами имају најразличитији
дијапазон проблема. (В. Бијелић-текст; приватна архива-фотографија, 20. март 2020.
године, Дневник)
Старијима на услузи 114 волонтера Црвеног крста
24.03.2020 • 12:52 12:53
Извор: Dnevnik.rs
– Од 16. марта у 8 часова до 22. марта у 24 сата примљено је
укупно 1.850 позива преко кол центра 4871-700, од тога је
евидентирано 539 захтева старијих суграђана, а волонтери
Црвеног крста Новог Сада обавили су 369 посета – рекао је за
„Дневник” секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић.
– Црвени крст је ангажовао 114 волонтера који су видно
обележени и носе идентификационе картице, а у претходном
периоду су успели да подмире све потребе старијих. Они одлазе
у кућне посете и набављају намирнице, средства за хигијену и
лекове, поштујући здравствене препоруке које се односе на
спречавање ширења инфекције коронавирусом.
Како каже, волонтери не улазе у стамбене јединице, већ од
грађана старијих од 65 година, којима је Влада Србије
предложила да не напуштају своје домове јер су најугроженији,
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узимају наруyбине, затим одлазе и купују оно што им је наручено. Након повратка
фотографишу фискални рачун, који шаљу у централу Црвеног крста Новог Сада путем
„Вајбера” да би се избегле могуће злоупотребе.
Волонтери иду у кућне посете и набављају намирнице, средства за хигијену и лекове,
поштујући здравствене препоруке (Драган Лазић)
– У систему Црвеног крста Новог Сада ангажовани су и волонтери „Цолор медиа
цоммунитатионс”-а, који на захтев наших старијих шетају кућне љубимце – каже Лазић. –
Црвени крст Новог Сада, на основу обављених разговора, одређује приоритете, а то су болесни
суграђани који су се обратили за помоћ у снабдевању лековима. У сарадњи с Центром за
социјални рад, а након извршене набавке основних намирница, настојаћемо да задовољимо
потребе суграђана у стању социјалне угрожености, у виду хуманитарних пакета. Издата је
наредба Градског штаба за ванредне ситуације Дирекцији за робне резерве да, у сарадњи с
Црвеним крстом Новог Сада, обезбеди појединачне пакете с основним намирницама за све
пензионере у граду чија месечна пензија не прелази 30.000 динара. Тренутно се обављају
оперативне радње у вези с набавком и дистрибуцијом. По Лазићевим речима, у оквиру
програма Народне кухиње Црвеног крста града, сваког радног дана се деле кувани оброци за
600 корисника на два пункта: у Клубу пензионера „Олга Петров” (Футошки пут 67), где се
сервира 264 кувана оброка, и у Футошкој улици 14, где се служи 336 куваних оброка. За
старије суграђане који су корисници тог програма, али због здравственог стања нису у
могућности да дођу у неки од пунктова, следовања се достављају на кућну адресу. Њих има
око 65. (И.Бакмаз-текст; Црвени крст Новог Сада-фотографија, 24. март 2020. године,
Дневник)
Волонтери Црвеног крста Новог Сада: Само се чувајте, ми смо ту за вас
01.04.2020 • 13:31 13:37
Извор: Dnevnik.rs
Црвени крст Новог Сада у току ванредног стања има веома значајну улогу јер су, осим
медицинског особља, и они на првој линији одбране, обезбеђујући помоћ социјално
најугроженијим грађанима.
Срце организације чине волонтери који
неуморно иду у набавке и доносе старијима оно
што им је у овом тренутку најпотребније. За
сваку похвалу је што Црвени крст има велики
број волонтера различитих узраста, а ми смо
имали прилику да попричамо с једним од
најмлађих хуманиста, деветнаестогодишњим
Вукашином Денићем, који готово четири године
помаже другима и не очекује ништа заузврат.
– Пријавио сам се да будем волонтер јер волим
да помажем људима и сматрам да је то веома леп
и хуман начин да се утроши слободно време –
каже Вукашин. – Што се ванредне ситуације
тиче, била је моја дужност, као активног волонтера, да се одазовем позиву и помогнем свима
којима је помоћ потребна. Како каже, у зависности од броја позива који добију, број терена
варира из дана у дан. Дешавало се да један дан има само три терена, а већ следећи чак 18 јер
је доста суграђана било из исте зграде, те је то било могуће све постићи.
– Број терена у току дана нам не представља проблем јер идемо у пару и, уз добру организацију
времена, све се може постићи – прича наш саговорник. – Било је мањих несугласица са
старијим суграђанима, али све се успева средити у ходу. Ако изузмемо асепсол, маске и
106

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2020.годину

рукавице које се налазе на готово сваком списку, углавном људи траже основне намирнице,
лекове, дневну штампу, а неки су тражили и алкохолна пића и цигарете. Што се тиче ванредне
ситуације, најзанимљивији догађај ми је био када сам после десет минута стајања у
заглављеном лифту отишао на осми спрат и суграђанин ми каже „’Ајде, молим те, купи ми
цигарете, кризирам за дуваном, три дана нисам запалио. Само ми то треба”. Наравно да сам то
урадио. Његов савет грађанима у овој ситуацији је да што мање излазе, осим ако баш морају,
и да све што им треба могу да траже од њих, као волонтера. Они ће са задовољством помоћи
у свему. – Само се чувајте, а ми смо ту за вас – порука је тог младића.
– Као дугогодишња волонтерка Црвеног крста сматрала сам да је моја обавеза ако сам млада,
здрава и способна, да помогнем старијим суграђанима којима то много значи – каже нам
двадесеттрогодишња волонтерка Нађа Малетић. – Првих дана био је већи број терена, али како
је полицијски сат дужи, број терена по дану се смањује. Једини проблем који сам ја имала је
много питања на које нисам имала одговор јер су старији тренутно мало уплашени и избачени
из рутине, не знају ни они све нове промене, како и коме се треба обратити. По њеним речима,
најчешће се узимају намирнице, али и лекови. Открила нам је и најзанимљивију ситуацију
током волонтерских сати.
– Када сам отишла до једне госпође, узела списак и пошла у набавку, неколико минута касније
три радника продавнице и ја смо покушавали да дешифрујемо рукопис шта ја то у ствари треба
уопште да купим – прича Нађа, додајући да су на крају имали среће, све са списка су „уболи”
и купили праве намирнице. Савет за најстарије је, како каже, да остану у кућама и чувају себе
и своје вољене.
До сада подељено 135 пакета
По речима секретара Црвеног крста Новог Сада Драгана Лазића, Град Нови Сад им је, преко
Дирекције за робне резерве Града, хитном испоруком обезбедио прехрамбене пакете с
основним намирницама за грађане који су у стању хитне социјалне угрожености. Вредни
волонтери су одмах приступили паковању пакета у магацину Црвеног крста Новог Сада и у
последња три дана су на кућне адресе у граду и приградским насељима испоручили 135
хуманитарних пакета. Спискове процене хитне социјалне угрожености ради Центар за
социјални рад. Судећи по сликама на званичној „Фејсбук” страници Црвеног крста Новог
Сада, пакети садрже уље, пиринач, пасуљ, конзервирану храну и слично. У наредном периоду
волонтери ће наставити да односе пакете нашим најугроженијим суграђанима све до кућног
прага. (И.Бакмаз-текст; Црвени крст Новог Сада-фотографија, 01. април 2020. године,
Дневник)
Црвеном крсту током ванредног стања на располагању шест такси возила
09.04.2020 • 13:23 13:24
Извор: Dnevnik.rs
– Црвени крст Новог Сада је 2. априла потписао
споразум о сарадњи са такси удружењем „Сити
такси плус“ д. о. о., које је дало шест такси возила
за помоћ током ванредног стања и користе се у
хуманитарне сврхе – каже за наш лист секретар
Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић. –
Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада
су припремљени и уз пратњу возача достављају
пакете суграђанима у стању ургентне социјалне
угрожености, како у граду, тако и у приградским
насељима Буковац, Лединци, Сремска Каменица,
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Футог, Ветерник, Руменка, Кисач, Шангај и Ченеј. Ко припада тој групи, проценио је Центра
за социјални рад града Новог Сада.
Организатор транспорта у име „Сити таксија” Бранко Илић сматра да, као друштвено
одговорна фирма, најмање што су могли учинити је да прискоче у помоћ Црвеном крсту града
и олакшају транспорт хуманитарних пакета до корисника.
– Свакодневно, с дивним волонтерима радимо три до четири сата, некада и дуже, а данас
имамо много више пакета него ранијих дана – каже Илић. – Идемо на све адресе на којима се
налазе социјално угрожене породице, прелазимо дневно око 120 километара у граду и ван њега
јер идемо и до приградских насеља, и трудимо се да постигнемо све дневне задатке. То
успевамо, захваљујући компанији „Петрол Србија”, која нам донира гориво јер је такође
укључена у акцију у оквиру Црвеног крста Новог Сада. Директор „Сити таксија” Лазо
Миљатовић се и сам укључио у превоз и заједно с волонтером обилази социјално угрожене
породице. Како каже, углавном немају никаквих проблема, људи се обрадују и позивају их да
уђу, међутим, с обзиром на то да је ванредно стање и здравствене безбедносне мере то не
дозвољавају, пакете деле стриктно на вратима или капијама кућа. Многи нису ни веровали ни
да ће их добити, стога је радост када се волонтери и возачи појаве на њиховом прагу већа.
– Буде и ситуација да неке пакете не уручимо јер нисмо никог затекли на адреси – каже наш
саговорник, додавши да они на крају ипак буду уручени крајњем кориснику, у некој другој
тури.
Помоћ и за ромске породице
По речима секретара Црвеног крста Новог Сада Драгана Лазића, запослени и волонтери
Црвеног крста Новог Сада ће до 10. априла поделити прехрамбене пакете за 342 ромске
породице у насељима Бангладеш, Велики рит и Адице. Они су обезбеђени захваљујући Граду
Новом Саду, односно преко Градске управе за дечју и социјалну заштиту. Спискови корисника
тог вида помоћи су формирани у сарадњи с Центром за социјални рад града Новог Сада.
Волонтерка Црвеног крста Новог Сада Слађана Игић се активно бави волонтирањем шест
година, а како нам је рекла, током јучерашњег дана је њихово возило посетило 24 породице. С
обзиром на то да је на теренушест возила, укупан број породица које су јуче добиле пакете је
144.
– Много ми значи ова помоћ, не знам шта садржи пакет, видећу када се попнем у стан, али
хвала људима што мисле на нас и шта год да добијем, ја сам задовољан – рекао је Петар Трзин,
старији суграђанин, који не сме ни да излази напоље јер има преко 65 година. – Поштујем сва
правила, као што видите нашли сте ме код куће, не излазим нигде. Стога ће нам ова помоћ
добро доћи за неки наредни период. (И.Бакмаз-текст; В.Фифа-фотографија, 9. април 2020.
године, Дневник)
Семе кукуруза, сунцокрета и соје за пољопривреднике
15.04.2020 • 11:15 11:17
Извор: Dnevnik.rs
Црвени крст Новог Сада има важну мисију да
збрине социјално угрожене грађане онолико колико
је то у његовој моћи, а током ванредног стања због
пандемије изазване коронавирусом, спровео је
велики број акција помоћи најугроженијим
категоријама становништва.
Тако, захваљујући волонтерима који су стуб
организације, помажу најстаријим суграђанима у
набавци потребних лекова и основних намирница,
затим доносе хуманитарне пакете помоћи
социјално најугроженијима, као и ромским
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породицама на територији града, а последња у низу активности је и подела семенског
материјала.
– Црвени крст Новог Сада је пре неколико дана поделио семенски материјал за 14 месних
заједница Новог Сада, који је намењен социјално угроженим категоријама становништа,
пољопривредним домаћинствима с једним до два јутра земље – каже за наш лист секретар
Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић. – Већ традиционално, семенски материјал, у виду
150 сетвених јединица сунцокрета, 600 сетвених јединица кукуруза и осам тона соје, који је
довољан за сетву око 400 хектара пољопривредног земљишта, Црвеном крсту Новог Сада
донирао је Институт за ратарство и повртарство „НС семе”, на иницијативу Јужнобачког
управног округа.
Донацији семенског материјала присуствовао је и начелник Јужнобачког управног округа
Милан Новаковић, који се захвалио на одговорности компанији „НС семе”, која увек
препознаје моменте када треба да прискочи у помоћ нашим пољопривредницима.
– Важно је истаћи да све ово не би било могуће без
логистике коју Црвени крст Новог Сада увек спроведе на
највишем нивоу и учини да дође до социјално угрожених
пољопривредних произвођача из Јужнобачког управног
округа – рекао је Новаковић. – Семе ће добити свих 12
локалних самоуправа, односно 11 општина у
Јужнобачком управном округу, и 14 приградских месних
заједница општине Нови Сад. Вредност донације у виду
семена је четири и по милиона динара.
Тако је 11 општина добило 4. 635 килограма семенске
робе, а 14 новосадских приградских насеља 7. 840
килограма, који ће бити равномерно распоређени.
Председник Савета МЗ Петроварадин Дражен
Малобабић рекао је да донација много значи
пољопривредницима, с обзиром на то да је роба скупа, а
знају да семе које ће добити поседује одређени ниво
квалитета.
(И.Бакмаз-текст;Црвени крст Новог Сада-фотографија, 9. април 2020. године, Дневник)
Serbia Fashion Week донирао заштитне прслуке Црвеном крсту Новог Сада
17.04.2020 • 08:25 08:27
Извор: Dnevnik.rs
НОВИ САД: Након што је окупио домаће дизајнере који шију маске за наше здравствене
раднике, “Serbia Fashion Week“ наставља са хуманитарним акцијама.
Тим националне недеље моде је донирао
заштитне прслуке Црвеном крсту Новог Сада,
који ће служити волонтерима за обављање
активности у ванредном стању.
Ову донацију уручила је председница “Serbia
Fashion Week“ и Националне коморе за моду
Србије, Светлана Хорват.
Секретар ЦК Нови Сад Драган Лазић у име ове
организације захвалио на овој изузетно значајној
донацији као и на личном ангажману и исказаном
алтруизму који је показала госпођа Хорват.
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Док очекује своје наредно издање, за које је све у организационом смислу већ било спремно
пре избијања пандемије коронавируса, тим “Serbia Fashion Week“, једине лиценциране недеље
моде у Србији, вредно ради и улаже напоре да заједно са својим партнерима обезбеди
хуманитарну помоћ стручњацима у службама које су у борби против коронавируса највише
ангажоване. (Serbia Fashion Week -фотографија, 17. април 2020. године, Дневник)
Волонтери – хероји пандемије
09.05.2020 • 09:52 09:54
Извор: Dnevnik.rs
НОВИ САД: Црвени крст Новог Сада организовао је јуче две акције у склопу обележавања
Светског дана Црвеног крста и Црвеног полумесеца.
Корисницима Народне кухиње у граду су, осим
уобичајених порција, овог пута пасуља са
сланином, подељене четкице и пасте за зубе и
тестенина, док је грађанима Ветерника и Сремске
Каменице који су социјално угрожени подељено 40
прехрамбених пакета на кућне адресе.
„Без обзира на то ко си и где се налазиш, ми смо ту
да одговоримо на свачији позив за помоћ” слоган
је овогодишњег Светског дана међународног
покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, који
на најбољи начин осликава карактер активности
које спроводимо током пандемије изазване
коронавирусом, рекао је секретар Црвеног крста

Новог Сада Драган Лазић.
Како је рекао, користи прилику да се захвали свим партнерима и донаторима који су помогли
активности Црвеног крста у време ванредног стања, а посебна захвалност иде свим
волонтерима, који су прави хероји. Они су, уз професионалце Црвеног крста, у време
пандемије Ковид-19 показали хуманости, труд, вољу, пожртвованост, али и знање и храброст,
поручио је Лазић.
По његовим речима, веома је важно споменути да се нико од волонтера и професионално
запослених није заразио током пандемије. Томе је допринело и одговорно понашање свих јер
су све време поштовали правила здравствене струке и спроводили прописане ванредне мере.
Од самог почетка сам учествовао у акцијама Црвеног крста током пандемије и могу рећи да је
у почетку било доста тешко, пошто су се неки волонтери, разумљиво, плашили изложености
вирусу, али како су дани и недеље текли, бивало је све лакше јер се све више волонтера
укључивало у акције, казао је Никола Орловић, који волонтира у Црвеном крсту Новог Сада
већ шест година. Може, додао је, слободно да каже да је једно од лепших искуства у његовом
животу, неописив је осећај помагати неком, а не тражити ништа заузврат.
Црвени крст града је у овим тешким данима основао кол-центар за суграђане старије од 65
година, обезбедио помоћ за 566 ромских породица, учествовао у паковању и дистрибуцији
пакета за социјално угрожене породице, а Народна кухиња није прекидала рад. Сваког радног
дана је било скувано 600 оброка, који се дистрибуирају на два доступна пункта, на адреси
Футошка 14 (336) и Клуб пензионера „Олга Петров” (264). Сваког радног дана за суграђане
који нису у могућности да дођу до дистрибутивног пункта, на кућне адресе доставља се 55
куваних оброка, а обезбеђено је и 50 прехрамбених пакета за расељена, избегла и прогнана
лица. (И. Бакмаз-текст и фотографија, 9. мај 2020. године, Дневник)
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Програм Црвеног крста Новог Сада за превенцију трговине људима
24.05.2020 • 22:42 22:44
Извор: Dnevnik.rs
Осим што је последњих шест година волонтер у Црвеном крсту Новог Сада, Немања
Ковачевић је тренер и координатор Програма превенције трговине људима, који представља
једну у низу активности које спроводи та
хуманитарна установа.
Како је објаснио за наш лист, Црвени крст
Србије је посветио пажњу превенцији трговине
људима још 2005. године јер је то глобални
феномен.
– Развили смо Програм који је усмерен на методу
вршњачке едукације, када млади обучени
волонтери одлазе у основне и средње школе и на
факултете и одржавају информативне радионице
по одобреном стандардизованом материјалу
Црвеног крста Србије – каже Немања Ковачевић.
– Тим програмом желимо да подигнемо свест
јавности о томе да се трговина људима не дешава
само негде у иностранству већ је распрострањена и код нас, те је битно да знамо како да се
заштитимо од опасности и спречимо ризичне ситуације. Циљ сваке радионице је да се
учесницима укаже на то да тај глобални феномен постоји и да свако од нас може постати жртва
трговине људима. Подизање свести се огледа у представљњу ситуација у којима се свако може
наћи сваког дана – одлазак на посао у иностранство или на неко путовање, коришћење
интернета и слично – и приближавању чињенице да све то могу бити потенцијални ризици.
Ипак је то, нажалост, још увек табу тема у нашем друштву, зато што се не говори довољно о
томе и има доста предрасуда и одређених стереотипа.
По његовим речима, мотивационе радионице су прилагођене свим узрастима, а имају посебно
развијене материјале за рад с најмлађима, док са старијим основцима прелазе на мало
озбиљнију тематику. Са средњошколцима раде стандардизовану презентацију, која је
поприлично интерактивна и има доста графика и видео-клипова, путем којих се објасни шта
је то заправо трговина људима, који су то начини експлоатације и како се заправо она дешава.
На самом крају се говори о изласку из тог ланца и проналазе се начини како деца могу да се
заштите.
– На терену обично раде два волонтера која су укључена у програм – казао је Ковачевић. –
Сваке године у октобру спајамо обележавање Европског дана борбе против трговине људима
с нашом локалном обуком, када нам долазе два гостујућа тренера, и упутимо позиве школама.
Радили смо на свим образовним нивоима, а једне од најчешћих школа – учесница су основне
школе „Прва војвођанска бригада” и „Ђорђе Натошевић”, затим су учествовале све гимназије
у Новом Саду, као и Економска школа „Светозар Милетић”. Сарађивали смо и са Средњом
пољопривредном школом у Футогу. Мислим да не постоји ниједна основна и средња школа у
коју нисмо отишли барем једном.
До сада су, како каже, пре ванредног стања, одржали 40 радионица у Електротехничкој школи
у року од две недеље, док су лане одржали 130 на територији града и тако информисали око
4.000 омладинаца.
– Деца схватају ту тематику јер смо радионице прилагодили њима и реакције које добијамо од
њих су изванредне и потпуно другачије, не могу то да опишем речима – казао је Немања. –
Оне су доста искрене и увидели смо да деца памте, што је заправо циљ наших радионица.
Битно нам је да свако дете, када оде кући, каже да је научило једну меру опреза. То је наш
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успех. Допадају им се радионице, константно добијамо позиве да се враћамо у школе и
одржимо још једно предавање.
По Немањиним речима, последња радионица, коју су одржали пре неколико дана, разликовала
се због тога што им је пандемија онемогућила директан рад предавача и групе, међутим, како
се и академска и школска настава пребацила на дигиталне платформе, и они су успели да
развију и прилагоде материјал који користе у редовним предавањима у интернет верзију. Била
је намењена вршњачким едукаторима који су активно у том програму и који свакодневно
спроводе радионице.
– Током последње онлајн радионице читали смо истините исповести жртава трговине људима
из књиге „Осам прича” коју је објавила невладина организација „Атина” и заправо је циљ био
сензибилисање самих волонтера, не би ли боље разумели кроз шта жртва пролази и какав је
тај целокупан процес – поручио је наш саговорник. – Имамо доста јак тим, тренутно нас је 25
у оквиру програма, и очекујемо да ћемо након ове ситуације с пандемијом, од следеће школске
године наставити тамо где смо стали, на стари начин, а гледаћемо да у наредном периоду
реализујемо онлајн радионице док траје ова школска година под оваквим условима.
Ко жели да се прикључи тиму, може се јавити у Црвени крст Новог Сада директно, у
Пионирској 12, или путем телефона, сајта или „Фејсбук” стране.
Уз Мишу и Машу лакше до знања
Како је објаснио Немања, на свакој радионици креће се с постепеним уводом и дискусијом о
теми да би се видело на каквом су нивоу знања деца. За децу од првог до четвртог разреда
имамо анимиране ликове Мишу и Машу, који су заправо вршњачки едукатори, тако да они,
заједно с тим ликовима, пролазе кроз могуће ситуације и онда, користећи своју машту,
схватају и повезују да се то што се дешава Миши и Маши заправо дешава и нама, у реалном
свету – рекао је Ковачевић. – Након сваке ситуације имамо дискусију о узроцима и
последицама, тачније о томе да ће неки поступак довести до нечега позитивног, и обрнуто.
Онда покушавамо да нађемо неко решење. Није конципирано само као сувопарно предавање,
трудимо се да то буде интерактивно и да деца учествују што више. За више разреде имамо
мало другачије радионице. (И.Бакмаз-текст;Црвени крст Новог Сада-фотографија,24. мај
2020. године, Дневник)
У Новом Саду обележен Светски дан добровољних давалаца крви
15.06.2020 • 16:12 16:15
Извор: Dnevnik.rs
НОВИ САД: Поводом Светског дана добровољних давалаца крви који се обележава 14. јуна,
помоћник градоначелника Новог Сада Александар Петровић присуствовао је пријему 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 плакете „Широко срце“.
Захваљујући великом броју хуманих
грађана Град Нови Сад има добро
развијено и организовано добровљно
давалаштво крви чиме је позициониран на
место најхуманије средине. Веома ми је
драго што на данашњи дан могу да вам се
захвалим што несебично помажете онима
којима је помоћ најпотребнија. Град Нови
Сад препознаје значај свих појединаца,
организација и институција који су уједињени на овом важном задатку и наставиће да их
подржава у сваком погледу, рекао је Александар Петровић.
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„Дај крв и учини свет здравијим местом“ је овогодишњи мото Светског дана добровољних
давалаца крви.
У сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, Црвени крст Новог Сада овај датум
обележава као и претходних година бројним трибинама, свечаностима и манифестацијама,
као и фокусом на глобалну медијску кампању ради подизања јавне свести за потребом и
важношћу сигурне и благовремене снабдевености крвљу.
Секретар Црвеног крста Новог Сада
Драган Лазић захвалио се Граду на
снажној подршци. Град Нови Сад у
сваком
тренутку
има
довољне
количине крви које чекају пацијенте, а
ситуација са Корона вирусом је
показала да пацијенти не могу бити
збринути без довољне количине крви.
С поносом можемо рећи да је
прикупљено преко 12 000 јединица
крви, а посебно нас радује што имамо 1200 првих давања. На овој свечаности желимо да
захвалимо херојима садашњице и најхуманијима међу њима. Такође желимо да пошаљемо
поруку да свако може да допринесе у овој области давањем крви и волонтирањем у Црвеном
крсту, нагласио је Драган Лазић. Директорка Завода за трансфузију крви Војводине др Сања
Богдановић захвалила је свим даваоцима крви на њиховој хуманости и несебичности и
упутила им честитке поводом овог међународног празника.
За остварених 100 давања плакету је добило четири давалаца крви, за 75 давања 11 давалаца,
а за 50 давања 36 давалаца. Плакету „Широко срце“ за 2019. годину добило је девет колектива.
Присутнима на пријему обратио се и председник Црвеног крста Новог Сада пуковник др
Братољуб Бркљача.
Светски дан добровољних давалаца крви службено је установљен од стране Светске
здравствене организације као дан рођења проналазача крвних група Карла Ландштајнера, и
има задатак да у целом свету синхроним манифестацијама прослави и нагласи значај милиона
давалаца крви који добровољно, анонимно и ненаграђено дају крв спасавајући хиљаде живота
сваки дан. (новисад.рсфотографија, 15. јун 2020. године, Дневник)
ОПЕНС поклонио дефибрилатор Црвеном крсту - за квалитетну обуку
24.06.2020 • 13:35 13:44
Извор: Dnevnik.rs
Омладински савез удружења „ОПЕНС 2019” и Црвени крст Новог Сада потписали су јуче
протокол о сарадњи, а том приликом ОПЕНС је Црвеном крсту Новог Сада поклонио
аутоматски спољашњи дефибрилатор (АЕД).
Те две институције сарађују од 2018. године,
што се нарочито препознаје кроз рад
организација-оснивача ОПЕНС-а, а сарадња је
додатно ојачана током ванредног стања, од 15.
марта до 6. маја.
– Често наглашавам да волонтер није аматер –
потврдио је секретар Црвеног крста Новог Сада
Драган Лазић. – Током ванредног стања,
Црвени крст Новог Сада је, по наредби
команданта Градског штаба за ванредне
ситуације, одређен да буде организација која је
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координирала рад свих волонтерских организација у граду. Захвални смо ОПЕНС-у и надамо
се да ћемо у будућности ту сарадњу продубити, а све у жељи да урадимо селекцију и
регрутацију нових волонтера, на радост нашем граду, а и шире. Поклон у виду аутоматског
спољашњег дефибрилатора представља захвалност, али и знак да „ОПЕНС 2019” схвата
допринос Црвеног крста Новог Сада у раду с младима.
– На аутоматском дефибрилатору ће волонтери
Црвеног крста, као и остали млади који буду
желели, имати прилику да се оспособе да
пруже прву помоћ свим грађанима којима је
неопходна, а та обука обављаће се у Клубу
младих, који се налази у просторијама Црвеног
крста Новог Сада у Пионирској 12 – поручила
је координаторка ОПЕНС-а за сарадњу с
институцијама Наташа Игић.
Две институције сарађују од 2018. године, што
се нарочито препознаје кроз рад организацијаоснивача ОПЕНС-а, а сарадња је додатно
ојачана током ванредног стања, од 15. марта до 6. маја. Приликом потписивања протокола о
сарадњи и уручења поклона, активисти Црвеног крста Новог Сада демонстрирали су употребу
лутке за пружање прве помоћи.
– Црвени крст Новог Сада се у оквиру својих активности бави и обуком волонтера да
адекватно и брзо одреагују у ситуацијама у којима је неопходна прва помоћ – објаснио је један
од волонтера Сергеј Цицвара, који је, заједно с колегиницом Аном Пајкић, показао како се у
реалном времену поступа с пацијентом који је доживео акутни срчани застој. – Наиме, прва
три минута након што доживи срчани застој, шанса за човеково преживљавање је 70 одсто.
Већ након тог периода, на сваки наредни минут шансе за преживљавање смањују се десет
одсто. Ако то израчунамо, схватићемо да, након десет минута, особа више нема шансу да
преживи. Зато је неопходно да млади, али и остале генерације, уче прву помоћ јер, ако у датом
тренутку буду знали да одреагују правилно, статистика од 20 милиона смртних случајева
годишње била би знатно смањена. (Б.Павковић-текст; С.Шушњевић-фотографија, 24. јун
2020. године, Дневник)
У Каћу волонтери делили пакете социјално угроженима
11.08.2020 • 14:18 14:22
Извор: Dnevnik.rs
Каћки волонтери Црвеног крста јуче су, у
близини месне заједнице, у Улици краља
Петра Првог 2, делили пакете помоћи за
социјално угрожене грађане.
Они су припремили око 60 пакета у којима су
се нашле основне намирнице, попут уља,
тестанине и конзервиране хране, као и 20
килограма брашна.
Секретар Црвеног крста у Каћу Петар Кудра
подсетио је на то да је, упркос изазовној
ситуацији с коронавирусом, та организација
активна па је пре десетак дана организовано
добровољно давање крви у Светосавском дому, на које се одазвало 25 грађана.
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– Наравно, то нису наше једине активности, али, нажалост, епидемија коронавируса нас је
спречила да радимо у пуном капацитету – објаснио је Кудра. – Наши волонтери, осим што
прикупљају половну одећу, деле прехрамбене и хигијенске пакете социјално угроженим
грађанима, помажу и пензионерима с најнижим примањима и немоћнима у кући. Посебно сам
поносан на допринос који су волонтери дали пре неколико година, када су нашу државу
погодиле јаке падавине. Тада смо, заједно с месном заједницом, с којом имамо одличну
сарадњу, уложили много напора да на све начине помогнемо Каћанима, нашим комшијама, да
се изборе с последицама поплава.
Петар Кудра је истакао да, иако је волонтирење у Црвеном крсту хуман посао, који
оплемењује дух, развија саосећање и омогућава да људи из прве руке виде с којим животним
недаћама се сусрећу њихови суграђани, те да директно помогну заједници, млади се ипак не
учлањују у Црвени крст у великом броју.
– Интересовање није велико па, на пример, за сада имамо две младе, вредне и преспективне
чланице. Једна је укључена у организовање акције добровољног давања крви, док је друга за
негу старих – казао је Кудра. – Надамо се да ће се ситуација с епидемијом коронавируса
смирити и да ће ђаци поново сести у клупе. То ће нам бити прилика да ученицима представимо
наш рад и понудимо им да помажу заједници и да подмладимо екипу наших волонтера.
(С.Шушњевић-фотографија, 11. август 2020. године, Дневник)
У кампу за волонтере Црвеног крста јачају хуманост и тимски рад
07.10.2020 • 12:35 12:39
Извор: Tanjug
Црвени крст Новог Сада организовао је недавно камп за волонтере у одмаралишту Црвеног
крста Бачка Паланка у Багремари, уз поштовање свих превентивних безбедносних мера које
је прописао Кризни штаб у борби проти пандемије коронавируса.
У два дана, учесници су имали прилику да сазнају
нешто више о Покрету Црвеног крста и Црвеног
полумесеца, промоцији хуманих вредности, првој
помоћи и добровољном давалаштву крви, те
реалистичком приказу повреда, обољења и стања,
као борби против трговине људима. Волонтери су
време проводили и у дружењу, што је, како наводе
из организације, такође веома важно за њихово даље
ангажовање и тимски рад у организацији. Првог
дана кампа је симболично обележен Светски дан прве помоћи, када је релизована вежба
посвећена збрињавању унесрећених у саобраћајном удесу и евакуацији објекта, у оквиру које
су учесници имали прилику да освеже стечена знања. Овогодишњи слоган Светског дана прве
помоћи био је „Незгоде не знају за корону. Прва помоћ је увек потребна”.
– Имали смо разне програме, на којима смо доста тога чули и видели, а један од њих се тиче
ублажавања ризика и смањење последица од елементарних непогода и катастрофа – каже за
наш лист волонтер Црвеног крста Новог Сада Филип Михајловић, који помаже у раду
последњу годину. – Кроз промоцију хуманих вредности покушавамо да увидимо како да
едукујемо друге и пренесимо им наша знања о томе зашто је важно прихватати и поштовати
разлике, како бити толерантнији и помоћи другом у невољи. Од свега ми је била
најинтересантнија вежба евакуације с показном вежбом прве помоћи, због које сам, иначе, и
дошао да волонтирам у Црвени крст и то сам прво научио.

115

Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2020.годину

Како каже, добро је поднео симулацију удеса и мисли да би могао реаговати исправно у
несрећној ситуацији. Инсценирани саобраћајни удес, у којем
су учествовали аутомобил и бициклиста, волонтерки
Љиљани Велковски је у први мах изгледао као страшна цена,
која је била врло реалистична јер су импровизоване повреде
шминкери професионално урадили и изгледале су као
стварне.
– Поука вежбе је како остати смирен у таквим ситуацијама и
које поступке треба предузети да би се спасло што више
живота – каже наша саговорница. – Мислим да бих могла
мирно да реагујем, за две године колико сам у Црвеном крсту
града, прошла сам много сличних симулација, али није
наодмет с времена на време подсетити се како треба
реаговати и остати смирен.
По Филиповим речима, у импровизованом саобраћајном
удесу су била четири повређена, а он је с колегом био
задужен да помогне удареном бициклисти, који је имао
затворени прелом потколенице и крварење из ушне шкољке. Остали су радили на повређенима
који су били у колима, од којих је један имао повреду вратног дела кичме, други прелом
кључне кости, а последњи је добио асматични напад.
– Важно је да као волонтери имамо такве акције јер се увек може десити да дође до неке
непредвиђене ситуације, као што смо имали сада ванредно стање због коронавируса, ненадано
и без најаве – искрен је Михајловић. – Морамо да будемо спремни и да умемо да применимо
знања јер смо првенствено ту да помогнемо онима којима је помоћ најпотребнија, као
представници Црвеног крста.
Тако су Љиљана и Филип научили да увек у несрећним околностима поступају тријажно,
односно да првенствено прилазе и раде с особом која је без свести и не даје знаке дисања и
тада започну реанимацију. Особу која је без свести окрећу у бочни положај за опоравак, а
особи која јако крвари треба дирекатно притиснути рану да би се зауставило крварење...
– На обуци о правилном добровољном давалаштву крви сам научила да мачке имају 11 крвних
група, што ме је фасцинирало – одушевљена је Љиљана. – Научили смо доста ствари, успут
смо се подсетили и поновили оно што смо већ знали из различитих програма. Научили смо
како да се понашамо у ситуацији када дође до земљотреса, како реализовати евакуацију, а
сазнала сам да је у том тренутку положај жабе врло користан, као и у које делове просторија
се треба склонити. Такође сам запамтила шта све треба да имамо са собом у таквој ситуацији
и ето, нисам знала да би требало да имамо радио да бисмо могли да пратимо све доступне
информације. Најбитније од свега је остати смирен.
Како каже, Програм заштите од елементарних непогода јој је био најмање познат, стога јој је
било најзанимљивије да научи и сазна све што до сада није знала. Осим тога, имали су и
довољно времена да се виде и друже с људима које дуго нису видели због пандемије
коронавируса, што је додатно освежење за све волонтере. На здруженој вежби су учествовали
и представници Црвеног крста Бачке Паланке, стога им се из организације захваљују на
гостопримству и срдачном домаћинском односу према учесницима током саветовања
реализованог од тима вршњачких едукатора (Трифко Ијачић, Ана Пајкић, Маша Мастиловић,
Слађана Игић, Вања Марковић), уз асистенткињу у Црвеном крсту Новог Сада Александру
Милић.
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Захвалнице за несебичну помоћ
У
кампу
је
организована
и
презентација о активностима и улози
Црвеног крста Новог Сада у Новом
Саду за време ванредног стања, од 15.
марта до 6. маја 2020. године. Том
приликом је секретар Црвеног крста
Новог Сада Драган Лазић уручио
захвалнице свим волонтерима и
партнерима који су учествовали у
спровођењу наредбе Градског штаба.
Њом је Црвеном крсту града наложено да предузме активности на организовању и обучавању
волонтера и добровољаца који се пријаве за помоћ у куповини намирница и лекова за старије
суграђане, односно да спроведе координацију свих самоорганизованих група и појединаца да
би се избегле злоупотребе. (И.Бакмаз-текст ;Д.Дозет -фотографија,7. октобар 2020. године,
Дневник)
Јабуке, цегер и кекс за кориснике Народне кухиње
17.10.2020 • 12:09 12:12
Извор: Dnevnik.rs
Поводом Међународног дана борбе против сиромаштва, у просторијама Народне кухиње у
Футошкој улици организована је акција помоћи за социјално угрожене грађане.
Корисницима су подељени по пет килограма
јабука, цегер и кекс.
– Налазимо се у Месецу солидарности, који је
почео 14. септембра – казао је секретар Црвеног
крста Новог Сада Драган Лазић. – То је једна од
традиционалних активности коју спроводимо с
Ротари-клубом „Нови Сад”, а осим јабука, ове
године смо подели и цегере и кексиће, коју су
донација Центра за основну полицијску обуку у
Сремској Каменици.
Чланица Градског већа за социјалну заштиту и
бригу о породици и деци Бранка Бежанов казала
је да Народна кухиња сваког дана припреми 600
куваних оброка и 800 ланч-пакета за кориснике који не живе у Новом Саду.
– Облици помоћи које Град пружа пре свега се реализују кроз Центар за социјални рад, за шта
је издвојено 54 милиона динара – казала је Бранка Бежанов. – За Црвени крст ове године
издвојено је 50 милиона динара, од којих је 28 предвиђено за Народну кухињу. Уз то, за
програм директног ублажавања сиромаштва, у оквиру којег се сваке године у зимском периоду
обезбеђују прехрамбени и хигијенски пакети и огревно дрво за око 2.500 социјално
најугроженијих породица, опредељено је 7,6 милиона динара. Председник Ротари-клуба
„Нови Сад” Веселин Петровић нагласио је да је изузетно поносан на ову десету, јубиларну
акцију поделе јабука, као и да се у наредном периоду планира учешће у акцијама које су
потребне за добробит свих суграђана. (Д.Андулајевић-текст; В.Фифа-фотографија,17.
октобар 2020. године, Дневник)
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Обележен дан борбе против трговине људима
20.10.2020 • 08:22 08:41
Извор: Dnevnik.rs
Трговина људима представља један од најтежих облика кршења људских права, стога је
Европска комисија 2007. године прогласила 18. октобар Европским даном борбе против те
пошасти.
Тим града Новог Сада за борбу против
трговине људима и Полицијска управа града
креирали су информативни материјал,
посвећен проблему принудног просјачења, као
једном од облика трговине људима. Посебан
акценат је на деци која се налазе на улицама, а
све с циљем да се едукацијама подигне свест
јавности и укаже на постојање тог друштвеног
феномена. У Дунавском парку је у понедељак
тим Програма борбе против трговине људима,
који се реализује у оквиру Црвеног крста Новог
Сада, имао штанд с луткама, обележене
симболима тог програма.
– Углавном поставимо штанд с луткама које симболизују жртве трговине људима, а које преко
уста носе црвену траку, што представља чињеницу да је жртвама забрањено да говоре,
обмотане су и полицијском траком као симболом скривеног злочина, с још неким сличним
детаљима – рекао је самостални стручни сарадник поменутог Програма Раде Станојчић. –
Нашим акцијама, које су постале традиционалне, сваке године покушавамо суграђанима да
скренемо пажњу на постојање тог друштвеног проблема, који из годину у годину узима све
више маха. Делимо и флајере, да бисмо им кроз разговор указали на то да постоје одређене
ствари на које треба да обрате пажњу у свакодневном животу.
Како је објаснио, уколико неко планира да прихвати неки посао у иностранству, самостално
или путем агенције, или би једноставно да иде на летовање, треба да зна да постоје
превентивне мере које могу спречити улазак у зачарани ланац трговине људима.
Превенцију у Црвеном крсту Новог Сада раде волонтери – вршњачки едукатори, који су до
сада реализовали 122 радионице, у којима је учествовало више од 2.500 средњошколаца и
основношколаца. По завршетку акције, у Клубу младих Теренске јединице Новог Сада,
вршњачке едукаторе је посетио и координатор Тима града Новог Сада за борбу против
трговине људима Ненад Драшковић.
У нашој земљи се последњих десет година обележава Европски дан борбе против трговине
људима. Кроз различите превентивне и едукативне активности, циљ је приближити људима
чињеницу да је трговина људима реална и да се може десити сваком. Стога је битно знати како
се заштитити. Тим града Новог Сада за борбу против трговине људима чине представници
Града, Полицијске управе, Центра за социјални рад, Дома здравља „Нови Сад”, Апелационог
суда и Вишег јавног тужилаштва. Такође су ту и представници Школске управе, Новосадског
хуманитарног центра и Црвени крст Новог Сада. . (И.Бакмаз-текст ;Црвени крст Новог Сада
-фотографија,20. октобар 2020. године, Дневник)
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Волонтери Црвеног крста лепим поводом у Будисави: Бака Каталин напунила 97
31.10.2020 • 13:56 13:59
Извор: Dnevnik.rs
Једна од традиционалних активности Црвеног крста Новог Сада „За сунчану јесен живота”,
посвећена нашим старијим суграђанима и суграђанкама, реализује се сваког октобра кроз
спортске, културне и разне друге активности.
У оквиру манифестације се организује и избор најстаријег грађанина Новог Сада и бира се и
брачни пар који је најдуже у браку у Новом
Саду. Лауреати у обе категорије ове године су
из Будисаве, те се јуче екипа волонтера
Црвеног крста упутила у то место, како би
посетили деведесетседмогодишњу Каталин
Ђуриновић и брачни пар Ержебет и Јаноша
Дробњика. Бака Каталин „крцка” десету
деценију, а како каже њена пријатељица, која
нас је дочекала, врло је разумна, чита без
проблема и боље се разуме у политику него она
сама.
– Каталин је рођена овде, у Будисави 1923.
године, али, иако је најстарија, још увек
може све да ради – каже њена пријатељица,
и додаје да јој је једина мана што врло слабо
чује.
Брачни пар који је најдуже у браку Ержебет и Јанош Дробњик, такође су из
Будисаве. Прославили су 68 година
заједничког живота. Јанош је, иначе,
вишеструки добровољни давалац крви.
– Моја породица има 23 члана, а жена и ја смо доживели да добијемо и чукунунуку – поносан
је деда Јанош. – Нисмо се надали да ћемо једног дана доживети оволико. Мислим да је много
лакше живети удвоје и имати на кога се ослонити. Она не види добро, а ја слабо чујем, тако
да смо једно другом велика подршка. Како каже Ержебет, бити 68 година у браку с једним
човеком је дуго, али нису много размишљали о
томе да ли ће стићи довде. Ипак, захваљујући
љубави, поштовању и разумевању, данас имају
прилику да стоје заједно руку подруку и
испрате још коју годину.
- Ове године је манифестација ограничених
капацитета због пандемије коронавируса, те се
уручење награда није могло организовати на
једном месту. Стога су млади волонтери
Црвеног крста града, уз подршку такси
удружења „Сити такси плус” д. о. о. обилазили
старије волонтере и активисте. Том приликом
су им уручили прикладне поклоне, као мали знак пажње за њихов дугогодишњи волонтерски
рад у Црвеном крсту града.
– И овај гест наравно много значи – каже Ружица Папишта, једна од старијих волонтерки
Црвеног крста Новог Сада, која је више од 20 година активна и у другим инвалидским
организацијама. – Лепо је знати да нисте заборављени, срце ми је пуно! Иначе је Ружица и
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координаторка програма Црвеног крста Новог Сада „Брига о старима” у Будисави, који има
52 корисника и шест волонтера. . (И.Бакмаз-текст ;С.Шушњевић-фотографија, 31. октобар
2020. године, Дневник)
Сунчана јесен живота и за најмлађе: Моји баба и деда
03.11.2020 • 17:16 17:21
Извор: Dnevnik.rs
НОВИ САД: У оквиру манифестације “За сунчану
јесен живота”, осим избора најстаријег грађанина и
брачног пара који је најдуже у браку, реализује се
и конкурс литерарних и ликовних радова.
Овогодишња тема је била “Моји баба и деда”, а
учествовала су деца из ПУ “Радосно детињство” и
нижих разреда новосадских основних школа.
Аутори награђених ликовних радова у категорији
предшколског узраста су Срна Шурлан, која је
освојила прво место из вртића „Маслачак” и
Кристина Мишћевић на другом месту из вртића
„Весели Патуљци“ из Руменке. Треће место је
заузела Теодора Мутавчић из вртића „Ласта” са Ченеја.
Похвале за креативност добили су Милош Рујевић из вртића „Детелина са 4 листа“ и
Александра Кумовић из вртића „Шврћа“.
Први награђени ликовни рад у категорији
ученика од првог до четвртог разреда основних
школа је дело Филипа Поповића из ОШ „Јован
Поповић“, док је Доротеа Шухајда из ОШ
„Јожеф Атила “ освојила друго место.
На трећем месту се нашло дело Слађане
Срдановић из ОШ „Прва Војвођанска
Бригада“, док су Маша Станичков из ОШ
„Ђорђе Натошевић “ и Стефан Стојковић из
ОШ „Лаза Костић“ из Ковиља били
похваљени.
Што се тиче литерарних радова у категорији
ученика од првог до четвртог разреда основних
школа, Данило Чабаркапа је освојио прво
место из ОШ „Никола Тесла“, а другооцењени
је рад Софије Чепић из ОШ „Ђорђе Натошевић
“. На трећем месту су се нашли стихови Нађе
Микулић из ОШ „Прва Војвођанска Бригада“.
Титула волонтерке са најдужим стажом у
Црвеном крсту Новог Сада припала је Даници
Вигњевић, која је у тој хуманитарној
организацији активна још од 1984. године.
Свим добитницима су уручени симболични
поклони у просторијама Клуба младих
Црвеног крста Новог Сада, где је постављена и
изложба овогодишњих дечијих радова.
(И.Бакмаз-текст ;Црвени крст Новог Сада-фотографија, 3. новембар 2020. године, Дневник)
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Основци са волонтерима учили пружање прве помоћи
08.11.2020 • 10:24 10:26
Извор: Dnevnik.rs
У оквиру програма рада Црвеног крста Новог Сада реализује се пројекат „Обука старије деце
основношколског узраста у пружању прве помоћи”.
Волонтери Црвеног крста тим поводом посетили су ОШ „Душан Радовић” да би ђаке шестих,
седмих и осмих разреда научили како сутра да правилно реагују и пруже прву помоћ онима
којима је у том тренутку она потребна.
– Ученици кроз два дана обуке пролазе
теоријски део о основама пружања прве помоћи,
коју кроз практичан рад примењују вежбајући
једни на другима – рекла је за „Дневник”
вршњачка едукаторка за обуку у пружању прве
помоћи у Црвеном крсту Новог Сада Ана
Пајкић, која је волонтер у организацији
последњих седам година. – Упознати су с
основама
правилне
кардио-пулмонарне
реанимације, а једна од тема је била и крварење:
како се оно дели и како деца то да препознају,
те која средства да користе и како да санирају насталу повреду... Научили су да разликују да
ли је у питању слабо крварење и како да га превију, или је јако крварење те у који положај
особу треба поставити да би се спречио шок.
Како каже, колегиница Тања је цртала на рукама ђака реалистички приказ повреда, стања и
обољења, стварајући на реалну слику о томе како те повреде изгледају. Тако им је много лакше
да се суоче с њима, те у тешким ситуацијама можда немају велики страх и да знају како да
реагују.
– Најзанимљивији део им је кардиопулмонарна реанимација, односно сам чин
оживљавања јер су то доста гледали у
серијама и филмовима, а нису никада имали
прилике да се уживо сусретну с лутком и
начином на који то све функционише – казала
је Ана Пајкић. – Ту су њихове реакције биле
најпозитивније. У пројекту учествује пет
основних школа, односно више од 150 ђака.
Ученица шестог разреда Катарина Жакула
каже да су доста тога научили, а да је њој
најзанимљивије када између себе вежбају и
примењују оно што су научили током теоријског дела часа.
– Научила сам како особу која падне у несвест пребацити у бочни положај, затим како
реанимирамо да неког коме не ради срце и без свести је, а учили смо доста и о ранама, какве
оне могу бити и које су врсте рана – рекла је Катарина. – Такође смо прошли и превијање
повреда.
Сарадња са школама
Реализација напредне обуке је почела у ОШ „Јован Јовановић Змај” у Сремској Каменици и
подручној школи у Новим Лединцима. Након ОШ „Душан Радовић”, обука ће се реализовати
и у основним школама „Прва војвођанска бригада” и „Петефи Шандор”. Пројекат се реализује
уз подршку Градске управе за здравство. Њена партнерка у превијању компресивним завојем
Наташа Саламун каже да је њој био најзанимљивији део када су вежбали масажу срца.
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– Виђала сам то у филмовима, али никада до сада нисам имала прилику да пробам, иако ми је
била велика жеља – искрена је Наташа, додавши да након обуке, када зна основне ствари, осећа
много већу сигурност у то да би у некој непожељној ситуацији знала исправно да поступи ако
затреба. (И.Бакмаз-текст ;В.Фифа-фотографија, 8. новембар 2020. године, Дневник)
Отворена "Галерија на штрафти
12. новембар 2020. 19.52
Извор: РТВ
Нови Сад добио је још једно место на којем ће млади уметници имати прилику да свој рад
представе широј публици. Реч је о уличној „Галерији на Штрафти“ у згради Црвеног крста, на
углу Булевара Михајла Пупина и Пионирске улице.
„Штрафта“ је чувено новосадско шеталиште на Булевару Михајла Пупина које је 80-тих
година XX века било култно место на којем су се млади Новосађани у вечерњим шетњама
дружили, удварали и забављали. Залагањем
Ротари клуба „Нови Сад Дунав“ реконструисан
је излог на згради Црвеног крста и
трансформисан у уличну галерију.
Отварању Галерије присуствовали су члан
Градског већа за културу Далибор Рожић,
секретар Црвеног крста Новог Сада Драган
Лазић, председник Ротари клуба „Нови Сад
Дунав“ Љубомир Паљић, директорка Галерије
Бел Арт и ауторка пројекта „Галерија на
Штрафти“ Весна Латиновић, као и млада
уметница Ана Вртачник чији су радови први представљени у изложбеном програму.
"Уз постојеће три камерне галерије у непосредном суседству СУЛУВ, Мали ликовни Салон и
Бел арт, Нови Сад добија својеврсну улицу галерија. Изузетно је важно да се шири простор
представљања уметности и културе, односно простор у којем уметници могу да делују.
Поносни смо на сарадњу између хуманитарних организација и установа културе у Новом Саду
и то је прави пример добре праксе, када се култура посматра као шири друштвени концепт.
Као и друштво и култура је вишеслојна, а наш циљ је да она постане стил живљења у Европској
престоници културе и да покреће позитивне промене у заједници. Сигуран сам да ће
Новосађани радо заћи на „Штрафту“ и уверити се у богато и разноврсно стваралаштво наших
уметника. Драго ми је што ће првих дана бити представљени радови Ане Вртачник, наше
изузетно талентоване сликарке која је већ остварила значајан успех показавши се у добром
светлу и код нас и у свету", истакао је Далибор Рожић.
Ана Вртачник је имала бројне самосталне и групне изложбе, колаборације и публикације са
различитим уметницима, кустосима, институцијама и галеријама широм света. До сада је
освојила награду фондације „Мали принц“, награду фондације „Миливој Николајевић“,
награду Универзитета у Новом Саду за врхунске резултате у уметности, прву награду за
позоришни плакат 58. издања фестивала „Стеријино позорје“ и многе друге.
У наредној фази пројекта биће организоване месечне изложбе младих новосадских уметника,
а годишњи програм ће бити реализован под менторством Галерије Бел арт у сарадњи са
Академијом уметности, Фондацијом Мали Принц и СУЛУВ-ом. На крају годишњег циклуса,
Ротари клуб „Нови Сад Дунав“ и Црвени крст Новог Сада ће организовати хуманитарну
аукцију радова уметника који су представљени током године.
Пројекат „Галерија на Штрафти“ започет 2019. године својим је концептом антиципирао време
које је донела пандемија Корона вируса, јер се комуникација са уметничким делом одвија на
отвореном простору без директног контакта. Изложбе ће путем QR кода пратити додатна
виртуелна презентација на веб страници и инстаграм профилу. (12. новембар 2020. године,
РТВ)
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Град помаже социјално угрожене породице
04.12.2020 • 13:43 13:45
Извор: Dnevnik.rs
Помоћница
градоначелнка
Новог
Сада
Љиљана
Коковић
присуствовала је
подели пакета помоћи социјално угроженим породицама који су подељени у магацину
Црвеног крста у Петроварадину, у оквиру Пројекта директног ублажавања сиромаштва.
„Град Нови Сад наставља успешну сарадњу са
Градском организацијом Црвеног крста која
реализује низ активности усмерених у правцу
помоћи и подршке социјално угроженом
становништву са територије Града Новог
Сада. И ове године Град је обезбедио средства
у вредности од 7,6 милиона динара за
реализацију Програма директног ублажавања
сиромаштва. Црвени крст је извршио набавку
1200 прехрамбених пакета, 1200 хигијенских
пакета и 600 просторних метара меког огревног дрвета, а ту помоћ добиће 2500 социјално
угрожених породица. Град води одговорну социјалну политику и настојали смо да помоћ
стигне до сваког корисника на време без обзира на епидемиолошку ситуацију у којој се
тренутно налазимо“, рекла је Љиљана Коковић.
Секретар Градске организације Црвеног крста Драган Лазић је нагласио да њихова
организација има снажну подршку Града за своје активности.
„Традиционално, почетком децембра дели се помоћ за социјално најугроженије породице, а
велику помоћ у овим активностима одиграли и волонтери Црвеног крста. Они су били увек
тамо где је било потребно, уз строго поштовање епидемиолошких мера“, рекао је Драган
Лазић. (Град Нови Сад-фотографија, 4. децембар 2020. године, Дневник)
Пакети помоћи и огрева за најугроженије
05.12.2020 • 13:23 13:25
Извор: Dnevnik.rs
Пакети помоћи социјално угроженим породицама и
појединцима с територије Новог Сада подељени су у
магацину Црвеног крста Новог Сада у Петроварадину.
По речима помоћнице градоначелника Љиљане
Коковић, Град је и ове године преко Градске управе за
социјалну и дечју заштиту обезбедио новац за
реализацију
програма
директног
ублажавања
сиромаштва, који спроводи градска организација
Црвеног крста.
– Град наставља успешну сарадњу с Црвеним крстом
Новог Сада, који реализује низ активности, усмерених
у правцу подршке и помоћи угроженим породицама и
појединцима с територије града – казала је Љиљана Коковић. – Програмом је обезбеђено 1.200
прехрамбених пакета, 1.200 хигијенских пакета и 600 просторних метара меког огревног
дрвета. Вредност помоћи је 7.600.000 динара за 2.500 угрожених појединаца и породица из
Новог Сада.
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Како је додала, ова година, због ковид-епидемије, свакако је била посебна и тешка, не само за
грађане Новог Сада и Србије већ за читаву планету. Током године биле су повећане потребе
за пружањем помоћи, али Град води одговорну социјалну политику, стога се увек труде да
препознају потребе и да помоћ стигне до породица и појединаца на време.
Активирали смо волонтере, који нам помажу да ову традицију завршимо како доликује, а све
на добробит крајњих корисника (Драган Лазић)
– На нивоу града је веома битна мултисекторска сарадња, односно добра повезаност градских
институција и организација цивилног друштва – истакла је помоћница градоначелника. – Када
говоримо о социјалној заштити, веома је битна сарадња пре свега између хуманитарне
организације Црвеног крста, Центра за социјални рад, организација цивилног друштва и,
наравно, волонтера, који су нам током ове 2020. године заиста много помогли.
По речима секретара Црвеног крста Новог
Сада Драгана Лазића, програм „Подела
помоћи
за
директно
ублажавање
сиромаштва
социјално
угроженим
грађанима и други видови помоћи
грађанима и установама у ванредним
ситуацијама”
реализује
се
већ
традиционално у децембру. Грађани су се за
помоћ обраћали Црвеном крсту Новог Сада
путем захтева у току целе године. Комисија
Црвеног крста града за социјални рад је
потом прегледала пристигле захтеве и
определила најугроженије породице и
појединце за добијање помоћи у виду пакета хране, хигијенских пакета или огревног дрвета.
– Ове године је специфична пошаст која нас је задесила изазвана коронавирусом, али од
почетка поштујемо све мере заштите од заразних болести – каже Лазић. – Активирали смо
волонтере, који нам помажу да ову традицију завршимо како доликује, а све на добробит
крајњих корисника. Морам да истакнем све наше волонтере и да им се захвалим на томе што
су до сада били тамо где је било потребно, а што ће и даље бити. Ову активност реализујемо
уз снажну подршку Града и надамо се да ћемо и у будућности наставити тај вид сарадње.
По његовим речима, осим у магацину у Петроварадину, волонтери Црвеног крста су помагали
и на другим теренима. Тако је 20 њих радило на припреми привремене ковид-болнице, која ће
бити на Сајму. Осим тога, једна група волонтера је отишла у ОШ „Ђорђе Натошевић”,
реализујући програм промоције хуманих вредности, с циљем да тако младе ангажују и пробуде
у њима жељу да будућности постану волонтери Црвеног крста града. У поподневним сатима
су, заједно са заспосленима у Заводу за трансфузију крви Војводине, ораганизовали акцију
добровољног давања крви у МЗ „Гаврило Принцип”.
– Добила сам тестенине, уља, мало пиринча, пасуљ, месне конзерве и брашна, и добро је, значи
ми – рекла је бака Ката Петровић, која је редован корисник Црвеног крста града. . (И.Бакмазтекст ;Ф.Бакић-фотографија, 5. децембар 2020. године, Дневник)
Волонтери учили школарце о толеранцији и хуманости
09.01.2021 • 13:10 13:12
Извор: Dnevnik.rs
Осим што помаже најугроженијим породицама и појединцима у граду и приградским
насељима, Црвени крст Новог Сада кроз разне програме подстиче млађе популације да од
најранијих узраста негују емпатију и хуманост као основне људске вредности.
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Тако је програм „Промоција хуманих
вредности” реализован у две новосадске
основне школе: „Коста Трифковић” и „Ђорђе
Натошевић” током октобра, новембра и
децембра прошле године, када је 15
едукованих вршњачких едукатора Црвеног
крста, кроз 28 радионица, ученицима четвртих
разреда приближило појам толеранције и
хуманости.
– Урадили смо свих седам модула првог
циклуса радионица, а Програмом је обухваћен
51
ученик
–
каже
за
„Дневник”
шеснаестогодишња
волонтерка
Ања
Пилиповић, једна од вршњачких едукатора учесника у реализацији. – Покушавамо да
истакнемо деци важност хуманих особина и моралних вредности које сваки човек треба да
поседује. То успевамо кроз интерактивне радионице, представљајући им сваки модул посебно,
а то су толеранција, стигматизација и дискриминација, културални идентитет и поштовање
разлика, ненасилно решавање конфликата, борба против насиља путем електронских медија...
Циљ Програма „Промоција хуманих вредности” је смањење насиља међу младима у Србији
унапређењем вештина комуницирања и решавања сукоба мирним путем, код деце узраста од
осам до 14 година. Такође, промовише се толеранција, уважавање културолошких и етничких
разлика кроз развој позитивног васпитног окружења, заснованог на интеркултуролошким
вредностима у основним школама широм Србије.
– Што се тиче стигматизације, покушавамо
да им укажемо уопште на неке проблеме у
данашњем друштву, те и на то како они
правилно треба да се поставе и понашају у
некој ситуацији, а које понашање није
друштвено прихватљиво – истиче Ања. –
Била сам на доста радионица у овом циклусу
и зближила сам се с децом, а и она имају
више поверења у нас као волонтере.
Интерактивно учествују, забављају се јер им
све представља разоноду, а кроз игру, у
ствари, најбоље уче. Тако су кроз
пантомиму глумили нешто на шта имају
право, попут играња фудбала, или права да
се школују, те смо им тако дочарали прави смисао појма дечјих права. На почетку сваког часа
их питамо да нам наброје нека позната дечја права и обично имају креативне идеје. Имају нека
предзнања, чули су понешто од својих родитеља, или су усвајала знања из околине, као и од
вршњака. Углавном сматрају да они имају право да се играју, иду у школу, али и да имају
право да имају оба родитеља.
Петнаестогодишња волонтерка Црвеног крста града Милица Жагар, такође једна од
вршњачких едукатора учесника у Програму, каже да се на часу труде да прво с децом
успоставе позитиван контакт. Затим, уколико се ради о модулу толеранције, кроз разне игрице
успевају да им дочарају зашто је битно бити толерантан.
Драмски приказ правих вредности
Осим часова у школама, деца ће имати прилику да учествују у представи која би требало да
буде одиграна у циљу промоције хуманих вредности и свега онога што су деца кроз Програм
научила. Како каже волонтерка Ања Пилиповић, деци ће тако још ближе и на много
креативнији начин све јасније дочарати и приказати. У улогама су неки ликови из познатих
125
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бајки, а деца имају прилику да глуме и поставе се у улогу особе која је некада доживела
дискриминацију или стигматизацију, или имала угрожена дечја права.
– Представа би требало да буде реализована на манифестацији у Београду, али због
епидемиолошке ситуације не знамо да ли је то могуће, те, уколико не буде, онда би била
одиграна у Српском народном позоришту почетком следеће године – открива нам Ања,
додавши да су представу осмислили волонтери, уз помоћ секретара Црвеног крста Новог Сада
Драгана Лазића.
– Покушавамо да докучимо колико они разумеју суштину толеранције, те им кроз игру
објаснимо шта је она уопште – објашњава Милица. – Иначе се толерантан став активно
демонстрирао као основни принцип комуникације током целокупног спровођења програма.
Деца су доста мирна и пажљива јер имамо интересантне модуле које им приказујемо.
Радионице на тему дискриминације и стигматизације се баве питањем дискриминације и
начина формирања првог утиска, као и развијања свесне неопходности реаговања на
дискриминацију. Такође их учимо да без доношења вредносних процена сагледавају разлике
међу људима, те тако желимо утицати на развијање емпатије код њих. Веома смо задовољни
крајњим исходима, али и самим током реализације програма, деца су доста научила и заиста
је интересантно радити с њима.
С децом су радили едуковани млади волонтери Црвеног крста, који су прошли обуку за рад на
програму, у присуству њихових учитеља, а промоција се реализовала уз поштовање свих
безбедносно-здравствених мера. Значај тог пројекта је препознат и подржан од Министарства
здравља Републике Србије, а подршка је стигла и од Црвеног крста Србије. (И.Бакмаз-текст
;Црвени крст Новог Сада -фотографија, 9. јануар 2021. године, Дневник)
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Novi Sad
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Mesto

Ulica i broj

Novi Sad

Pionirska 12

Telefon

Fax

0216622755

E-mail

0216624097

info@gockns.org.rs

Predsednik

Sekretar

Ime

Prezime

Bratoljub

Ime

Brkljača

Prezime

Dragan

Mobilni telefon

Lazić

Mobilni telefon

0638534391

0631063511

Matični broj

Šira delatnosti

08034214

8899

PIB

PDV broj

100238321

Podaci o zaposlenima
Broj zaposlenih prema ugovoru na neodređeno vreme
NOKS Nivo - stepen stručne spreme
1.

2.

3.

4.

5.

6.2

7.1

7.2

8.

UKUPNO

Muški

1

0

1

1

0

6.1
0

0

3

1

0

7

Ženski

1

0

0

1

0

0

0

2

1

0

5
12

Štampano

13.05.2021

Broj zaposlenih na određeno vreme

0

Broj zaposlenih po drugim oblicima angažovanja

0

12:38
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Novi Sad
2020

Podaci o volonterima

Broj volontera prema evidenciji OCK
Stariji
sugrađani (65
i više godina)

Broj volontera koji su bili angažovani u realizaciji
svih programa, projekata i poduhvata OCK
najmanje četiri sata u izveštajnom periodu

Ukupan
broj
volontera

Mladi (do
navršenih 30
godina)

Odrasli (31 do
navršenih 64
godine)

Muški

87

42

15

144

Ženski

201

79

66

346

TOTAL:

490

Ukupan
broj
volontera

Mladi (do
navršenih
30 godina)

Odrasli (31
do navršenih
64 godine)

Stariji
sugrađani (65
i više godina)

Muški

87

41

8

136

Ženski

201

79

50

330
466

TOTAL:
Broj evidentiranih angažovanja volontera

Broj volontera koji su počeli da volontiraju u OCK po
prvi put, evidentiranih u izveštajnom periodu
Stariji
sugrađani (65
i više godina)

Ukupan
broj
volontera

Mladi (do
navršenih 30
godina)

Odrasli (31 do
navršenih 64
godine)

Muški

15

2

0

17

Ženski

18

3

0

21

TOTAL:

38

Mladi (do
navršenih
30 godina)

Odrasli (31
do navršenih
64 godine)

Stariji
sugrađani (65
i više godina)

6892

2881

1389

Ukupan
broj
angažova
11162

Evidentirano vreme angažovanja svih volontera
Mladi (do
navršenih
30 godina)

Odrasli (31
do navršenih
64 godine)

Stariji
sugrađani (65
i više godina)

71212

17964

3805

Broj članova Crvenog krsta sa naplaćenom članarinom

Ukupan
broj
volontera
92981

Broj učenika osnovnih škola na teritoriji
grada/opštine

Mladi (do navršenih 30 godina)

15662

Odrasli (31 do navršenih 64 godine)

2715

I razred

3543

V razred

3495

Stariji sugrađani (65 i više godina)

835

II razred

3522

VI razred

3485

III razred

3508

VII razred

3502

Ukupno

IV razred

3472

VIII razred

3499

28026

Ukupno

19212

Podaci o gradu / opštini
Broj stanovnika prema poslednjem zvaničnom popisu stanovništva
Broj naseljenih mesta na teritoriji grada/opštine

Broj učenika srednjih škola na teritoriji
grada/opštine

341625.00
16.00

Broj osnovnih škola na teritoriji grada/opštine

35

I razred

4512

III razred

4191

Ukupno

Broj srednjih škola na teritoriji grada/opštine

16

II razred

4216

IV razred

4159

17078

Štampano

13.05.2021

12:38
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Osnovni oblici delovanja

Članstvo: Iznos naplaćene članarine
101

Broj osnovnih organizacija

Mladi (do navršenih 30 godina)

Broj podružnica

0

Broj aktiva

95

Ukupno

Broj bodova

Broj povereništava

0

196

90

15,662.00

Odrasli (31 do navršenih 64 godine)

2,715.00

Stariji sugrađani 65 i vise godina

835.00

Ukupno

Udeo građana u članstvu Crvenog krsta sa plaćenom članarinom

Rad upravljačkih tela

5.62

Mladi (do
navršenih
30 godina)

Odrasli (31
do navršenih
64 godine)

Stariji
sugrađani (65
i više godina)

Broj
sastanaka

Broj članova
upravljačkog
tela

Skupština

1

35

Upravni odbor

10

11

Muški

1

9

5

15

Nadzorni odbor

2

3

Ženski

1

14

5

20

Komisija za zdravstvenu delatnost

4

7

Komisija za prvu pomoć

4

9

Komisija za dobrovoljno davalaštvo krvi

5

13

Komisija za podmladak i omladinu

4

7

Komisija za socijalnu i humanitarnu delatnost

4

9

07.03.2019

Komisija za organizaciju i razvoj

3

5

Komisija za finansijska pitanja i javne nabavke

0

0

Komisija za delovanje u nesreći

3

7

Komisija za službu traženja

1

5

Komisija za informisanje

2

5

Komisija za spasilaštvo na vodi

2

5

Komisija za međunarodnu saradnju

0

0

Ostale komisije

Ukupno

TOTAL

Skupština

35

Upravni odbor
Muški

0

5

0

5

Ženski

1

3

2

6

11

Nadzorni odbor
Muški

0

0

0

0

Ženski

0

3

0

3

3

Komisije
Muški

8

16

3

27

Ženski

3

33

9

45

72

Ukupan broj članova upravljačkih tela:

121

0

Ukupno

13.05.2021

170

Struktura članova upravljačkog tela

Datum održavanja Skupštine

Štampano

Broj
bodova

19,212.00

12:39

/ 120
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Finansijsko poslovanje

Struktura prihoda i rashoda organizacije
Ukupan budžet organizacije Crvenog krsta

81,654,693.00

Iznos prihoda od lokalne samouprave u
godišnjem budžetu organizacije

65,132,491.00

Iznos prihoda od donatora u godišnjem
budžetu organizacije

1,064,195.00

Broj bodova
Udeo prihoda od lokalne samouprave u godišnjem budžetu organizacije

79.77

Udeo prihoda od donatora u godišnjem budžetu organizacije

1.30

Udeo isplaćenih zarada u odnosu na ukupan budžet organizacije Crvenog krsta

25.00

100
10
100

Finansijski izveštaj
√

Da li je godišnji finansijski izveštaj OCK usvojen i predat na vreme u skladu sa Zakonom

Nepokretna imovina
Poslovni prostor za potrebe OCK

Magacinski prostor kao poseban namenski objekat

Drugi poslovni objekat ili prostor

Vlasnički status: Svojina (m2)

0.00

Vlasnički status: Svojina (m2)

0.00

Vlasnički status: Svojina (m2)

0.00

Vlasnički status: Zakup (m2)

0.00

Vlasnički status: Zakup (m2)

0.00

Vlasnički status: Zakup (m2)

0.00

Vlasnički status: Korisništvo (m2)

Vlasnički status: Korisništvo (m2)

280.00

Ukupno

Ukupno

280.00

Vlasnički status: Korisništvo (m2)

3,300.00

80.00

Ukupno

3,300.00

80.00

Pokretna imovina: Motorna vozila u vlasništvu OCK

Vrsta M putnička vozila

Vrsta N - teretna
vozila

Vrsta O priključna vozila

Štampano

13.05.2021

12:39

M1 - putnička
vozila

M2 - autobusi
(m < 5t)

M3 - autobusi
(m > 5t)

Ukupan broj
vozila

Broj registrovanih
vozila

Ukupan broj
putničkih mesta

3

0

0

3

3

17

N1

N2

N3

(m < 3.5t)

(3.5t m < 12t)

(m > 12t)

Ukupan broj
vozila

Broj registrovanih
vozila

Ukupna korisna
nosivost

3

0

0

3

3

2,564

O1

O2

O3

O4

(m < 0.75t)

(0.75t m < 3,5t)

(3.5t < m < 10t)

(m > 10t)

Ukupan broj
vozila

Broj registrovanih
vozila

Ukupna korisna
nosivost

0

0

0

0

0

0

0
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Priznanja

Partnerstvo sa lokalnom samoupravom

Broj dodeljenih priznanja

Broj održanih sastanaka u lokalnoj samoupravi

Srebrni znak Crvenog krsta Srbije

22

Zlatni znak Crvenog krsta Srbije

9

Ukupno

Medalja Crvenog krsta Srbije

2

33

Prezentacija programa Crvenog krsta u lokalnoj zajednici

0

Budžet lokalne samouprave

0

Realizacija programa i aktivnosti

136

Ostalo

Broj primljenih zahvalnica/priznanja od partnera
sa kojima CK sarađuje

14

16

150

Ukupno

Nedelja Crvenog krsta i Svetski dan Crvenog krsta (8. maj)
Broj
bodova

√

Da li OCK je obeležila Svetski dan Crvenog krsta?
Organizacija realizuje jednu aktivnost svakog dana u Nedelji Crvenog krsta

X

0

Broj angažovanja volontera

Organizacija realizuje dve aktivnosti svakog dana u Nedelji Crvenog krsta

X

0

Organizacija realizuje više od dve aktivnosti svakog dana u nedelji Crvenog krsta

√

60

Evidentirano vreme angažovanja
volontera

30
999

Obeležavanje datuma svog osnivanja
√

Organizacija je prigodnom manifestacijom obeležila dan osnivanja OCK u svojoj sredini

Broj bodova

20

Datum osnivanja OCK

21.03.1881

Međunarodni dan volontera (5. decembar)
Da li OCK obeležava Međunarodni dan volontera (5. decembar)?

√

Svečani prijem za volontere (broj obuhvaćenih volontera)

21

Tematski skupovi za volontere (broj obuhvaćenih volontera)

19

Zabavni sadržaji za volontere (broj obuhvaćenih volontera)

56

Ostale aktivnosti za volontere (broj obuhvaćenih volontera)

0

Broj
bodova

96

50

Ukupan broj obuhvaćenih volontera

Predstavljanje aktivnosti Crvenog krsta i promocija volonterskog anagažovanja za građane

Broj aktivnosti

Broj bodova

1

20

Broj obuhvaćenih građana

400

Edukacija o značaju volonterskog rada

Broj edukacija
Štampano

13.05.2021

Broj bodova

4

12:39

/ 120
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150

Broj angažovanja volontera

150
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Informativna i promotivna delatnost
Broj održanih konferencija za štampu

12

Broj poseta novinara mestima gde se realizuju programi Crvenog krsta

91

Broj sastanaka sa predstavnicima sredstava javnog informisanja

14

Oglašavanje u štampanim medijima

Broj objava o aktivnostima Crvenog
krsta u štampanim medijima

52

Broj bodova

40

Oglašavanje u elektronskim medijima

Broj objava o aktivnostima Crvenog krsta u
elektronskim medijima (radio, televizija)

Broj bodova

83

40

Minutaža emitovanih priloga na
lokalnim radio stanicama

20

Minutaža emitovanih priloga na
lokalnim televizijama

163

Internet prezentacija

√

Da li OCK ima internet prezentaciju koja se ažurira 4 puta godišnje (dati web adresu)?

Broj bodova

20

www.gockns.org.rs

Internet adresa prezentacije OCK

√

Da li je godišnji narativni izveštaj OCK objavljen na internet prezentaciji?

√

Da li je godišnji finansijski izveštaj OCK objavljen na internet prezentaciji?

Oglašavanje na društvenim mrežama

Izdavaštvo

Broj bod.

Da li OCK realizuje oglašavanje na društvenim mrežama?

√

Organizacija ima svoj bilten/časopis (štampani ili elektronski) koji redovno objavljuje

√

Da li OCK poseduje nalog za Facebook?

√
X

OCK je štampala promotivni materijal (liflet, brošuru, džepni kalendar, CD, itd.) za
kalendarske aktivnosti?

√

Da li OCK poseduje nalog za Twitter?
Da li OCK poseduje nalog za Instagram?

√

OCK je izradila video spot

√

Da li OCK objavljuje video materijal na YouTube,
Vimeo i drugim kanalima?

√

OCK je izradila film

√

20

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Mladi (do
navršenih
30 godina)

Odrasli (31
do navršenih
64 godine)

Stariji
sugrađani (65
i više godina)

Ukupan
broj
volontera

Muški

1

1

0

2

Ženski

4

0

0

4

TOTAL:

Broj angažovanja volontera

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih
odnosa

91

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji
Evidentirano vreme
angažovanja volontera

420

5

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih
institucija/organizacija

21

6

Organizacija i razvoj - UKUPNO BODOVA

780

Mesto
Datum

Štampano

Sekretar

13.05.2021

12:39
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Prikupljanje jedinica krvi

Zadržavanje dobrovoljnih davalaca krvi

OCK organizuje prikupljanje jedinica krvi
Planirani broj jedinica krvi prema
godišnjem planu prikupljanja krvi

√

√

OCK uručuje priznanja za datu krv

12000

1 put data krv

2065

5 puta data krv

225

10

10 puta data krv

175

U srednjim školama

30

20 puta data krv

102

Na fakultetima

15

35 puta data krv

67

U preduzećima i ustanovama

88

50 puta data krv

55

143

75 puta data krv

22

100 puta data krv

11

Broj organizovanih akcija dobrovoljnog davanja krvi

U lokalnoj zajednici

Ukupan broj organizovanih akcija DDK
Broj prikupljenih jedinica krvi na organizova

12501

Uspešnost ostvarenja godišnjeg plana prik

104.18

Broj bodova

600

Broj
bodova

Uručivanje priznanja za datu krv

Ukupno svečano uručenih priznanja

Uručena priznanja davaocima krvi za prvo davanje

30

Ukupan broj svečano uručenih priznanja
višestrukim davaocima

657

Broj
bodova

Svečano uručena priznanja višestrukim
davaocima krvi (zbir svih uručenih
priznanja, izuzev za prvo davanje)

2722

120

Uručivanje priznanja sredinama koje su ostvarile najbolji rezultat u prethodnoj godini shodno Pravilniku CKS

Da li se OCK kvalifikuje za priznanje sredinama koje su ostvarile najbolji
rezultat u prethodnoj godini?

0

Broj bodova

14.jun - Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

11.maj - Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi
Obeležen 11.maj - Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi

X

√

Obeležen 14.jun - Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

√
150

Ulična manifestacija

Broj distribuiranog promotivnog materijala

Broj učesnika edukativnog skupa

0

Tribina/predavanje

Broj učesnika edukativnog skupa

0

Edukacija građana

Broj učesnika edukativnog skupa

126

Edukacija građana

Broj učesnika edukativnog skupa

104

Akcija dobrovoljnog
davanja krvi

Broj prikupljenih jedinica krvi

0

Akcija dobrovoljnog
davanja krvi

Broj prikupljenih jedinica krvi

Svečano uručivanje
priznanja

Broj uručenih priznanja

13

Svečano uručivanje
priznanja

Broj uručenih priznanja

68

Svečano uručivanje
nagrada

Broj nagrađenih učenika

25

Svečano uručivanje
nagrada

Broj nagrađenih učenika

0

Učešće u programu
sredstava informisanja

Broj objava u medijima

3

Učešće u programu
sredstava informisanja

Broj objava u medijima

4

Ulična manifestacija

Broj distribuiranog promotivnog materijala

Tribina/predavanje

Štampano

13.05.2021

12:39

/ 120
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Motivacija građana za dobrovoljno davanje krvi - godišnji obrazac

.
Novi Sad
2020

Klub 25

Konkurs "Krv život znači"

X

Da li OCK ima klub 25?

√

Da li OCK realizuje Konkurs "Krv život znači"?

Obuhvat (%)

Broj bodova

Ukupan broj članova Kluba 25 - kumulativ

0

Broj osnovnih škola koje su učestvovale u konkursu

8

22.86

15

Broj novih članova Kluba 25 - u izveštajnom periodu

0

Broj srednjih škola koje su učestvovale u konkursu

5

31.25

15

Broj članova Kluba 25 koji su dali krv u izveštaj.
periodu

0

Broj akcija DDK u kojima su učestvovali članovi Kluba
25

0

Broj jedinica krvi prikupljenih na akcijama DDK na
kojima su učestvovali članovi Kluba 25

0

Broj radova sa konkursa pristiglih do OCK - po kategorijama

V-VIII OŠ

I-IV SŠ

Ukupno

490

452

53

995

Literarni

4

2

6

12

Video

0

0

0

0

494

454

59

1,007

I-IV OŠ
Likovni

TOTAL

Regrutovanje dobrovoljnih davalaca krvi
Promocija za građane

Broj promotivnih aktivnosti

2

Broj obuhvaćenih građana

200
Broj
bodova

Promocija putem društvenih mreža

Ažurno prisustvo na društvenim mrežama

√

75

9

Broj obuhvaćenih učenika

Učenici osnovnih škola

950

Učenici srednjih škola

65

Ukupan broj učenika

Broj edukacija

0

Broj obuhvaćenih radnika

0

2.25

0

1,015

Zadržavanje dobrovoljnih davalaca krvi
OCK vodi evidencije u podsistemu Dobrovoljno davalaštvo krvi u
poslovno-finansijskom sistemu CKS

√

Broj
bodova

Ažurna evidencija u podsistemu Dobrovoljno davalaštvo krvi

√

75

Broj edukacija

Ukupan broj dobrovoljnih davalaca krvi od početka godine

3

Broj obuhvaćenih volontera Crvenog krsta

Obuhvat
(%)

70

Broj obuhvaćenih dobrovoljnih davalaca krvi

12:39

/ 120

8,763

Nabavka i uručivanje prigodnog promotivnog materijala iz sopstvenih sredstava dobrovoljnim
davaocima krvi (u skladu sa principima dobrovoljnog davalaštva krvi i preporukama Saveta
Evrope - što podrazumeva i mali znak pažnje)

Edukacija za volontere Crvenog krsta

13.05.2021

Broj
bodova

250

Edukacija za radnike

Štampano

Obuhvat učenika osnovnih
i srednjih škola (u %)

Vođenje evidencije o dobrovoljnom davalaštvu krvi

Edukacija za učenike srednjih škola

Broj edukacija

Broj učenika na konkursu

√

Da li OCK sprovodi aktivnosti promocije i edukacije građana?

500

Broj
bodova

5.71
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Novi Sad
2020

Obuka za volontere Crvenog krsta
Broj obuka za volontere Crvenog krsta

2

Broj obučenih volontera

82

Obuhvat volontera (u %)

16.73

Broj bodova

150

Priznanje "Široko srce"
Uručeno priznanje "Široko srce" za kategoriju:

Srednja škola

√

Fakultet/visoka škola strukovnih studija

√

Javno preduzeće, ustanova, kompanija

√

Naseljeno mesto

X

Udruženje građana

X

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Ukupan
broj
volontera

Mladi (do
navršenih
30 godina)

Odrasli (31
do navršenih
64 godine)

Stariji
sugrađani (65
i više godina)

Muški

9

14

0

23

Ženski

42

37

0

79

TOTAL:

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme
angažovanja volontera

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih
odnosa

50

1,782

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

1

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih
institucija/organizacija

2

102

1,080

Motivacija dobrovoljnih davalaca krvi - UKUPNO BODOVA
Mesto
Datum

Štampano

Sekretar

13.05.2021

12:39

/ 120
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Zdravstveno preventivna delatnost - godišnji obrazac

.
Novi Sad
2020

Program promocije zdravlja i zdravstveno preventivnih aktivnosti (Zdravi stilovi života)
√

Da li OCK sprovodi Program promocije zdravlja i zdravstveno preventivnih aktivnosti (Zdravi stilovi života)?

Broj obuhvaćenih osoba
Predavanja i radionice za decu i mlade

Broj održanih predavanja i radionica
Broj bodova

do navršenih
14 godina

Od 15 do navršenih
30 godina

Muški

1,225

220

1,445

TOTAL

Ženski

1,280

260

1,540

2,985

34
100

do navršenih
64 godina

Predavanja i radionice za odrasle

Broj održanih predavanja i radionica
Broj bodova

Broj angažovanja volontera

45
100

više od 64 godine

Ukupno

60

Ukupno

Muški

200

8

208

Ženski

270

5

275

Evidentirano vreme angažovanja volontera

194

Broj bodova

TOTAL

Broj bodova

483

60

582

Borba protiv narkomanije i drugih bolesti zavisnosti
√

Da li OCK sprovodi Program borbe protiv narkomanije i drugih bolesti zavisnosti?

Broj obuhvaćenih osoba
Predavanja i radionice za decu i mlade

Broj održanih predavanja i radionica
Broj bodova

do navršenih
14 godina

Od 15 do navršenih
30 godina

Muški

172

218

390

Ženski

190

221

411

43
100

do navršenih
64 godina

Predavanja i radionice za roditelje

Broj održanih predavanja i radionica
Broj bodova

Broj angažovanja volontera

35
100

više od 64 godine

Ukupno
Broj bodova

801

60

Ukupno

Muški

460

7

467

TOTAL

Ženski

690

13

703

1,170

Evidentirano vreme angažovanja volontera

204

TOTAL

Broj bodova
60

612

31. januar - Nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima
√

Da li obeležavate Nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima (31.januar)

Broj angažovanja volontera
Održana ulična akcija

√

Broj bodova

30

Organizovana tribina/predavanje/radionica

√

Broj bodova

30

Štampano

13.05.2021

12:39

/ 120

Evidentirano vreme angažovanja volontera

30

128

Strana

1

Od

3

Crveni krst Novi Sad

Zdravstveno preventivna delatnost - godišnji obrazac

.
Novi Sad
2020

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima (31. maj)
√

Da li obeležavate Svetski dan borbe protiv duvanskog dima (31. maj)?

Broj angažovanja volontera
Održana ulična akcija

√

Broj bodova

30

Organizovana tribina/predavanje/radionica

√

Broj bodova

30

Evidentirano vreme angažovanja volontera

37

156

Obeležavanje Svetskog dana srca (29. septembar)
√

Da li obeležavate Svetski dan srca (29. septembar)?

Broj angažovanja volontera

Održana ulična akcija

√

Broj bodova

30

Organizovana tribina/predavanje/radionica

√

Broj bodova

30

Evidentirano vreme angažovanja volontera

24

100

Obeležavanje Svetskog dana zdravlja (7. april)
√

Da li obeležavate Svetski dan zdravlja (7. april)?
Održana ulična akcija

√

Broj bodova

30

Organizovana tribina/predavanje/radionica

√

Broj bodova

30

Organizovana konferencija za štampu

√

Broj bodova

30

Broj angažovanja volontera
Evidentirano vreme angažovanja volontera

15

135

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv bolesti zavisnosti (26. jun)
√

Da li obeležavate Svetski dan borbe protiv bolesti zavisnosti (26. jun)?

Broj angažovanja volontera

Održana ulična akcija

√

Broj bodova

30

Organizovana tribina/predavanje/radionica

√

Broj bodova

30

Evidentirano vreme angažovanja volontera

39

161

Vesela bolnica
√

Da li OCK realizujete projekat "Vesela bolnica"?
Obuka za volontere

Broj volontera koji sprovode aktivnosti

Broj organizovanih obuka

1

22

Broj angažovanja volontera

13.05.2021

Broj sprovedenih radionica za decu

19

Broj učesnika

Štampano

Program edukacije

12:39

/ 120

Broj obuhvaćene dece
Evidentirano vreme angažovanja volontera

11

20

6

15

31

25

209
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Polno prenosive infekcije (PPI) i HIV/AIDS
√

Da li OCK realizuje program prevencije polno prenosivih infekcija (PPI) i HIV/AIDS?
Obuka za volontere

Program edukacije

Broj volontera koji sprovode aktivnosti

Broj organizovanih obuka

Broj sprovedenih radionica za decu

2

Broj učesnika

Broj učesnika

49

Pozorišne predstave i druge tematske aktivnosti

Broj aktivnosti

0

Broj posetilaca

0

10

50

21

70

300

75
93

Broj angažovanja volontera
Evidentirano vreme angažovanja volontera

250

Obeležavanje Svetskog AIDS dana (1. decembar)
√

Da li OCK obeležava Svetski AIDS dan (1. decembar)?
Održana javna manifestacija

√

Broj bodova

30

Organizovana tribina/predavanje/radionica

√

Broj bodova

30

Organizovana konferencija za štampu

X

Broj bodova

0

360

Količina distribuiranog promotivnog materijala

Broj angažovanja volontera

51

Evidentirano vreme angažovanja volontera

246

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Ukupan
broj
volontera

Mladi (do
navršenih
30 godina)

Odrasli (31
do navršenih
64 godine)

Stariji
sugrađani (65
i više godina)

Muški

23

0

0

23

Ženski

27

1

0

28

TOTAL:

51

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme
angažovanja volontera

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih
odnosa

51

246

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

6

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih
institucija/organizacija

4

1,285

Zdravstveno preventivna delatnost - UKUPNO BODOVA
Mesto
Datum

Štampano

Sekretar

13.05.2021

12:39

/ 120

Predsednik
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Prva pomoć - godišnji obrazac

.
Novi Sad
2020

Obuka iz prve pomoći i realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja
√

Da li OCK sprovodi obuku iz prve pomoći i realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja?
Osnovna obuka iz prve pomoći (6 časova)

deca predškolskog uzrasta
Učenici i mladi do navršenih
30 godina

Obuka za zaposlene i kandidate za vozače

23

Onovna obuka za zaposlene: 6
časova

626

367

Napredna obuka za zaposlene:
12 časova

211

Obuka za kandidate za vozače:
8 časova

0

10

Ostali građani
Ukupno:

400

Broj obučenih
osoba

Napredna obuka iz prve pomoći (12
časova)

552

Učenici i mladi do navršenih 30 godina

5

Ostali građani

15

Obuka iz realističkog prikaza (12 časova)
Ukupno:

572
200

Broj bodova

200

Broj bodova

Broj obučenih
osoba

Napredna obuka (24 časa)

Obuka za ekipe prve pomoći (24 časa)

90

Obuka za pripadnike civilne zaštite i druge strukture (24 časa)

26

Ukupno

Broj bodova

116

100

Neformalni oblici edukacije iz PP i RPPSO
√

Da li OCK sprovodi neformalne oblike edukacije iz prve pomoći i realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja?
11

Broj organizovanih događaja (Predavanje/radionica/tribina (1-4 časa))

Broj bodova

100

617

Broj obučenih osoba

Takmičenje u prvoj pomoći i realističkom prikazu povreda, stanja i oboljenja
√

Da li OCK sprovodi takmičenje u prvoj pomoći i realističkom prikazu povreda, stanja i oboljenja?

Opštinsko/gradsko takmičenje

Broj
takmičarskih
ekipa

Prva pomoć (Petlići)

0

Prva pomoć (Podmladak)

Učešće na višem nivou takmičenja

Broj
takmičarskih
ekipa

Učešće na državnom takmičenju

Broj
takmičarskih
ekipa

Prva pomoć (Petlići)

0

Prva pomoć (Petlići)

0

4

Prva pomoć (Podmladak)

1

Prva pomoć (Podmladak)

0

Prva pomoć (Omladina)

7

Prva pomoć (Omladina)

1

Prva pomoć (Omladina)

1

Realistički prikaz PSO

3

Realistički prikaz PSO

1

Realistički prikaz PSO

1

Ukupno:
Broj bodova

Štampano

13.05.2021

12:40

/ 120

14
250

Ukupno:
Broj bodova

3
120

2

Ukupno:
Broj bodova
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.
Novi Sad
2020

Obeležavanje Svetskog dana prve pomoći (druga subota u septembru)
√

Da li obeležavate Svetski dan prve pomoći (druga subota u septembru)?

Broj objava

Promocija u direktnoj komunikaciji

Broj organizovanih aktivnosti/dogadjaja

6

4

Promocija putem medija/društvenih mreža

50

Broj bodova

Druge aktivnosti promotivnog karaktera
√

Da li sprovodite druge aktivnosti promotivnog karaktera?

Broj objava

Promocija u direktnoj komunikaciji

Broj organizovanih aktivnosti/dogadjaja

7

12

Promocija putem medija/društvenih mreža

80

Broj bodova

Angažovanje ekipa prve pomoći
√

Da li imate ekipe koje se angažuju na obezbeđivanju javnih događaja/manifestacija?
Angažovanje ekipe na javnom događaju/manifestciji

Broj javnih događaja/manifestacija

99

Broj bodova

100

Broj obučenih volontera za angažovanje

99

Broj bodova

30

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Ukupan
broj
volontera

Mladi (do
navršenih
30 godina)

Odrasli (31
do navršenih
64 godine)

Stariji
sugrađani (65
i više godina)

Muški

192

5

0

197

Ženski

209

8

0

217

TOTAL:

414

Broj angažovanja volontera

414

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih
odnosa
8

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji
Evidentirano vreme
angažovanja volontera

7,420

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih
institucija/organizacija

22

1,270

Prva pomoć - UKUPNO BODOVA
Mesto
Datum
Štampano

13.05.2021

Sekretar

12:40

/ 120

Predsednik
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.
Novi Sad
2020

Program narodnih kuhinja
Period realizacije programa

√

Da li OCK realizuje program narodnih kuhinja?

Broj meseci u godini u kojima se realizuje Program:

√

Da li lokalna samouprava podržava realizaciju programa?

Broj
bodova

Priprema obroka
Obroke samostalno priprema OCK u kuhinji koju poseduje organizacija

X

0

Obroke uslužno priprema drugo preduzeće ili ustanova

√

100

Dinamika realizacije

√

6 dana u nedelji

X

7 dana u nedelji

X

0

√

Broj bodova

Nabavku dopunskih artikala hrane vrši Lokalna samouprava

X

Ciklusno + 2 dodatna meseca

X

Ciklusno + 3 i više dodatnih meseci

√

0

Broj
bodova

0
30

158,400

Broj korisnika za koje se pripremaju obroci

Nabavka dopunskih artikala hrane
Nabavku dopunskih artikala hrane vrši OCK?

Ciklusno + 1 dodatni mesec

Broj pripremljenih obroka u izveštajnom periodu

0

Broj
bodova

X

Obim realizacije

Broj dana u nedelji u kojima se pripremaju i distribuiraju obroci

5 (radnim danima)

Samo prema ciklusu CKS

Deca (0-6 godina)

39

Mladi (18-30 godina)

Deca (7-14 godina)

80

Odrasli (31-64 godina)

Mladi (15-17 godina)

133

Ukupan broj dece do
navršenih 17 godina

252

74
196

Stariji (65+ godina)

78

10

X

Ukupan broj korisnika

600
80

Broj bodova

Priprema hleba
Da li OCK samostalno priprema hleb u sopstvenoj kuhinji?

X

0

Da li nabavku usluge pripreme hleba za potrebe NK realizuje OCK?

√

10

X

Nabavku usluge pripreme hleba za potrebe NK realizuje Lokalna samouprava

Podela obroka
Broj podeljenih lanč paketa u
slučajevima prekida pripreme obroka

0

Da li podelu obroka vrši preduzeće koje
uslužno priprema obroke?

Da li podelu obroka vrši OCK formiranjem distributivnih punktova?

√

Pored distributivnih punktova hrana se dostavlja na kućnu adresu

√

Broj domaćinstava za koja se hrana dostavlja na kućnu adresu

X

Broj distributivnh punktova
Broj bodova

Broj distributivnh punktova
2

0
15

Broj bodova

20

20

Distribucija pripremljene i dopremljene hrane izvan sistema Programa nardonih
kuhinja Crvenog krsta
U objektima Crvenog krsta se vrši isključivo distribucija već
pripremljene i dopremljene hrane

Štampano

13.05.2021

12:41

/ 120

X

Broj bodova
0

Broj angažovanja volontera

264

Evidentirano vreme angažovanja volontera

4,848
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Program pomoći u vidu porodičnih paketa hrane i higijene za najugroženije građane
Paketi obezbeđeni sa nivoa sedišta CKS

X

Da li OCK realizuje Program porodičnih paketa obezbeđenih sa nivoa sedišta CKS?
Broj distribuiranih sledovanja pomoći
u vidu porodičnih paketa
Podela se vrši korisnicima na terenu

Broj bodova

0

Broj bodova

Podela se vrši korisnicima direktno iz objekta Crvenog krsta

0

Ukupan broj lokacija (mesnih samouprava)

X

0

Broj bodova

0

X

0

Broj porodica obuhvaćenih programom

0

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa planiranjem realizacije

0

Broj pojedinaca obuhvaćenih programom

0

Broj terenskih poseta (operativni terenski rad)

0

Paketi obezbeđeni sa višeg nivoa organizovanja (CK KIM, CK Vojvodina, CK Beograd)

√

Da li OCK realizuje Program/projekat porodičnih paketa obezbedjenih od višeg nivoa organizovanja (CK KiM, CK Vojvodina, CK Beograd)?
Broj distribuiranih sledovanja pomoći
u vidu porodičnih paketa
Podela se vrši korisnicima na terenu

Broj bodova

500

Ukupan broj lokacija (mesnih samouprava)

X

Broj bodova

Podela se vrši korisnicima direktno iz objekta Crvenog krsta

30

Broj bodova

0

0

X

0

Broj porodica obuhvaćenih programom

0

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa planiranjem realizacije

0

Broj pojedinaca obuhvaćenih programom

0

Broj terenskih poseta (operativni terenski rad)

0

Paketi obezbeđeni iz lokalnih izvora

√

Da li OCK realizuje program/projekat porodičinih paketa obezbeđenih iz lokalnih izvora?
Broj distribuiranih sledovanja pomoći u vidu porodičnih paketa

9,999

Broj bodova

OCK sprovodi postupak javne nabavke gotovih paketa

X

OCK sprovodi postupak javne nabavke artikala za pakete i vrši njihovo pakovanje

√

√

Podela se vrši korisnicima direktno iz objekta Crvenog krsta
Podela se vrši korisnicima na terenu
Broj porodica obuhvaćenih programom
Broj pojedinaca obuhvaćenih programom

√

Broj bodova

Ukupan broj lokacija (mesnih samouprava)
3,630
12,705

45

Broj bodova

20

5
46

Broj bodova

25

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa planiranjem realizacije

12
140

Broj terenskih poseta (operativni terenski rad)

Broj angažovanja volontera

154

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Štampano

13.05.2021

12:41

/ 120
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Direktna pomoć i podrška najugorženijim građanima - Kontinuirana sabirna akcija
√

Da li OCK prikuplja i distribuira pomoć u vidu artikala hrane i higijene iz lokalnih, sopstvenih ili donatorskih izvora sredstava?

√

Da li OCK redovno sprovodi prikupljanje, selekciju, klasifikaciju i distribuciju polovne odeće i obuće i drugih dobara?
Broj
bodova

Distribucija humanitarne pomoći
Količina distribuiranih artikala hrane
(uključujući i Mesec solidarnosti) (kg)

585,383.00

20

Količina distribuiranih artikala higijene
(uključujući i Mesec solidarnosti) (kg)

233,545.00

20

Količina distribuirane odeće i obuće
(uključujući i Mesec solidarnosti) (kg)

1,188.00

20

Količina distribuirane ostale pomoći
(uključujući i Mesec solidarnosti) (kg)

43,797.00

20

Ukupna količina distribuirane
humanitarne pomoći

Ukupan broj porodica kojima je distibuirana humanitarna pomoć u vidu
artikala hrane i higijene, polovne odeće i obuće i ostalog

Broj bodova

Broj pojedinaca kojima je distibuirana humanitarna pomoć u
vidu artikala hrane i higijene, polovne odeće i obuće i ostalog

13,768

60

Broj osoba koje su se obratile Crvenom krstu za neki od vidova pomoći ili
podrške u izveštajnom periodu (pisanim putem ili ličnim obraćanjem)

13,768

Broj terenskih poseta (operativni terenski rad)

Vrednost donirane pomoći

863,913.00

9,999

83

169,915,936.00

Prikupljanje novčanih sredstava

√

Da li OCK sprovodi namenske humanitarne akcije sa ciljem prikupljanja sredstava (koncerti, sportski susreti, prodajne izložbe i sl.)?
Broj organizovanih humanitarnih akcija u cilju prikupljanja
sredstava (koncerti, sportski susreti, prodajne izložbe i sl.)
Broj angažovanja volontera

28

Broj
bodova

25

Evidentirano vreme angažovanja volontera

28

Iznos prikupljennih novčanih sredstava u humanitarnim
akcijama

591,500.00

224

Mesec solidatnosti
Da li OCK obeležava Mesec solidarnosti?

√

Da li OCK sprovodi sabirnu akciju prikupljanja pomoći u naturi?

√

Broj bodova

15

Da li OCK prikuplja novčana sredstva (dostavljanjem blanko uplatnica, postavljanjem kasica i sl.)?

√

Broj bodova

15

Da li OCK organizuje humanitarne koncerte, priredbe, izložbe i sl. u cilju prikupljanja sredstava?

√

Broj bodova

15

Količina distribuiranih artikala hrane u okviru Meseca solidarnosti (kg)

4,125.00

Količina distribuiranih artikala higijene u Meseca solidarnosti (kg)

2,100.00

Količina distribuirane ostale humanitarne pomoći u okviru Meseca solidarnosti (kg)

1,500.00

Ukupna količina distribuirane humanitarne pomoći u okviru Meseca solidarnosti

7,725.00

Broj porodica koje su obuhvaćene distribucijom humanitarne pomoći u okviru obeležavanja Meseca solidarnosti

801

Broj pojedinaca koji su obuhvaćeni distribucijom humanitarne pomoći u okviru obeležavanja Meseca solidarnosti

2,000

Vrednost prikupljene humanitarne pomoći u okviru obeležavanja Meseca solidarnosti u novcu
Broj angažovanja volontera

Štampano

13.05.2021

12:41

29

/ 120

976,864.00
1,856

Evidentirano vreme angažovanja volontera
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Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva (17. oktobar)
Da li OCK obeležava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva (17. oktobar)?

√

Broj bodova

√

5

Poseta narodnim kuhinjama sa predstavnicima lokalne samouprave, drugih donatora i predstavnicima sredstava javnog informisanja

√

5

√

X

0

√

Da li su pojačani obroci u narodnim kuhinjama?

Prikupljanje i distribucija artikala hrane
najugroženijim građanima
Navesti ostale prigodne aktivnosti
Količina distribuirane humanitarne pomoći u
okviru akcije (kg)

Broj bodova

5

Broj bodova

3,271.40

10

Nastupi u sredstvima javnog informisanja

Ostale prigodne aktivnosti

Evidentirano vreme angažovanja volontera

72

Ukupan broj dece koja su bila na oporavku od
sredstava obezbeđenih od viših nivoa organizovanja

45

18

Broj angažovanja volontera

Oporavak dece
Oporavak dece obezbeđen iz višeg nivoa organizovanja
Da li OCK organizuje oporavak dece od sredstava obezbeđenih od viših nivoa organizovanja?

√

Broj dece koja su bila na oporavku u odmaralištu CKS u Baošićima

20

Broj dece koja su bila na oporavku u drugim objektima CK

25

Broj dece koja su bila na oporavku u ostalim objektima van strukture CK

40

Broj bodova

0

Oporavak dece obezbeđen iz lokalnih izvora finansiranja
Da li OCK organizuje oporavak dece od sredstava obezbeđenih iz lokalnih izvora finansiranja?
Broj dece koja su bila na oporavku u odmaralištu CKS u Baošićima

√
72

Broj dece koja su bila na oporavku u drugim objektima CK

Ukupan broj dece koja su bila na oporavku iz
lokalnih izvora finansiranja

170

Broj dece koja su bila na oporavku u ostalim objektima van strukture CK

242
60

Broj bodova

0

Oporavak dece obezbeđen iz sopstvenih izvora finansiranja
Da li OCK organizuje oporavak dece od sredstava obezbeđenih iz sopstvenih izvora finansiranja?

√

Broj dece koja su bila na oporavku u odmaralištu CKS u Baošićima

0

Broj dece koja su bila na oporavku u drugim objektima CK

0

Broj dece koja su bila na oporavku u ostalim objektima van strukture CK

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa realizacijom

Broj angažovanja volontera

Štampano

13.05.2021

12:41

46
60

Broj bodova

56

36

/ 120

46

Ukupan broj dece koja su bila na oporavku iz
sopstevenih sredstava

845

Evidentirano vreme angažovanja volontera
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Akcija "Jedan paketić mnogo ljubavi"
Da li OCK realizuje akciju "Jedan paketić mnogo ljubavi" (iz sopstvenih ili donatorskih sredstava)?
Broj obezbeđenih i podeljenih novogodišnjih/božićnih paketića

√
Broj bodova

1,400

Broj angažovanja volontera

50

Podela novogodišnjih/božićnih paketa u okviru akcije organizovana je uz prigodan program za decu
(priredba, predstava, poseta dece u kući sa deda mrazom i sl.)

√

28

Evidentirano vreme angažovanja volontera

390

Akcija "Paket za novorođenu bebu"
Da li OCK sprovodi akciju "Paket za novorođenu bebu" (iz sopstvenih, lokalnih ili donatorskih sredstava) u nedelji Crvenog krsta?
Broj obezbeđenih i podeljenih paketa (iz sopstvenih, lokalnih ili
donatorskih sredstava)

Broj bodova

180

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa realizacijom

50

√
Broj angažovanja volontera

5

Evidentirano vreme angažovanja volontera

3

40

Aktivnosti usmerene na osobe sa smetnjama u razvoju i invaliditetom
Da li OCK sprovodi aktivnosti usmerene na osobe sa smetnjama u razvoju i invaliditetom?
Broj pojedinačnih aktivnosti realizovanih u cilju podrške

√
Broj bodova

29

Broj angažovanja volontera
30

14

Evidentirano vreme angažovanja volontera

180

Aktivnosti usmerene na beskućnike kao posebno osetljive grupe
Da li OCK realizuju aktivnosti usmerene na beskućnike?

√

Broj beskućnika sa kojima je ostavren kontakt

28

Broj bodova

Broj pruženih interventnih paketa (direktno pružena pomoć u vidu hrane, polovne odeće, higijene, baterijskih lampi, kabanica i dr.)

59

30

Ukupan broj pojedinačnih aktivnosti realizovanih u cilju podrške (pruženi saveti: u vezi pravno regulativnih poslova, zdravstveni saveti,
usmeravanje u relevantne institucije i organizacije i drugi vidovi podrške)

28

30

Količina humanitarne pomoći koja je distribuirana beskućnicima

602.00

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa realizacijom

12

Broj angažovanja volontera

12

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa realizacijom

12

Evidentirano vreme angažovanja volontera

56

Kasice Crvenog krsta - prikupljanje priloga građana
Da li OCK sprovodi prikupljanje priloga građana putem kasica Crvenog krsta?

√

Broj partnera sa kojima je ugovoreno postavljanje kasica (inicirano sa viših nivoa organizovanja)

9

Broj kasica koje su postavljene u poslovnim prostorima partnera (u bankama, marketima, opštini, apotekama itd.)

9

Broj partnera sa kojima je ugovoreno postavljanje kasica (inicirano od strane OCK)

1

Broj kasica koje su postavljene u poslovnim prostorima partnera (u bankama, marketima, opštini, apotekama itd.)
Ukupna vrednost prikupljenih sredstava u izveštajnom periodu (bez izdvajanja postotka za više nivoe organizovanja)
Broj angažovanja volontera
Štampano

13.05.2021

12:41

20
/ 120

1
113,265.00

Evidentirano vreme angažovanja volontera
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Programi za starije
PRUŽANJE USLUGA BRIGE O STARIJIMA
Da li OCK pruža uslugu brige o starijima?

√

Broj korisnika u urbanim područjima

od 65 do
navršenih
74 godine

od 75 do
navršenih 84
godina

85 i više
godina

Broj korisnika u ostalim područjima

od 65 do
navršenih
74 godine

Ukupno

od 75 do
navršenih 84
godina

85 i više
godina

Ukupno

Muški

4

2

5

11

Muški

33

20

12

65

Ženski

6

5

8

19

Ženski

52

42

40

134

Broj
bodova

199

60

TOTAL:
Ukupan broj korisnika
(urbana + ostala područja)

229

TOTAL:

30

Broj bodova

Broj angažovanja volontera

50

266

Evidentirano vreme angažovanja volontera

9,999

GRUPE SAMOPOMOĆI
Da li OCK organizuje grupe samopomoći?

X

Broj grupa samopomoći

Broj korisnika u urbanim područjima

od 65 do
navršenih
74 godine

od 75 do
navršenih 84
godina

85 i više
godina

od 65 do
navršenih
74 godine

Ukupno

Muški

0

0

0

0

Ženski

0

0

0

0

TOTAL:
Ukupan broj korisnika
(urbana + ostala područja)

Broj bodova

0

0

Broj korisnika u ostalim područjima

od 75 do
navršenih 84
godina

85 i više
godina

Ukupno

Muški

0

0

0

0

Ženski

0

0

0

0

TOTAL:

0

Broj angažovanja volontera

0

0

0
0

Evidentirano vreme angažovanja volontera

KLUB ZA STARIJE
Da li OCK organizuje klub za starije?
od 65 do
navršenih
74 godine

Štampano

X

od 75 do
navršenih 84
godina

85 i više
godina

Ukupno

Muški

0

0

0

0

Ukupan broj
članova kluba
za starije

Ženski

0

0

0

0

0

13.05.2021

12:41

/ 120

Broj
bodova
0

Broj angažovanja volontera

0

Evidentirano vreme angažovanja volontera

0
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Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv diskriminacije i nasilja nad starijima (15. jun)
Da li OCK obeležava Međunarodni dan borbe protiv diskriminacije i nasilja nad starijima (15. jun)?
Održana promotivna ulična akcija

√

Broj bodova

15

Održana tribina/predavanje/radionica

X

Broj bodova

0

√
Broj angažovanja volontera

2

Evidentirano vreme angažovanja volontera

8

Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba (1. oktobar)
Da li OCK obeležava Međunarodni dan starijih osoba (1. oktobar)?

√

Održana promotivna ulična akcija

√

Broj bodova

15

Održana tribina/predavanje/radionica

√

Broj bodova

15

Broj angažovanja volontera

3

Evidentirano vreme angažovanja volontera

24

Akcija "Sunčana jesen života"
Da li OCK sprovodi akciju "Sunčana jesen života"?

√

Broj angažovanih volontera

45

Broj bodova

15

Broj organizovanih akcija

45

Broj bodova

15

Broj obuhvaćenih osoba

305

Broj bodova

15

Broj angažovanja volontera
Evidentirano vreme angažovanja volontera

171
1,212

Akcija "Radni vikend na selu"
Da li OCK sprovodi akciju "Radni vikend na selu"?
Broj obuhvaćenih seoskih domaćinstava

X
0

Broj bodova

0

Broj angažovanja volontera

0

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Štampano

13.05.2021

12:41

/ 120

0
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Podrška socijalnom uključivanju dece iz osetljivih grupa
Aktivnosti i radionice za uzrast od 4 do 7 godina prema standardima CKS (Vodič za OCK u pružanju podrške socijalnoj uključenosti deci i porodicama iz osetljivih grupa)

Da li OCK realizuje aktivnosti i radionice prema standardima CKS za decu uzrasta 4 - 7 godina?
Broj dece koja
su učestvovala
u aktivnostima

Muški

Ženski

Ukupno

Broj
bodova

0

0

0

0

Broj dece koja su uz podršku
OCK upisana u predškolski
pripremni program

Muški

Ženski

Ukupno

0

0

0

X
Broj dece koja su uz podršku
OCK upisana u redovnu
predškolsku ustanovu

Muški

Ženski

Ukupno

0

0

0

Broj dece koja su uz podršku
OCK upisana u prvi razred

Muški

Ženski

Ukupno

0

0

0

Muški

Ženski

Ukupno

0

0

0

Ukupan broj dece koja su učestvovala na aktivnostima od početka realizacije aktivnosti u OCK

0

Aktivnosti i radionice za uzrast od 7 do 10 godina prema standardima CKS (Vodič za OCK u pružanju podrške socijalnoj uključenosti deci i porodicama iz
osetljivih grupa)
Da li OCK realizuje aktivnosti i radionice prema standardima CKS za decu uzrasta 7 - 10 godina?
Broj dece koja
su učestvovala
u aktivnostima

Muški

Ženski

Ukupno

Broj
bodova

0

0

0

0

Ukupan broj dece koja su učestvovala na aktivnostima od početka realizacije aktivnosti u OCK

X
Broj dece koja su uz podršku
OCK uspešno prešla u naredni
razred
0

Aktivnosti i radionice za uzrast od 10 do 14 godina prema standardima CKS (Vodič za OCK u pružanju podrške socijalnoj uključenosti deci i porodicama
iz osetljivih grupa)
Da li OCK realizuje aktivnosti i radionice prema standardima CKS za decu uzrasta 10 - 14 godina?
Broj dece koja
su učestvovala
u aktivnostima

Muški

Ženski

10

12

Broj dece koja su uz podršku
OCK uspešno završila osnovnu
školu

Ukupno
22

Muški
0

Broj
bodova
40

Ženski

Ukupno

0

0

Ukupan broj dece koja su učestvovala na aktivnostima od početka realizacije aktivnosti u OCK

Štampano

13.05.2021

12:41

/ 120

√
Broj dece koja su uz podršku
OCK uspešno prešla u naredni
razred

Muški

Ženski

Ukupno

0

0

0

Broj dece koja su uz podršku
OCK upisala srednju školu

Muški

Ženski

Ukupno

10

12

22

77
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Podrška socijalnom uključivanju dece iz osetljivih grupa
Zajedničke aktivnosti roditelja i dece prema standardima CKS (Vodič za OCK u pružanju podrške socijalnoj uključenosti deci i porodicama iz osetljivih
grupa)

√

Da li OCK realizuje zajedničke aktivnosti roditelja i dece prema standardima CKS?
Broj roditelja koji su
učestvovali u
aktivnostima

Muški

Ženski

Ukupno

Broj
bodova

9

20

29

60

Ukupan broj roditelja koji su učestvovali u aktivnostima od
početka realizacije aktivnosti u OCK

29

Struktura korisnika programa
Muški

Ženski

Ukupno

Obuhvat (%)

Broj
bodova

Broj dece romske nacionalnosti koja su uključena u aktivnosti

0

0

0

Broj dece sa smetnjama u razvoju koja su uključena u aktivnosti

10

12

22

Broj dece iz udaljenih seoskih sredina koja su uključena u aktivnost

0

0

0

0.00

0

Broj dece iz porodica korisnika novčane socijalne pmoći koja su uključena u aktivnosti

0

0

0

0.00

0

Broj dece bez roditeljskog staranja koja su uključena u aktivnosti

0

0

0

0.00

0

Broj vršnjaka uključenih u aktivnosti iz tipične populacije uključujući i podmladak CK

4

5

9

40.91

0

0.00

0

100.00

Broj angažovanja volontera

15

14

Evidentirano vreme angažovanja volontera

180

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Mladi (do
navršenih
30 godina)

Odrasli (31
do navršenih
64 godine)

Stariji
sugrađani (65
i više godina)

Ukupan
broj
volontera

Muški

50

42

3

95

Ženski

61

71

6

138

TOTAL:

Broj angažovanja volontera
Evidentirano vreme
angažovanja volontera

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih
odnosa

1,064

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji
29,986

61

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih
institucija/organizacija

143

233

Socijalna delatnost - UKUPNO BODOVA

1,290

Mesto
Datum
Štampano

Sekretar
13.05.2021

12:41

/ 120
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Broj mladih članova Crvenog krsta sa naplaćenom članarinom

Broj bodova

15,662

30

Mladi volonteri
Broj volontera koji su bili
angažovani u realizaciji svih
programa, projekata i
poduhvata OCK najmanje četiri
sata u izveštajnom periodu

Muški

Ženski

87

201

Ukupno

Broj bodova

288

50

Ukupno evidentirano vreme angažovanja mladih volontera u svim oblastima rada OCK

71,212

Broj bodova

Prosečno vreme angažovanja po mladom volonteru u izveštajnom periodu

247.26

40

33

30

Broj bodova

20

Broj bodova

30

Broj mladih volontera koji su počeli da volontiraju u OCK po prvi put, evidentiranih u
izveštajnom periodu

Učestvovanje mladih volontera u upravnim strukturama Crvenog krsta
Broj mladih koji su članovi komisija

6

Broj mladih koji su članovi skupštine

2

10

Broj
bodova

20

Broj mladih koji su članovi upravnog odbora

1

Organizacija rada sa mladim volonterima
Omladinska terenska jedinica

√

Da li OCK ima oformljenu Omladinsku terensku jedinicu (OTJ)?
Godina formiranja OTJ

1996

Naziv OTJ

Broj članova OTJ u tekućoj godini

Jovan Jovanović Zmaj

264

Broj održanih sastanaka OTJ

Broj
bodova

44

Tema sednice Skupštine OTJ

Da li je održana skupština OTJ?

40
30

√

Datum održavanja sednice Skupštine OTJ

11.05.2019

Komunikacija i saradnja sa medijima, Istorija Crvenog krsta Novog Sada

Obuke i edukacije mladih
Jedinstven sistem obuke mladih
Da li OCK sprovodi Jedinstveni sistem obuke za mlade?

√

Broj obuka

11

Broj bodova

50

Broj učesnika obuke

619

√

Broj obuka

8

Broj bodova

150

Broj učesnika obuke

401

√

Broj obuka

6

Broj bodova

150

Broj učesnika obuke

333

Omladinski kamp
Da li OCK sprovodi Omladinski kamp?

Školice podmlatka
Da li OCK sprovodi Školicu podmlatka?

Broj angažovanja volontera

401

Evidentirano vreme angažovanja volontera
Štampano

13.05.2021

12:40

/ 120
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Promocija humanih vrednosti
√

Da li OCK realizuje program Promocija humanih vrednosti?

Realizacija Programa u predškolaskim ustanovama

Realizacija Programa u osnovnim školama
Ukupan broj odeljenja/grupa u kojima se sprovode programske aktivnosti

Ukupan broj vaspitačkih grupa u kojima se sprovode
programske aktivnosti

6

0

Edukativni program
Broj radionica sprovedenih sa učenicima

Broj radionica sprovedenih sa decom u predškolskim ustanovama

57

Ukupan broj radionica sprovedenih sa učenicima i decom u predškolskim i prosvetnim ustanovama
Broj učenika koji su obuhvaćeni programskim aktivnostima

57

Broj bodova

0
150

Broj dece u predškolskim ustanovama koja su
obuhvaćena programskim aktivnostima

162

Ukupan broj učenika i dece koji su obuhvaćeni programskim aktivnostima

Broj bodova

162

0

100

Struktura radionica prema tematskom sadržaju
Program u osnovnim
školama
Broj realizovanih
radionica

Broj
učenika

Program u predškolskim
ustanovama
Broj realizovanih
radionica

Tolerancija

9

162

0

0

Lični i kulturalni identitet i poštovanje razlika

9

162

0

0

Nenasilno rešavanje konflikata

9

162

0

0

Diskriminacija i stigmatizacija

9

162

0

0

Rodna ravnopravnost

9

162

0

0

Dečja prava

6

162

0

0

Prevencija nasilja u elektronskim medijima

6

162

0

0

Ukupno

57

Da li je OCK je realizovala razvojne aktivnosti ?

1

√

Broj obuka

1

Broj bodova

30

Broj učesnika

20

0

Realizacija dodatnih edukativnih sadržaja i aktivnosti za decu i mlade
Broj izvođenja tematskih pozorišnih predstava

Obuka za realizatore programa
koje je organizovala OCK

Broj
učenika

Promocija programa

Broj bodova

80

Broj bodova

40

Broj objava na društvenim mrežama

Broj bodova
25

10

Partneri u realizaciji
Broj obuhvaćenih osnovnih škola

7

Broj saradnika

17

Broj obuhvaćenih predškolskih ustanova

0

Broj saradnika

0

Štampano

13.05.2021

12:40

/ 120

Broj angažovanja volontera
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Obeležavanje Međunarodnog dana tolerancije (16. novembar)

Broj sadržajno različitih aktivnosti koje su realizovane
Broj angažovanja volontera

Broj partnerskih organizacija u realizaciji

√

Da li OCK Obeležava Međunarodni dan tolerancije (16. novembar)?

Broj bodova

2

30

Evidentirano vreme angažovanja volontera

5

2

40

Trka "Za srećnije detinjstvo"
√

Da li OCK realizuje akciju "Trka za srećnije detinjstvo"?

X

OCK je realizovala akciju "Trka za srećnije detinjstvo" kao glavni nosilac aktivnosti
OCK je realizovala akciju "Trka za srećnije detinjstvo" u okviru aktivnosti čiji je
nosilac drugo pravno lice

√

Broj akcija/lokacija na kojima je Trka realizovana

1

Broj prosvetnih ustanova koje su uključene u realizaciju
Broj učesnika Trke sa startnim brojevima
Procenat prikupljenih sredstava od prodaje startnih brojeva
Broj angažovanja volontera

Broj bodova

0

Trka je održana na dan kako je definisano odlukom Upravnog
odbora Crvenog krsta Srbije

Broj učesnika Trke (Deca i učenici osnovnih i srednjih škola)

17

Broj
bodova

1,100

50

Učenici osnovnih škola

580

100

20

Učenici srednjih škola

380

Deca predškolskog uzrasta

40

Ukupan broj učesnika Trke

38

Evidentirano vreme angažovanja volontera

X

1,000

Broj ostalih učesnika Trke (18 godina i stariji)

328

100

Bezbednost dece u saobraćaju
√

Da li OCK sprovodi akciju "Bezbednost dece u saobraćaju"?
Broj sprovedenih aktivnosti

30

Broj bodova

8

Organizovani prelazak ulice na pešačkom prelazu
u neposrednoj blizini prosvetnih ustanova

Simulacija povreda koje mogu nastati kao
posledica nepravilnog učestvovanja u saobraćaju
i prikaz veštine ukazivanja prve pomoći

Količina

Štampano

98

13.05.2021

12:40

/ 120

Broj dece

221

Partneri u realizaciji
Broj partnera u realizaciji
1

Distribucija promotivnog materijala

Broj bodova

20

Zaustavljanje vozača i usmeravanje
njihove pažnje na bezbednost dece

Predavanje i radionice
0

Broj izvedenih simulacija

221

11

Broj prosvetnih ustanova uključenih u realizaciju

Procenjeni broj obuhvaćene dece

Broj dece obuhvaćene akcijom

Prosvetne ustanove

13

0

Broj zaustavljenih vozača
Broj
saradnika
12

MUP/policijska stanica

1

Ostali

1

Broj angažovanja volontera

18

Evidentirano vreme
angažovanja volontera

288
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Dečja nedelja
√

Da li OCK obeležava Dečju nedelju?
Broj sadržajno različitih aktivnosti

Broj angažovanja volontera
5

Broj obuhvaćene dece

901

Broj partnerskih organizacija

8

Količina distribuiranog promotivnog materijala

0

Broj
bodova

17

20
136

Evidentirano vreme angažovanja volontera

30

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Mladi (do
navršenih
30 godina)

Odrasli (31
do navršenih
64 godine)

Stariji
sugrađani (65
i više godina)

Ukupan
broj
volontera

Muški

7

2

0

9

Ženski

7

1

0

8

TOTAL:

Broj angažovanja volontera
Evidentirano vreme
angažovanja volontera

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih
odnosa

17

136

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

8

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih
institucija/organizacija

4

17

Podmladak i omladina - UKUPNO BODOVA

1,260

Mesto
Datum

Štampano

Sekretar

13.05.2021

12:40

/ 120
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Priprema za odgovor na nesreće
Priprema OCK za delovanje u nesrećama u okviru integrisanog sistema zaštite
i spasavanja

√

Da li OCK realizuje program pripreme za odgovor na nesreće ?

Priprema i razvijanje planskih dokumenata
Da li je razvijen plan zaštite i spasavanja u skladu sa čl.17. i 18. Zakon
o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i
čl.9 zakona o CKS?

X

Da li je Razvijen godišnji plan rada OCK koji sadrzi aktivnosti delovanja
u nesrećama?

X

Da li OCK poseduje rešenje opštinskog/gradskog štaba za vanredne situacije kojim je
određena kao osposobljeno pravno lice od značaja za zaštitu i spasavanje?

√

Predstavnik CK je član opštinskog/gradskog štaba za vanredne situacije i član je
stručnog operativnog tima (SOT)

√

Broj sastanaka opštinskog/gradskog štaba za vanredne situacije na kom je
učestvovao predstavnik OCK

20

Broj radnih sastanaka/dogovora sa partnerima na loklanom nivou iz oblasti DuN

22

Mapiranje potencijalnih korisnika prema mogućem scenariju nesreća odnosno opasnostima na njihovoj teritoriji delovanja
Broj naselja za koje OCK ima mapiprane potencijalne korisnike prema mogućem scenariju nesreća,
odnosno opasnostima na njihovoj teritoriji delovanja

7

Da li OCK ima formiranu jedinicu za odgovor za
nesreće koja je u funkciji?

√

Broj bodova
0

36

Broj bodova

50

Broj volontera OCK koji su članovi Nacionalnih
timova

2

Broj bodova

10

Obuka za jedinice za odgovor na nesreće realizovane po jedinstvenom
programu obučavanja CKS

Broj članova jedinice za odgovor na nesreće
Od 17 do
30 godina

43.75

Nacionalni timovi za delovanje u nesrećama

Jedinica za odgovor za nesreće

Minimalni broj članova jedinice

Obuhvat (%)

Od 31 do
64 godine

65 i više
godina

Ukupno

Muški

6

6

0

12

Ženski

11

2

0

13

TOTAL
25

Broj obuka za jednice za odgovor na nesreće

0

Broj bodova

0

Broj učesnika na obukama za jednice za
odgovor na nesreće

0

Broj bodova

0

127.78

Broj bodova

35

Organizacija i realizacija vežbi za DuN od strane OCK
Broj organizovanih vežbi zaštite i spasavanja

3

Broj bodova

40

Broj učesnika na vežbi zaštite i spasavanja iz OCK - obučenih članova jedinice ili NT
Od 17 do
30 godina

Od 31 do
64 godine

65 i više
godina

Ukupno

Muški

24

2

0

26

Ženski

17

3

0

20

TOTAL
46

Prosečni udeo broja učesnika na
pojedinačnim vežbama zaštite i spasavanja iz
OCK u odnosu na minimalni obavezni broj
članova jedinice

Broj angažovanja volontera

70
420

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Štampano

13.05.2021

12:41
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Priprema za odgovor na nesreće
Javno predstavljanje kapaciteta za odgovor na nesreće

Vežbe zaštite i spasavanja organzovanih od strane drugih subjekata ZIS
Broj organizovanih vežbi zaštite i spasavanja

Broj bodova

3

Broj predstavljanja kapaciteta
za odgovor na nesreće u
lokalnoj zajednici

35

Broj učesnika na vežbi zaštite i spasavanja iz OCK
Od 17 do
30 godina

Od 31 do
64 godine

65 i više
godina

Ukupno

Muški

10

2

0

12

Ženski

11

1

0

12

Broj angažovanja volontera

Broj bodova

35

Broj angažovanja volontera
TOTAL

35

Evidentirano vreme angažovanja volontera

175

24

Evidentirano vreme angažovanja volontera

40

3

200

Smanjenje rizika od katatsrofa
√

Da li OCK realizuje aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim modulima Crvenog krsta Srbije?

Lokalni događaji/kampanje podizanja svesti
Da li OCK realizuje lokalne događaje/kampanje unapređivanja svesti smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama
CKS?
2,013
0.59
0
Obuhvat građana (%)
Broj bodova
Broj obuhvaćenih osoba
Broj angažovanja volontera

√
Ukupano trajanje

32

Evidentirano vreme angažovanja volontera

156

566

Plenarna predavanja u osnovnim školama
Da li OCK realizuje plenarna predavanjana temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS?
Broj obuhvaćenih učenika

800

Ukupano trajanje

Obuhvat učenika (%)

Broj bodova

2.85

Broj angažovanja volontera

15

√
Ukupan broj obuhvaćenih osnovnih škola

15

1

Evidentirano vreme angažovanja volontera

136

218

Kviz znanja
Da li OCK realizuje kvizove znanja na temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS?
Broj obuhvaćenih učenika trećeg
razreda na teritoriji opštine
Ukupano trajanje

104

Obuhvat učenika (%)

3

2.96

Broj angažovanja volontera

√

Broj bodova

Ukupan broj obuhvaćenih škola

15

9

1

Evidentirano vreme angažovanja volontera

51

Radionica/Školski časovi nastavnih jedinica za učenike nižeg osnovno školskog uzrasta
Da li OCK realizuje edukacije na temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS od 10 nastavnih jedinica?
Broj obuhvaćenih učenika trećeg razreda
Ukupano trajanje

Štampano

13.05.2021

250

12:41

/ 120

104

Broj bodova

Broj angažovanja volontera

√
Ukupan broj obuhvaćenih škola

120
113

1

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Strana

192

2

Od

7

Crveni krst Novi Sad

Delovanje u nesrećama - godišnji obrazac

.
Novi Sad
2020

Smanjenje rizika od katatsrofa
√

Da li OCK realizuje aktivnosti smanjenja rizika od katastofa u skladu sa standardizovanim modulima Crvenog krsta Srbije?

Lokalna takmičenja

√

Da li OCK realizuje lokalna takmičenja na temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS?
Broj učenika na takmičenju

40

Ukupano trajanje

Broj bodova

Ukupan broj obuhvaćenih škola

30

Broj angažovanja volontera

8

1

Evidentirano vreme angažovanja volontera

70

360

Praktične vežbe evakuacije iz škola

√

Da li OCK realizuje praktične vežbe evakuacije na temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS?
Broj obuhvaćenih učenika
na teritoriji opštine/grada

800

Ukupano trajanje

8

Obuhvat učenika (%)

2.85

Broj angažovanja volontera

Broj bodova
8

Ukupan broj obuhvaćenih škola

15

1

Evidentirano vreme angažovanja volontera

64

Lokalne obuke volontera

√

Da li OCK realizuje lokalnu obuku volontera na temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS?
Broj obuhvaćenih osoba

21

Broj bodova

Ukupano trajanje

35

Broj angažovanja volontera

54

20

Evidentirano vreme angažovanja volontera

524

Lokalne obuke prosvetnih radnika
Da li OCK realizuje lokalnu obuku prosvetnih radnika na temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS?
Broj obuhvaćenih osoba

4

Broj bodova

Štampano

13.05.2021

12:41

/ 120

Ukupano trajanje

20

Broj angažovanja volontera

√

8

20

Evidentirano vreme angažovanja volontera
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Odgovor na nesreće
Da li je OCK sprovela program odgovora na nesreće?

√

Broj nesreća u lokalnoj zajednici na koje je OCK odgovorila

Broj
bodova

1

Ukupan broj porodica koje su bile pogođene nesrećom

59

Broj pomognutih porodica koje su bile pogođene nesrećom

59

Obuhvat pomognutih porodica koje su
bile pogođene nesrećom

100.00

195

Broj pomognutih pojedinaca koji su bili pogodjeni nesrećom
Bebe (do
godinu dana)

Deca (1-6
godina)

Deca (7-14
godina)

Muški

3

21

17

Ženski

1

17

13

Mladi
(15-30 godina)

Odrasli
(31-64 godine)

Stariji (65 i više
godina)

Ukupno

4

32

6

83

4

36

8

79

TOTAL
162

Količina distribuirane pomoći u kg
Higijenska sredstva

0.00

Prehrambeni artikli

0.00

Flaširana voda

0.00

Ostali artikli

Iznos novčane pomoći

2,730.00

0.00

Ukupna vrednost distribuirane pomoći u RSD

1,907,000.00

2,730.00

Ukupno:

Da li je OCK je angažovala sopstvenu opremu za odgovor na nesreće?

Broj
bodova

√
1

Broj nesreća u kojima je pružena pomoć (u ljudstvu, artiklima pomoći i opremi) van teritorije nadležnosti od strane OCK koja izveštava

25

Broj volontera koji su angažovani u odgovoru na nesreću
Mladi (do
navršenih
30 godina)

Odrasli (31
do navršenih
64 godine)

Stariji
sugrađani (65
i više godina)

Ukupan
broj
volontera

Muški

8

0

0

8

Ženski

0

0

0

0

TOTAL:
Broj angažovanja volontera

8

13.05.2021

12:41

/ 120

Udeo volontera koji su angažovani u
odgovoru na nesreću

50

32.00

8

Evidentirano vreme angažovanja volontera

OCK je zanovila ili održavala opremu za odgovor na nesreće u izveštajnom periodu

Štampano

Broj
bodova

32

√

Broj bodova

30
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Spasilaštvo na vodi
Služba spasavanja na vodi
Da li OCK ima formiranu Službu spasavanja na vodi u skladu sa Pravilnikom Crvenog krsta Srbije?
Broj spasilaca sa plaćenom godišnjom članarinom u izveštajnom periodu

√

20

166.67

Broj bodova

10

0.00

Broj bodova

0

5

Udeo spasilaca sa plaćenom godišnjom članarinom u odnosu na minimalan broj članova službe (3)
0

Broj juniora spasilaca (do 18 godina) sa plaćenom godišnjom članarinom

Udeo juniora spasilaca (do 18 godina) sa plaćenom godišnjom članarinom u odnosu na ukupan broj spasilaca
Broj članova OCK koja su stekli novo odgovarajuće zvanje iz
oblasti spasilaštva na vodi

Broj članova OCK koja su obnovila odgovarajuće zvanje iz
oblasti spasilaštva na vodi

0

5

Broj kupališta

OCK realizuje preventivna i edukativna predavanja iz spasilaštva na vodi sa
ciljem smanjivanja rizika od utapanja i povređivanja na vodenim površinama
Da li na teritoriji delovanja OCK postoje kupališta?

Broj bodova

√

Na bazenu

Na jezeru

4

Na reci/kanalu

1

Ukupno kupališta:

5

0

√

Preventivna i edukavna predavanja
Broj preventivnih i edukativnih predavanja
Broj obuhvaćenih osoba

Obuhvat
učenika (%)

1,200

13

Broj bodova

40

0.35

Broj bodova

0

0

Broj bodova

0

Broj angažovanja volontera

75

Evidentirano vreme angažovanja volontera

37

Spasilačko obezbedjivanje manifestacija na vodi
Broj obezbedjenih manifestacija
Broj obuhvaćenih osoba

0

Broj angažovanja volontera

0

Evidentirano vreme angažovanja volontera

0

Spasilačke intervencije tokom obezbedjivanja manifestacija
Broj intervencija tokom
manifestacije

0

Ukupno trajanje
obezbedjivanja kupališta

0

Broj obezbedjenih kupališta

Broj angažovanih spasioca na vodi za obezbedjivanje kupališta

0

0

Realizacija sastanak članova službe spasavanja na vodi

Broj intervencija tokom
obezbedjenja kupališta

0

Broj održanih sastanaka

Broj bodova

0

0

Procena rizika na kupalištima
OCK izveštava minimalno jedanput godišnje CKS o raspolaganju i karakteristikama kupališta na njenoj teritoriji
OCK motiviše minimalno jedno kupalište godišnje za
sprovođenje procene rizika

X

Broj bodova

0

X

Broj bodova

0

Prosečan broj prisutnih na sastancima

0

Promocija i takmičenje u spasilaštvu na vodi/učešće u radu Nacionalnog tima za delovanje u poplavama
Broj promotivnih događaja / takmičenja na kojima je OCK učestvovala

0

Broj bodova

0

Broj članova OCK na događajima/takmičenjima ili članova u Nacionalnim timovima za delovanje u poplavama UKOLIKO
TAKMIČENJE NIJE ORGANIZOVANO

0

Broj bodova

0

Štampano

13.05.2021

12:41
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Novi Sad
2020

Spasilaštvo na planinama
Služba spasavanja na planinama
Da li OCK ima formiranu Službu spasavanja na planinama u skladu sa Pravilnikom Crvenog krsta Srbije?
Broj spasilaca sa plaćenom godišnjom članarinom u izveštajnom periodu

X

Broj bodova

0

0.00

Broj bodova

0

0.00

Broj bodova

0

0

Udeo spasilaca sa plaćenom godišnjom članarinom u odnosu na minimalan broj članova službe (3)
Broj juniora spasilaca (do 18 godina) sa plaćenom godišnjom članarinom

0

Udeo juniora spasilaca (do 18 godina) sa plaćenom godišnjom članarinom u odnosu na ukupan broj spasilaca
Broj članova OCK koja su stekla novo odgovarajuće
zvanje iz oblasti spasilaštva na planinama

0

Broj članova OCK koja su obnovila odgovarajuće
zvanje iz oblasti spasilaštva na planinama

0

Da li na teritoriji delovanja OCK
postoje skijališta ili sankališta?

X

Broj skijališta

0

Broj sankališta

0

Ukupno:

0

Mapiranje porodica potencijalno ugroženih u planinskim i ruralnim sredinama usled ekstremnih zimskih nepogoda
Ukupan broj potencijalno ugroženih porodica od
ektremnih zimskih uslova u planinskim i ruralnim sredinama

0

Broj mapiranih potencijalno ugroženih porodica od
ektremnih zimskih uslova u planinskim i ruralnim sredinama

0

Obuhvat mapiranih potencijalno ugroženih porodica
od ektremnih zimskih uslova u planinskim i ruralnim
sredinama u odnosu na ukupan broj ugroženih
porodica od ektremnih zimskih uslova

Broj
bodova

0.00

0

Preventivna i edukativna predavanja
OCK realizuje preventivna i edukativna predavanja iz spasilaštva na planinama u cilju smanjivanja rizika od povređivanja u planinskim i ruralnim predelima
Broj preventivnih i edukativnih predavanja
Broj obuhvaćenih građana

Obuhvat
građana (%)

0

X

0

Broj bodova

0

Broj angažovanja volontera

0

0.00

Broj bodova

0

Evidentirano vreme angažovanja volontera

0

0

Broj bodova

0

Spasilačko obezbedjivanje manifestacija na planinama
Broj obezbedjenih manifestacija
Broj obuhvaćenih osoba

0

Broj angažovanja volontera

0

Evidentirano vreme angažovanja volontera

0

Spasilačko obezbedjivanje skijališta/ sankališta
Broj obezbedjenih skijališta / sankališta

0

Ukupno trajanje obezbedjivanja skijališta sankališta

0

Broj angažovanih spasioca na planianama za
obezbedjivanje skijališta/sankališta

0

Realizacija sastanaka članova službe spasavanja na planinama
Broj održanih sastanaka

Štampano

13.05.2021

0

12:41
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0
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Novi Sad
2020

Spasilaštvo na planinama
Da li OCK ima formiranu Službu spasavanja na planinama u skladu sa Pravilnikom Crvenog krsta Srbije?

X

Aktivnosti traganja, spasavanja, dostave humanitarne pomoći
Ukupan broj porodica koje su bile pogođene nesrećom

0

Broj pomognutih porodica koje su bile pogođene nesrećom

0

Broj pomognutih pojedinaca koji su bili pogodjeni nesrećom

0

Obuhvat pomognutih porodica koje su bile
pogođene nesrećom

0.00

Broj bodova

0

0

Broj bodova

0

Količina neodložne distribuirane pomoći u kg

Prehrambeni artikli

Flaširana voda

0.00

Broj evakuisanih i spašenih osoba

0.00

Broj pomognutih pojedinaca
Muški

Ženski

Bebe (do godinu dana)

0

0

Deca (1 - 5 godina)

0

0

Deca (6 - 14 godina)

0

0

Mladi (15 - 30 godina)

0

0

Odrasli (31 - 64 godina)

0

0

Stariji (65 i više godina)

0

0

TOTAL

0

0

0

Ukupno:

Broj volontera spasilaca koji su angažovani u aktivnostima
traganja, spasavanja, dostave humanitarne pomoći

0

0

Broj angažovanja volontera
Evidentirano vreme angažovanja volontera

0

Razvoj delovanja na planinanama

X

OCK izveštava minimalno jedanput godišnje CKS o raspolaganju i karakteristikama skijališta / sankališta na njenoj teritoriji
Broj članova koji uzimaju učešće u radu Nacionalnog tima za delovanje u ekstremnim zimskim uslovima

0

Broj bodova

0

Broj bodova

0

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Mladi (do
navršenih
30 godina)

Odrasli (31
do navršenih
64 godine)

Stariji
sugrađani (65
i više godina)

Ukupan
broj
volontera

Muški

0

0

0

0

Ženski

0

0

0

0

TOTAL:

0

Broj angažovanja volontera
Evidentirano vreme
angažovanja volontera

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih
odnosa

0

0

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

0

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih
institucija/organizacija

0

Delovanje u nesrećama - UKUPNO BODOVA

825

Mesto
Datum

Štampano

Sekretar

13.05.2021

12:41
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Služba traženja & Program borbe protiv trgovine ljudima - godišnji obrazac

.
Novi Sad
2020

Služba traženja
√

Da li OCK vrši prijem i obradu zahteva koji se odnose na Službu traženja?
Prijem i obrada zahteva za izdavanje potvrda o vremenu
provedenom u zarobljeništvu (za ratne i civilne zarobljenike)
koji se odnose na Drugi svetski rat (1941 - 1945)

Broj primljenih zahteva u
izveštajnom periodu

Prijem i obrada zahteva za traženje nestalih lica (uzimanje ante-mortem podataka i kontakt
sa porodicama) u sukobima na prostoru bivše Jugoslavije (BiH, Hrvatska i KiM) 1991-1999

Broj
bodova

3

Broj primljenih i pokrenutih zahteva u izveštajnom
periodu

20

Broj
bodova

2

Broj primljenih i pokrenutih zahteva/porodičnih poruka
CK u izveštajnom periodu

20

Poseta centrima za prihvat migranata/tražioca azila

0

Broj bodova

0

Broj bodova

0

Sastanci i kontakti sa partnerima

X

Da li OCK realizuje posete centrima za prihvat migranata/tražioca azila?
Broj poseta

0

Broj bodova

Prijem i obrada zahteva za traženje lica odnosno uspostavljanje porodičnih veza, uključujući
porodične poruke Crvenog krsta, u kategoriji iregularnih migranata i/ili tražilaca azila

Prijem i obrada zahteva za traženje lica sa kojima je prekinut
kontakt nevezano za oružani sukob (humanitarna traženja)

Broj primljenih zahteva u
izveštajnom periodu

0

√

Da li OCK sarađuje sa partnerima?
Broj sastanaka

0

2

Broj bodova

20

Kapacitet OCK

Obeležavanje Međunarodnog dana nestalih (30. avgust)
Obeležavanje Međunarodnog dana nestalih (30. avgust)

Broj
bodova

Broj
bodova

X

Organizovana distribucija promotivnog materijala?

X

0

Organizovana javna manifestacija

X

0

Organizovana javna tribina/predavanje

X

0

Organizovana konferencija za štampu i učešće u lokalnim medijima

X

0

Angažovani volonteri u organizaciji obeleževanja Međunarodnog
dana nestalih

X

0

Na nivou organizacije postoji saradnik /
volonter obučen za aktivnosti ST

√

20

OCK ima obrasce za Zahteve koji se
odnose na humanitarna traženja

√

20

OCK ima obrasce za Zahteve koji se
odnose na Drugi svetski rat

√

20

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Odrasli (31
do navršenih
64 godine)

Stariji
sugrađani (65
i više godina)

Muški

3

2

0

5

Ženski

7

2

0

9

TOTAL:
Broj angažovanja volontera

Štampano

13.05.2021

12:41

10

/ 120

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih
odnosa

Ukupan
broj
volontera

Mladi (do
navršenih
30 godina)

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

2

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih
institucija/organizacija

2

14

Evidentirano vreme angažovanja volontera

80
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Služba traženja & Program borbe protiv trgovine ljudima - godišnji obrazac

.
Novi Sad
2020

Program borbe protiv trgovine ljudima
√

Da li OCK sprovodi Program borbe protiv trgovine ljudima?

Motivacija edukatora i trenera
Ukupan broj sertifikovanih edukatora koji sprovode aktivnosti

16

Ukupan broj licenciranih trenera koji realizuju aktivnosti Programa borbe protiv trgovine ljudima

3

Broj bodova

30

1

Broj bodova

30

4

Broj bodova

50

Obuka edukatora prema standardizovanom metodu obuke u izveštajnom periodu
Broj sertifikovanih edukatora

16

Broj bodova

Broj obuka za nove edukatore

80

Angažovanje trenera
Broj učešća trenera iz OCK u sprovođenju obuka u organizaciji druge OCK ili CKS

Informativne radionice za ugrožene ciljne grupe u cilju prevencije trgovine ljudima i za profesionalce koji mogu doći u kontakt sa potencijalnom
žrtvom trgovine ljudima
Broj održanih informativnih radionica

72

Broj bodova

144

Broj informisanih pojedinaca tokom realizacije informativnih radionica u izveštajnom periodu

Muški

Ženski

Muški

Ženski

0

0

Migranti

Učenici u osnovnoj školi

950

1,170

0

0

Roditelji

0

0

Učenici u srednjoj školi

490

650

Predstavnici medija

3

9

14

50

Zdravstveni radnici

2

6

Deca sa smetnjama u razvoju

0

0

Prosvetni radnici

5

25

Deca bez roditeljskog staranja

2

8

Predstavnici lokalne samouprave

3

1

Pripadnici romske nacionalne manjine

0

5

Ostali profesionalci

2

2

TOTAL

15

35

1,486

1,961

3,447

Deca predškolskog uzrasta

Studenti

Korisnici Programa narodnih kuhinja

Ukupno:

Promocija programa

Broj medijskih članaka

10

Broj objava na internetu

52

Broj angažovanja volontera

290

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Štampano

13.05.2021

12:41

/ 120
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Novi Sad
2020

Program borbe protiv trgovine ljudima
Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima (30. jul)

Da li OCK obeležava Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima (30. jul)?
Održana ulična manifestacija

√

Broj bodova

20

Nastup/objava u medijima

√

Broj bodova

20

√
Broj angažovanja volontera

12

Evidentirano vreme angažovanja volontera

40

Obeležavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar)

Da li OCK obeležava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar)?
Održana ulična manifestacija

√

Broj bodova

20

Nastup/objava u medijima

√

Broj bodova

20

Održana tribina/predavanje

√

Broj bodova

10

√
14

Broj angažovanja volontera
Evidentirano vreme angažovanja volontera

52

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani za Program borbe protiv trgovine ljudima

Mladi (do
navršenih
30 godina)

Odrasli (31
do navršenih
64 godine)

Stariji
sugrađani (65
i više godina)

Ukupan
broj
volontera

Muški

6

0

0

6

Ženski

25

0

0

25

TOTAL:

31

Broj angažovanja volontera

235

Evidentirano vreme angažovanja volontera

1,957

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih odnosa

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

3

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih institucija/organizacija

3

544

Služba traženja & Program borbe protiv trgovine ljudima - UKUPNO BODOVA
Mesto
Datum

Štampano

Sekretar

13.05.2021

12:41

/ 120
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Difuzija - godišnji obrazac

.
Novi Sad
2020

Difuzija - širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu i Osnovnim principa Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
√

Da li OCK sprovodi program Širenje znanja o MHP i Osnovnim principima Međunarodnog pokreta CK/CP?
Posebna obuka za zaposlene i članove upravljačkih organa CK

Broj obuka

Ženski

Muški

Broj učesnika
Zaposleni u OCK
Članovi upravnih tela OCK

Obuka za volontere (izuzev članova upravnih organa)

Broj obuka

80

Broj bodova

2

4

Broj bodova

Muški

Ukupno

6

6

12

47

74

121

Broj učesnika

41

140

Ženski
78

Ukupno
119

Prezentacija u trajanju od najmanje 15 minuta u okviru drugih aktivnosti CK za predstavnike eksternih ciljnih grupa

Muški
Broj prezentacija

20

Broj bodova

9

Broj učesnika

249

Broj učesnika

1,496

Ženski
421

Ukupno
670

Takmičenja/smotre znanja u oblasti poznavanja Pokreta CK i MHP (Kviz podmlatka, Raid Cross, i sl.)
2

Broj takmičenja/smotri znanja

Muški

70

Broj bodova
Broj
radionica

Broj
bodova

0

0

0

U osnovnim školama (van aktivnosti u
Kvizu, sa učenicima koji nisu volonteri CK)

83

60

1,656

U srednjim školama koji nisu volonteri CK

55

60

1,318

Sa studentima koji nisu volonteri CK

51

40

1,360

Posebne radionice

U predškolskim ustanovama

Ukupno:

Broj
učesnika

189

Ukupno
3,060

Sastanci sa predstavnicma institucija, organizacija i dr. partnera

Broj sastanaka

65

Broj bodova

20

Broj bodova

30

Promocija Međunarodnog humanitarnog prava

Ukupan broj aktivnosti

2

Učešće predstavnika OCK na aktivnostima koje realizuje viši nivo
organizovanja

Broj učesnika

4,334

Učešće u aktivnostima sa Vojskom Srbije i policije koje nije u okviru
Delovanja u nesrećama

Ženski
1,564

3

Broj bodova

40

Broj bodova

0

Promotivni materijal

Učešće u akciji "Vojni lekar na selu"

X

Broj bodova

0

Učešće u vežbi

√

Broj bodova

20

Učešće na seminaru ili obuci

√

Broj bodova

30

Štampanje promotivnog materijala u tiražu iznad
200 komada - reprint

X

Štampanje sopstvenog promotivnog materijala u
tiražu iznad 200 komada

X

0

Broj bodova

Broj osoba koje su obuhvaćene predavanjima i drugim aktivnostima

Predstavnici lokalnih vlasti

15

Donatori

4

Pripadnici vojske i policije

69

Partneri

327

Predstavnici medija

Štampano

13.05.2021

5

12:42
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Širenje znanja o MHP i Osnovnim principima Međunarodnog pokreta CK/CP
Muški

Ženski

Ukupno

Broj zaposlenih koji realizuju program Širenje znanja o MHP i OP

2

0

2

Broj volontera koji realizuju program Širenje znanja o MHP i OP

0

0

0

Broj angažovanja volontera

15

Evidentirano vreme angažovanja volontera

45

Istraživanje humanitarnog prava
√

Da li OCK sprovodi program "Istraživanje humanitarnog prava"?
Standardizovani obrazovni program za mlade (5 časova)

Muški

Broj učenika srednjih škola koji su učestvovali na radionicama
Broj mladih volontera koju su učestvovali na radionicama

Ženski

Ukupno

Broj
bodova

33

30

63

40

0

0

0

0

Ukupan broj učenika i mladih volontera od početka realizacije programa u OCK (kumulativ)

0

Broj realizatora koji su sprovodili aktivnosti standardizovanog mini IHP

3

Standardizovani obrazovni program za mlade (30 časova)

Muški

Broj volontera koju su učestvovali na radionicama programa

0

Broj realizatora koji su sprovodili aktivnosti

Ženski
0

Ukupno
0

0

Broj angažovanja volontera

0

Evidentirano vreme angažovanja volontera

0

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Ukupan
broj
volontera

Mladi (do
navršenih
30 godina)

Odrasli (31
do navršenih
64 godine)

Stariji
sugrađani (65
i više godina)

Muški

8

0

0

8

Ženski

15

3

0

18

TOTAL:

26

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme
angažovanja volontera

36

350

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih
odnosa

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

34

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih
institucija/organizacija

65

650

Difuzija - UKUPNO BODOVA

Mesto
Datum
Štampano

13.05.2021

Sekretar

12:42
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Novi Sad
2020

Međunarodna saradnja
√

Da li OCK realizuje programe saradnje sa organizacijama iz drugih nacionalnih društava?
Broj aktuelnih okvirnih sporazuma o saradnji sa organizacijama iz drugih nacionalnih društava

Broj
bodova

5

Broj aktuelnih sporazuma o saradnji u vezi sa realizacijom konkretnih programskih aktivnosti sa organizacijama iz drugih nacionalnih društava

4

100

Broj realizovanih poseta i sastanaka sa partnerima iz drugih nacionalnih društava

20

50

Broj volontera koji su učestvovali na međunarodnim skupovima po pozivu višeg nivoa organizovanja

1

Broj zaposlenih u OCK koji su učestvovali na međunarodnim skupovima po pozivu višeg nivoa organizovanja

0

Broj volontera koji su učestvovali na međunarodnim skupovima po direktnom pozivu koji je dobila OCK od partnera iz inostranstva

17

Broj zaposlenih u OCK koji su učestvovali na međunarodnim skupovima po direktnom pozivu koji je dobila OCK od partnera iz inostranstva

6

Broj i vrednost projekata u vezi sa međunarodnom saradnjom
Broj
projekata

Broj
bodova

koje je finansirala lokalna samouprava

0

0

0.00

koje su finansirale međunarodne humanitarne organizacije

0

0

0.00

koji su finansirani iz fondova EU

0

0

0.00

koji su finansirani iz drugih izvora

1

25

Ukupno:

Broj realizovanih donatorskih akcija pojedinaca iz inostranstva

Broj sastanaka sa predstavnicima
međunarodnih humanitarnih organizacija
koje deluju na teritoriji Republike Srbije

2

40,000.00

1

40,000.00
Broj bodova

0

Vrednost realizovanih donatorskih akcija pojedinaca iz inostranstva

Vrednost
projekata

0

0.00

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Ukupan
broj
volontera

Mladi (do
navršenih
30 godina)

Odrasli (31
do navršenih
64 godine)

Stariji
sugrađani (65
i više godina)

Muški

14

0

0

14

Ženski

13

0

0

13

TOTAL:

27

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme
angažovanja volontera

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih
odnosa

23

1,692

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

21

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih
institucija/organizacija

21

175
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