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„Увек је задовољство да се дође у Црвени крст Новог Сада као једну од 

најуспешнијих организација у Србији, која има велики број активности и 

што је најважније оне се реализују када је најтеже. Већ 15 месеци се 

боримо с коронавирусом и за то време Црвени крст Новог Сада је помогао 

великом броју становништва, док ових дана 90 волонтера помаже у 

вакцинацији становништва, што на симболичан начин показује како треба 

да ради добар и функционалан Црвени крст“  

(проф. др Драган Радовановић, председник Црвеног крста Србије, 

поводом свечаности доделе знакова признања Црвеног крста Србије у 

Свечаној сали Дом Војске Србије, Београдски кеј 9, 12. маја 2021. године) 
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ МЕЂУНАРОДНОГ ПОКРЕТА ЦРВЕНОГ КРСТА И 

ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА 
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НОВЕМБАРСКА ПОВЕЉА НОВОГ САДА 

У суботу, 23. октобра 2021. године, у Свечаној сали Градске куће, градоначелник Милош 

Вучевић и заменица председнице Скупштине Града Новог Сада, Кристина Караић, уручили су 

Новембарску повељу Црвеном крсту Новог Сада, коју је преузео секретар др Драган Лазић.  

    

Скупштина Града Новог Сада на XIX седници од 15. октобра 2021. године, донела је одлуку о 

додели Новембарске повеље Новог Сада за 2021. годину Црвеном крсту Новог Сада.  

У Одлуци пише: „Новембарска повеља Новог Сада додељује се Црвеном крсту Новог Сада за 

хуманитарни рад племенитих људи, којим олакшавају људске патње и пружају помоћ 

угроженима и превентивно делују у просвећивању грађана у области здравствене и социјалне 

заштите и унапређењу хуманитарних вредности друштва, поводом 140 година од оснивања.“  

Новембарска повеља се додељује поводом, 9. новембра 1918. године – дана када је српска 

војска ослободила Нови Сад и 25. новембра 1918. године – дана када је Велика Народна 

Скупштина Срба, Буњеваца и других Словена Баната, Бачке и Барање, донела Oдлуку о 

присаједињењу Војводине Краљевини Србији. 

  

Највећу захвалност упућујемо институцијама које су поднеле иницијативу да Црвени крст 

Новог Сада добије Новембарску повељу Града Новог Сада за 2021. годину, као и одборницима 

Скупштина Града који су донели одлуку. 

1. Медицинска школа „7. април“ 

2. Институт за јавно здравље Војводине 

3. Установа за децу и младе Дечије село „Др Милорад Павловић“ Сремска Каменица 

4. Завод за трансфузију крви Војводине 
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5. Архив Војводине 

6. Историјски архив Града Новог Сада 

7. Градска библиотека у Новом Саду 

8. Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад 

9. Дом за децу и омладину ометену у развоју Ветерник 

10. Ватерполо клуб „Војводина“ 

11. ОШ „Коста Трифковић“ 

12. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада 

13. Удружење дистрофичара Јужнобачког округа Нови Сад 

14. Удружење параплегичара и квадриплегичара Новосадског региона 

15. Медицински факултет Универзитета у Новом Саду 

16. Добротворна установа Епархије бачке „Владика Платон Атанацковић“ 

У иницијативи је између осталог наведено да је Црвени крст Новог Сада 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. Црвени крст Новог Сада данас, са 101 Основном организацијом, које окупљају 

15.662 члана и 95 актива са 3.550 чланова, представља велику фамилију, праву армију 

волонтера и запослених професионалаца као изузетно важног сегмента ове најхуманије 

организације, наводи се у иницијативи. 

 

    

 

Црвени крст Новог Сада је своје активности у 2021. 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.  

 

Ванредна ситуација у Новом Саду због епидемије корона вируса је укинута 11. јуна 2021. 

године на ванредној седници Градског штаба за ванредне ситуације. 

 

Подршка здравственом систему у спровођењу масовне вакцинације била је једна од 

најбитнијих активности, али се није заостајало ни у осталим акцијама које су законска 

и програмска обавеза Црвеног крста. 
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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). 

Прошла, 2020. година била је обележена кризом са каквом се до сада нисмо срели. Пандемија 

COVID -19 je променила животе свих нас, животи и здравље великог броја људи су били и јесу 

још увек угрожени и утицала на погоршање угрожености већ рањивих категорија, социјално 

угрожених људи и других. Од почетка пандемијске кризе, Црвени крст Новог Сада - његови 

волонтери, професионално запослени, показали су велику хуманост, пожртвовање, знање и 

храброст.  

У 2021. години, потреба за деловањем организације Црвеног крста Новог Сада била је 

изражена. Активности Црвеног крста Новог Сада као одговор на епидемију вирусом корона 

су биле усмерене на заштиту и подршку прималаца помоћи Црвеног крста, волонтера и 

запослених. Активности које су кључне за најугроженије грађане су прилагођене како би се 

обезбедио њихов континуитет,  а пре свега програм народних кухиња и добровољно 

давалаштво крви.   

Значајно је напоменути да је Град Нови Сад, препознао Црвени крст Новог Сада као 

организацију неопходну у интегрисаном одговору на COVID-19 и на основу тога је вршен 

редован пренос буџетских средстава преко Градске управе за дечију и социјалну заштиту и 

Градске управе за здравство, на основу уговора о реализацији програма и пројеката у 2021. 

години.   

Црвени крст Новог Сада као саставни део Црвеног крста Србије и Црвеног крста Војводине  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 2021. године представљена је реализација 

послова и задатака утврђених Планом рада и дефинисаних календаром активности Црвеног 

крста Србије, као и активностима у време ванредне ситуације у Новом Саду. 

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 2021. 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. 

Од посебног значаја је да  је Скупштина Црвеног крста Србије усвојила нови етички кодекс - 

кодекс понашања волонтера и запослених који је презентован члановима управљачких органа, 
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запосленимa и волонтерима Црвеног крста Новог Сада који су се својим потписима изјава о 

прихватању етичког кодекса сагласили са одредбама истог.  

 

Такође, чланови управљачких органа, запослени и волонтери Црвеног крста Новог Сада 

својим потписима изјаве о прихватању две политике које је Управни одбор Црвеног крста 

Србије усвојио на својој седници од 28. јуна 2021. године, сагласили су се са Политиком 

Црвеног крста Србије о спречавању сексуалне експлоатације и злостављања и Политиком 

Црвеног крста Србије о заштити деце. 

 

Прихватањем ових стратешких докумената Црвени крст Новог Сада је јасно изразио своју 

политику и став организације према неприхавтљивим понашањима до којих може доћи и 

потврдио своје опредељење нулте толеранције према догађајима који угрожавају достојанство 

корисника Црвеног кртста Новог Сада и људи са којима Црвени крст Новог Сада сарађује. 

 

У извештају о раду за 2021. годину Црвеног крста Новог Сада, садржани су и резултати рада 

Основних организација Црвеног крста и Актива у оквиру заједничких и координираних 

програмских 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. 

 

Планиране активности реализоване су кроз следеће области рада Црвеног крста Новог Сада: 

 

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. 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 2021. 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 13.359 чланова, са плаћеном чланарином у 89 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 

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.  

 „Unstoppable“-Незаустављиви'' 

Рачунајте на нас зато што и када 

је најтеже и даље смо заједно, 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 у уторак, 11. маја 2021. године, са 

почетком у 13,00 часова у сали Градског већа Савеза самосталних синдиката, Бул. Михајла 

Пупина бр.24. На Седници су усвојени Извештај о раду за 2020. годину,   План рада  за  2021.  

годину, Извештај Надзорног одбора за 2020. годину. 

На седници Скупштине обележен је 11. мај, Национални дан Добровољних давалаца крви. 

Примаријус др Невенка Бујандрић, в.д. директора Завода за трансфузију крви Војводине 

уручила је Плакете Црвеног крста Новог Сада добровољним даваоцима крви, који су преко 

100 пута дали крв као и дамама са преко 50 пута дате крви. 

Пуковник др Братољуб Бркљача, председник Црвеног крста Новог Сада, уручио је пригодне 

награде ученицим новосадских основних и средњих школа који су учествовали на ликовно-

литерарном конкурсу “Крв живот значи” за 2021. годину. 

Догађај је реализован уз пуно поштовање мера заштите од заразне болести Covid-19, на основу 

закључака Градског штаба за ванредне ситуације. 

 

   
 

Свечана доделa знакова признања Црвеног крста Србије 

 

Свечаност поводом доделе знакова признања Црвеног крста Србије одржана је у среду, 12. 

маја 2021. године, са почетком у 12,00 часова, у Свечаној сали Дом Војске Србије, Београдски 

кеј 9. Свечаности поред награђених појединаца и институција присуствовали су: 

 председник Црвеног крста Србије, проф др Драган Радовановић 

 генерални секретар Црвеног крста Србије, Љубомир Миладиновић 

 секретар Црвеног крста Војводине, Бошко Митрашиновић 

 начелник Јужнобачког управног округа, Милан Новаковић 

 в.д. начелника Градске управе за дечију и социјалну заштиту, др Лидија Томаш као и 

представници Војске Србије. 
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Црвени крст Новог Сада, предложио је а 

Управни одбор Црвеног крста Србије на 

седници одржаној 18. децембра 2020. 

године једногласно је подржао предлоге 

Црвеног крста Новог Сада да се доделе 

висока признања Црвеног крста Србије 

истакнутим појединцима и институцијама. 

Председник Црвеног крста Србије, проф. 

др Драган Радовановић уручио је Медаље 

и Златни знак а генерални секретар 

Црвеног крста Србије, Љубомир 

Миладиновић Сребрни знак Црвеног крста 

Србије, истакнутим институцијама и 

појединцима, који су својим радом допринели развоју Црвеног крста Новог Сада.  

 

  
 

Увек је задовољство да се дође у Црвени крст Новог Сада као једну од најуспешнијих 

организација у Србији, која има велики број активности и што је најважније оне се реализују 

када је најтеже - истакао је Радовановић - Већ 15 месеци се боримо с коронавирусом и за то 

време Црвени крст Новог Сада је помогао великом броју становништва, док ових дана 90 

волонтера помаже у вакцинацији становништва, што на симболичан начин показује како треба 

да ради добар и функционалан Црвени крст. У име свих награђених захвалио се начелник 

Центра за основну полицијску обуку, Желимир Мрдаљ. Истакао је да му је изузетна част што 

се нашао на једној оваквој свечаности и што може да се обрати у име  чланова једне велике 

породице хуманих  појединаца и колектива, који су увек спремни да помогну својим 

суграђанима. Такође је изјавио да је поносан што се налази на челу институције која годинама 

успешно сарађује са једном однајуспешнијих организација Црвеног крста у Србији, односно 

Црвеним крстом Новог Сада, који у току 

године организује велики број 

хуманитарних акција, а што је најважније 

да се оне реализују баш онда када је нашим 

суграђанима најтеже и најпотребније. 

Заиста сам поносан  што сам део породице 

којa се бави несебично хуманим радом-

рекао је Желимир Мрдаљ. Догађај је 

реализован уз пуно поштовање мера 

Covid-19. 
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Медаља Црвеног крста Србије:  

1. Катарина Сутуровић  

2. Витомир Васић  

 

Златни знак:  

1. Даринка Дрезгић  

2. Радован Радовић  

3. Желимир Мрдаљ  

4. проф. др Миодраг Драпшин  

5. Драгoмир Љубинац  

6. Владимир Сабо  

7. Дневник новосадски лист  

8. Медицинска школа „7. април“  

9. Циклонизација а.д.  

 

Сребрни знак:  

1. проф др Сања Подунавац Кузмановић  

2. Будимир Попадић  

3. Ненад Драшковић  

4. Станко Живаљевић  

5. Мајда Глигорић  

6. Момчило Гаговић  

7. Зорица Калањош  

8. Горан Самоловац  

9. Мирјана Стеванов  

10. Зоран Боројевић  

11. Снежана Николић  

12. Миодраг Јанковић  

13. Милана Малетин  

14. Драган Мрдаљ  

15. Весна Калић  

16. Лаура Вујковић  

17. Ивана Бакмаз  

18. Трифко Ијачић  

19. Аријана Фишић  

20. Бранислав Грујић 

 

 

 

 

Управни одбор Црвеног крста Новог Сада 

 

Управни одбор је колективни извршни орган Скупштине и броји 11 чланова.       

Управни одбор је у току извештајне године 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 7 седница: 

 25. јануар 2021. - електронска седница 

 12. фебруар 2021. - електронска седница 

 26. мај 2021. 

 7. јун 2021.- електронска седница 

 7. октобра 2021. 
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 30. новембра 2021. 

 27. децембра 2021. 

Програми Црвеног крста Новог Сада реализују 

се 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 

реализује се Програм омасовљења добровољног 

давалаштва крви за 2021. годину и Пројекти: 

 Здраво одрастање  

 Обука деце старијег основношколског 

узраста у пружању прве помоћи  

 Обука васпитачица Предшколске установе 

„Радосно детињство“ у пружању прве 

помоћи  

 Превенција злоупотребе психоактивних 

супстанци у основним школама. 

 Тематски родитељски састанци о улози породице, школе и других институција у 

превенцији насиља у основној школи  

 

Црвени крст Новог Сада као саставни део Црвеног крста Војводине и Црвеног крста 

Србије реализовао је следеће активности: Подршка здравственом систему у масовној 

имунизацији, Програм Промоција хуманих вредности, Програм Борбе против трговине 

људима, Психосоцијалну подршку, „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, Сарајева, Вуковара, Тузле, Осијека, Бањалуке и Скопља, у складу 

са могућностима због пандемије изазаване коронавирусом. 
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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. седнице су одржане: 

 25. јануара 2021. -електронска седница 

 9. фебруар 2021. -електронска седница 

 17. децембра 2021. -електронска седница 

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 делује 79 Основних организација и 10 Актива са 13.359 

чланова са плаћеном чланарином у 2021. години 

  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 

 

Волонтери Црвеног крста Новог Сада 

 

Волонтери Црвеног крста Новог Сада су у  2021. 

години поклонили локалној заједници, 78.905 
часoва добровољног волонтерског рада. 

Вредност волонтерског рада, поред свог 

социјално немерљивог значаја, би се могла 

изразити и новчано што је 27.243.529,35 

милиона РСД доприноса сопственој заједници и 

Републици Србији (78.905 сати x 345.27 РСД - 

бруто цена рада/сатница на име ангажовања 

студената). То наравно не значи да је 
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волонтерски рад био замена за професионални рад и да су волонтери коришћени као јефтина 

“радна снага“. Црвени крст Новог Сада када ангажује волонтере у својим програмима и 

активностима води рачуна о томе да волонтери раде посао који одговара њиховим 

способностима, вештинама и знању стеченом обукама у организацији, као и о томе да се не 

ангажују претерано јер би се онда тај рад могао сматрати заменом за професионални рад.  

Црвени крст Новог Сада се захваљује великом броју волонтера, који су учествовали у 

реализацији планом предвиђених акција и активности Црвеног крста Новог Сада. 

 

Секретаријат Црвеног крста Новог Сада 

 

Рад Секретаријата Црвеног крста 

Новог Сада, у извештајном 

периоду, огледао се у реализацији 

Планом предвиђених акција и 

активности, као и закључака који су 

доношени на седницама Управног 

одбора, Комисија и Надзорног 

одбора. Посебно треба нагласити 

да је Секретаријат узео учешће у 

раду органа Црвеног крста на 

вишим нивоима организованости и 

на тај начин дао допринос институционалном развоју Црвеног крста Војводине и Србије. 

Чланови Секретаријата, који се налазе у  комисијама  Црвеног  крста Војводине и Црвеног 

крста Србије, редовно су учествовали у раду и на бази искустава у раду Црвеног крста Новог 

Сада дали допринос у раду Националног друштва.  

 

Магацински простор 

 

 
 

Компанија Marera Properties POBEDA INDUSTRIAL COMPLEX d.o.o. Petrovaradin, 

уступила је свој магацински простор од 1660 квадратних метара Црвеном крст Новог Сада за 

складиштење и дистрибуцију хуманитарне помоћи. Магацински простор се налази у оквиру 

Индустријског парка Победа у Петроварадину, Раде Кончара 1А, на свега 3 километра од 

центра Новог Сада.  

Уговор о донацији са Компанијом MARERA PROPERTIES DOO BEOGRAD потписан је 

25. децембра 2020. године, а записник о примопредаји са MPP POBEDA INDUSTRIAL 

COMPLEX d.o.o. Петроварадин, Раде Кончара 1, потписан је 8. фебруара 2021. године. 
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Пре уступања простора Marera Properties је 

извршила комплетну реконструкцију и 

адаптацију на магацину по највишим светским 

стандардима, у периоду од  децембра 2020. до 

априла 2021. Нашој организацији су на 

располагању осим магацинског простора и три 

канцеларије, које ће допринети подизању нивоа 

услуга у оквиру магацинског пословања а све на 

добробит крајњих корисника наших услуга. 

Компанија Marera Properties се бави 

инвестирањем у некретнине, аквизицијом, 

развојем, изнајмљивањем и управљањем 

некретнинама комерцијалне намене. 

Црвени крст Нови Сад-Градска организација изражава велику захвалност  компанији Marera 

Properties на показаној друштвеној одговорности и помоћи социјално најугроженијим 

корисницима. 

 

    
 

    
 

У четвртак 23. децембра 2021. године, у ресторану „Романов“ Црвени крст Новог Сада је 

организовао завршни састанак, са сарадницима и волонтерима, као и организаторима акција 

добровољног давалаштва крви из новосадских средњих школа, факултета, предузећа, 

установа, месних заједница и удружења грађана. 

Састанку су присуствовали: 

- Љубомир Миладиновић - генерални секретар Црвеног крста Србије; 

- Дејан Укропина - председник Црвеног крста Војводине; 

- Бошко Митрашиновић - секретар Црвеног крста Војводине; 

- Бранка Бежанов - чланица Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци;  
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- др Лидија Томаш – вршилац дужности начелнице Градске управе за социјалну и дечију 

заштиту; 

- Александра Танасијевић – секретар Црвеног крста Зрењанин; 

- др Синиша Трајковић – секретар Црвеног крста Суботица и др. 

 

    
 

Присутнима су се обратили: др Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада, пуковник 

др Братољуб Бркљача, председник Црвеног крста Новог Сада  и Љубомир Миладиновић, 

генерални секретар Црвеног крста Србије 

На састанку су сумирани резултати рада за 2021. годину и донет је Оперативни план за 2022. 

годину. 

Такође, упућена је највећу захвалност представницима институција које су поднеле 

иницијативу да Црвени крст Новог Сада добије Новембарску повељу Града Новог Сада за 

2021. годину.  

Свечаност је одржана уз поштовање препоручених епидемиолошких мера. 

У наставку вечери организована је вечера и дружење. 
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IN MEMORIAM - доц. др Оља Нићифоровић Шурковић 

 

 
 

Са великом тугом и жаљењем примили смо вест да нас је 15. маја 2021. године напустила наша 

доц. др Оља Нићифоровић Шурковић, потпредседница Црвеног крста Новог Сада.  

 

Оља Нићифоровић Шурковић је рођена 1965. године, у Новом Саду, где је завршила 

Медицински факултет и специјализирала, магистрирала и докторирала из области социјалне 

медицине. Од 1993. године запослена је у Институту за јавно здравље Војводине, где се од 

почетка усмерава ка области промоције здравља и здравственом васпитању. Своју академску 

каријеру остварује и на Катедри за социјалну медицину и здравствену статистику са 

информатиком Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду. 

 

Доц. др Оља Нићифоровић Шурковић оставила је неизбрисив траг у различитим, домаћим и 

међународним, примењеним и истраживачким пројектима из области социјалне медицине, 

промоције здравља и здравственог васпитања у земљи и иностранству. Аутор је и коаутор 

више од 100 стручних и научних радова, уџбеника, приручника, вољени ментор студената, 

врсни предавач, једна од најпродуктивнијих ауторки програма континуиране медицинске 

едукације, омиљена сарадница и руководилац. 

 

У свом друштвено-ангажованом раду дала је немерљив допринос принципима и вредностима 

Црвеног крста у Новом Саду и Војводини, где је након дугогодишњег волонтирања изабрана 

за потпредседницу Црвеног крста Новог Сада и члана Управног одбора Црвеног крста 

Војводине. Немерљив допринос дала је на плану развоја здравствене културе и промоцији 

здравих стилова живота. 

 

Памтићемо је по њеном неисцрпном оптимизму, полету и љубави према послу, који ће нам 

бити инспирација у будућем раду. 
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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 2021. године, на основу података из Института за трансфузију крви Србије прикупљено 

је укупно:  

- На територији  Републике Србије 190.176 јединица крви; 

- На територији Аутономне Покрајине Војводина 50.613 јединица крви; 

- На територији Града Новог Сада 11.164 - што чини 5,87% у односу на број прикупљених 

јединица крви на територији Републике Србије и 22,06 % у односу на број прикупљених 

јединица крви на територији  АП Војводине. 

- 970 даваоца је први пут дало крв. 

 

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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Хуманитарну акцију добровољног давања 

крви под називом "Караван љубави" 

организовали су новосадски Центар за 

међународну јавну политику, Завод за 

трансфузију крви Војводину и Црвени 

крст Новог Сада. Акција је трајала од 19. 

до 23. априла 2021. године на Тргу слободе 

у Новом Саду. У наведеном периоду 

одазвало се укупно 316 хуманих суграђана 

а прикупљено је 258 јединица крви.  

 

 

 

 

 

На седници Скупштине Црвеног крста Новог Сада обележен је 11. мај, Национални дан 

Добровољних давалаца крви. Примаријус др Невенка Бујандрић, в.д. директора Завода за 

трансфузију крви Војводине уручила је Плакете Црвеног крста Новог Сада добровољним 

даваоцима крви, који су преко 100 пута дали крв, као и дамама које су преко 50 пута дале крв. 

 

Добитници плакета: 

 

1. Милка Ловре 

2. Милка Стрибер 

3. Дуња Вулетић 

4. Милица Миковић 

5. Каролина Пековић 

6. Ђорђе Кајфеш 

7. Золтан Сајко 

8. Мирко Лудрован 

9. Павле Благојевић 

 

 

Пуковник др Братољуб Бркљача, 

председник Црвеног крста Новог Сада, 

уручио је пригодне награде ученицима 

новосадских основних и средњих школа, 

који су учествовали на ликовно-

литерарном конкурсу “Крв живот значи” 

за 2021. годину. 
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У понедељак 14. 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 2020. години, остварили право на признање за 50, 75 и 100 пута дату крв, као и колективе 

- добитнике плакете „Широко Срце“. Традиционална свечаност поводом Светског данa 

добровољних давалаца крви организована је уз поштовање мера заштите од ширења корона 

вируса. 

Овогодишњи 14. јун, Светски дан добровољних давалаца крви, обележен је са слоганом „Дај 

крв. Нека сва срца куцају.“. 

Добитницима признања обратили су се Александар Петровић, помоћник градоначелника 

Града Новог Сада, пуковник др Братољуб Бркљача председник Црвеног крста Новог Сада и 

прим. др Невенка Бујандрић 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 оним даваоцима који су 

до сада крв дали 100 (2 даваоца) и 75 пута 

(12 даваоца). Примаријус др Невенка 

Бујандрић, в.д. директора Завода за 

трансфузију крви Војводине уручила је 35 

признања за даваоце који су дали 50 пута 

крв. Поред добровољних давалаца, 

признања су уручена и заслужним 

установама и институцијама за најбоље 

остварене резултате на омасовљавању добровољног давалаштва крви у претходној години. 

Средње школе: Центар за основну полицијску обуку Сремска Каменица, Пољопривредна 

школа са домом ученика Футог и Медицинска школа „7.април“. 

Факултети Универзитета у Новом Саду: Факултет техничких наука, Природно-математички 

факултет и Правни факултет. 

Предузећа и институције: Полицијска управа у Новом Саду, Јавно градско саобраћајно 

предузеће „Нови Сад“ и Електродистрибуција „Нови Сад“. 

У име награђених захвалила се Катица Вуксановић, добитница признања за остварених 100 

давања крви. 
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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 људи из свих 

сфера живота, различитих професија, 

порекла и узраста. Бирајући да дају крв 

својом вољом, без надокнаде, ови 

појединци представљају хероје данашњице. Они својим гестом људске солидарности 

спасавају животе, а многи то чине годинама уназад. Циљ активности Црвеног крста Новог 

Сада је мотивиција добровољних даваоца 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 даваоца крви, има добро развијено и организовано 

добровољно давалаштво крви, да клинике несметано раде, јер крви и продуката крви увек има 

довољно. 

Музичка школа „Исидор Бајић“ годинама 

подржава активности Црвеног крста 

Новог Сада и ученици и професори ове 

школе припремили су пригодан програм. 

Дуо флаута Нађа Пушкаревић и Катарина 

Сладојевић, 2. разред Средње музичке 

школе Исидор Бајић, извеле су ставове из 

'Кармен свите за две флауте' Жоржа Бизеа. 

Програм је водила Лаура Вујковић, 

новинарка РТВ. 

Извештаје са свечаности дали су РТ 

Војводине, Новосадска телевизија, Радио 

Нови Сад и Новосадски лист Дневник. 

Свим добровољним даваоцима крви захваљујемо се 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 

 

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 и организаторе 

акција добровољног давања крви из 

новосадских средњих школа, 

факултета, предузећа и институција. 

Саветовање је одржано у периоду од 1. 

до 3. октобра 2021. године, у Врњачкој 

Бањи, у хотелу „Соларис Ресорт“. 
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Едукацији је присуствовало 70 учесника, а 

скуп је одржан у складу са прописаним 

мерама здравствене заштите од заразне 

болести Ковид-19. 

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 др Драган Лазић, 

секретар Црвеног крста Новог Сада, а 

затим је присутне госте и сараднике 

поздравио пуковник др Братољуб Бркљача, председник Црвеног крста Новог Сада. 

Учињена нам је велика част, присуством Љубомира Миладиновића, генералног секретара 

Црвеног крста Србије, који је својим излагањем истакао значајну улогу организација Црвеног 

крста у Србији, у вршењу повереног јавног овлашћења, односно рад на промоцији и 

омасовљавању добровољног давалаштва крви. 

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 2021. године. 

Организовање свих акција незамисливо је без добре сарадње са Заводом за трансфузију крви 

Војводине. Рад Завода за трансфузију крви Војводине, анализу резултата, фукционисање 

добровољно давалаштво у време заразне болести Covid-19, презентовала је Зорица Бијелић, 

сарадник из Завода за трансфузију крви Војводине. 

Заинтересованост учесника за дате теме била је изузетно велика. Било је пуно питања на које 

су предавачи дали одговоре. 

На Саветовању су учествовали и:  

- др Лидија Томаш, в.д. начелника Градске управе за дечију и социјалну заштиту 

- Александра Танасијевић, секретар Црвеног крста Зрењанин 

- др Синиша Трајковић, секретар Црвеног крста Суботица 

- Емина Тодоровић, секретар Црвеног крста Крушевац 

- Слободан Дишовић, секретар Црвеног крст Врњачка Бања. 

Едукације волонтера и сарадника су добри начин да се људи укључе у промоцију 

добровољног, ненаграђеног и анонимног давања крви. 
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У среду, 22. децембра 2021. године, у сали Црвеног крста Војводине, Црвени крст Новог Сада 

реализовао је обуку за младе вршњачке едукаторе у области добровољног давалаштва крви. У 

оквиру обуке, учесници су имали прилику да кроз предавања унапреде своја знања о 

давалаштву крви, науче како се на прави начин врши промоција добровољног давања крви и 

како се планира и реализује једна организована акција. 

Од изузетне је важности за функционисање система добровољног давалаштва крви да се 

пословима организације и промоције баве обучена лица и да се континуирано улаже у њихово 

знање како би се на адекватан начин пренеле информације о добровољном давању крви. Све 

наведено је важно због подизања свести у јавности о важности и значају добровољног 

давалаштва крви, а све у циљу организовања што успешнијих акција како би се обезбедиле 

стабилне залихе крви. 

Реализатори семинара били су: Јелена Милић, стручни сарадник Црвеног крста Војводине и 

Раде Станојчић, стручни сарадник Црвеног крста Новог Сада. 

 

     
 

Црвени крст Новог Сада и Завод за трансфузију крви Војводине су због смањених залиха крви, 

изазваних због заразне болести Covid-19, организовали 143 редовне и 10 ванредних акција у 

трансфузиомобилу, током календарске године. 
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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 2021. године - У Србији се већ дуже од 25 година сваког 31. јануара обележава 

Национални дан без дувана. Активности у оквиру обележавања овог датума из календара 

здравља упозоравају јавност на штетне ефекте употребе дувана и излагања дуванском диму, 

као и бројне мере контроле дувана.  

Национални дан без дувана обележен је под слоганом: „365 ДАНА БЕЗ ДУВАНА”. 

У сусрет Националном дану без дувана волонтери Црвеног крста Новог Сада су на 

Новасадском сајму, месту имунизације суграђана, упозорили јавност на штетне ефекте 

употребе дувана и излагања дуванском диму, као и бројне мере контроле дувана. 

Црвени крст Новог Сада је поводом обележавања Националног дана без дувана реализовао и 

онлајн едукацију преко Zoom апликације за све заинтересоване волонтере. Онлајн едукацију 

је одржала Ана Пајкић, едуковани волонтер Црвеног крста Новог Сада. 

 

   
 

25. март 2021. године - Имајући у виду неповољну епидемиолошку ситуацију и наредбе 

Градског штаба за ванредне ситуације, Црвени крст Новог Сада је био принуђен да 

традиционално Градско такмичење квиз „Шта знаш о здрављу“ организује онлине. Квиз је 

реализован у форми онлине упитника. У категорији подмлатка учествовали су представници 

7 основних школа, а у категорији омладине представници 4 средње школе. Чланови стручног 

жирија били су Доц. др Оља Нићифоровић – Шурковић, др Санда Кончар и Јелена Ковачев.  
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Црвени крст Новог Сада је за три првопласирана такмичара у обе категорије обезбедио 

награде. 

 

    
 

 

Пласман учесника у категорији подмлатка је: 

ПЛАСМАН УЧЕНИК ШКОЛА БОДОВИ 

1. Александра Јоцковић ОШ "Прва војвођанска бригада" Нови Сад 88 

2. Андрија Првуловић ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад 86 

3. Невена Бабић ОШ „Вељко Петровић“ Бегеч 84 

4. Бојана Ковачевић ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник 76 

5. Николина Тараило ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад 72 

6. 
Сара Јоксимовић 

ОШ при Гимназији „Јован Јовановић 

Змај“ 
68 

7. Ана Арсенић ОШ „Јован Поповић“ Нови Сад 60 

 

Пласман учесника у категорији омладине је: 

РБ УЧЕНИК ШКОЛА БОДОВИ 

1. Давид Новаковић  Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад 75 

2. Невена Кнежевић СМШ „Хипократ“ Нови Сад 72 

3. Сара Стефановић ТШ „Милева Марић Ајнштајн“ Нови Сад 68 

4. Јелена Јанковић Гимназија „Исидора Секулић 67 

5. Михајло Нинков Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Нови Сад 66 

 

7. април 2021. године - Црвени крст Новог 

Сада обележио је Светски дан здравља. „Наш 

свет је неравноправан“ био је мото Светске 

здравствене организације, а овај дан обележен 

је са циљем промовисања физичког, менталног 

и емоционалног благостања.  

Светска здравствена организација усмерила је 

активности на изградњу праведнијег и 

здравијег света, промовишући здравствену 

равноправност, која је била полазна основа за 

једногодишњу кампању.  

Пандемија Covid-19 је истакла и повећала 

неједнакости у здравству. 
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Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада су током редовне реализације програма 

Промоција хуманих вредности одржали радионице Здравих стилова живота са децом 

четвртих разреда основне школе „Коста Трифковић“ промовишући једнак приступ здрављу, 

такође је презентован рад и значај програма „Весела болница“ намењен деци која се налазе 

на болничком лечењу.  

У оквиру обележавања Светског дана здравља, Црвени крст Новог Сада је реализовао 

основну обуку за запослене у Јавно комуналном предузећу „Тржница“ Нови Сад. У току 

обуке промовисани су здрави стилови живота уз поделу едукативног материјала са 

здравствено васпитним садржајем. 

 

април 2021. године - Комисија за здравствену делатност Црвеног крста Војводине и 

представници Института за јавно здравље Војводине изабрали су победничке ликовне радове 

на тему „За здравији живот без цигарете“. На конкурс је пристигло 79 радова, а у 

конкуренцији од 9 до 14 година представници Црвеног крста Новог Сада су остварили 

следеће пласмане:  

1. место Лара Филџановић, Школа за дизајн „Богдан Шупут“  

Наслов рада: „Пушење није игра“ 

3. место Александар Савић, Школа за дизајн „Богдан Шупут“ 

Наслов рада: „Не мораш и ти“ 

У конкуренцији старијих од 15 година:  

1. место Наталија Ползовић, Школа за дизајн „Богдан Шупут“  

Наслов рада: „Не почињи круг зависности“ 

3. место Надежда Жижић, Школа за дизајн „Богдан Шупут“  

Наслов рада: „Ослободи се“ 

  

1. место Лара Филџановић 

категорија до 9 до 14 година 

Школа за дизајн „Богдан Шупут“ 

1. место Наталија Ползовић 

категорија старији од 15 година 

Школа за дизајн „Богдан Шупут“ 
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3. место Александар Савић 

категорија од 9 до 14 година 

Школа за дизајн „Богдан Шупут“ 

 

 

 

 
 

3. место Надежда Жижић 

категорија старији од 15 година 

Школа за дизајн „Богдан Шупут“ 
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31. мај 2021. године - Сваке године, 31. маја 

Светска здравствена организација обележава 

Светски дан без дувана, истиче здравствене и друге 

ризике који се повезују са употребом дувана и 

залаже се за делотворне политике и активности 

којима се смањује употреба дувана. 

Светски дан без дувана 2021. године обележен је под 

слоганом „Донеси одлуку - остави дуван”. 

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада, 

одржали су онлине трибину посвећену наведеној 

активности, са циљем да се истакне важност 

превенције и борбе против пушења, као и да се 

истакне значај упражњавања здравих стилова 

живота.  

Обележавајући Светски дан без дувана, волонтери 

Црвеног крста Новог Сада поставили су 

информативни пункт у центру града где су 

реализовали поделу промотивног материјала и 

информисали суграђане о штетности дуванског 

дима. 

 

26. јун 2021. године - Црвени крст Новог Сада 

обележио је Међународни дан борбе против 

злоупотребе и кријумчарења дрога, под 

слоганом „Поделите чињенице о дрогама, 

спасите животе“.  

Представници Црвеног крста Новог Сада су 

посетили и поделили хуманитарну помоћ 

корисницима терапијске заједнице за психо-

социјалну рехабилитацију и ресоцијализацију 

од болести зависности „Земља живих“.  

Млади волонтери Црвеног крста Новог Сада су 

поделили суграђанима промотивне материjале 

са циљем да се подигне ниво свести о значају 

проблема који дрога представља за друштво, и апеловали на покретање свих, како појединца 

и породице, тако и најшире заједнице, да се укључе у превенцију злоупотребе дрога. 

У оквиру обележавања овог дана, волонтери Црвеног крста Новог Сада реализовали су 

едукативни скуп за волонтере ОТЈ “Јован Јовановић Змај“ и остале заинтересоване. Кроз ову 

едукацију млади су добили основне информације о штетном деловању дрога, негативним 

последицама по здравље и животе људи. 

 

29. септембар 2021. године - Црвени крст 

Новог Сада обележио је Светски дана срца у 

Дунавском парку. Светски дан срца обележен 

је под слоганом „Повежи се срцем“. Едуковани 

волонтери Црвеног крста Новог Сада су 

суграђанима делили промотивни материјал и 

давали информације о четири главна фактора 

ризика (употреба дувана, неправилна исхрана, 

физичка неактивност и штетна употреба 

алкохола) и презентовали поступак КПР са 

употребом АЕД уређаја, а заинтересовани 
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суграђани су могли и самостално да пробају поступак реанимације. У оквиру обележавања 

Светског дана срца, Црвени крст Новог Сада реализовао је трибину за волонтере Омладинске 

теренске јединице „Јован Јовановић Змај“. 

 

16. октобар 2021. године - Међународни 

комитет за заједничко деловање у области 

реанимације (International Laision Comitee on 

Resuscitation - ILCOR) покренуо је 2018. године 

прву глобалну иницијативу којом се скреће 

пажња на проблем наглог срчаног застоја. 

Од тада се сваког 16. октобра обележава 

Светски дан оживљавања са циљем да се 

подигне свест о значају едукације грађана и 

познавања мера за спасавање живота. 

Међународна федерација друштава Црвеног 

крста и Црвеног полумесеца лидер је у 

едукацији грађана како да поступе у случају животне угрожености и пруже прву помоћ. 

Црвени крст Новог Сада је на препоруку Црвеног крста Србије, обележио овај дан, 

организујући јавни час за ученике ОШ „Мирослав Мика Антић“ на тему мере оживљавања и 

употреба аутоматског спољашњег дефибрилатора. 

 

1. децембар 2021. године - Црвени крст Новог 

Сада обележио  је Светски дан борбе против 

ХИВ/АИДС-а. Овај дан, обележен је 33. пут у 

свету под слоганом „Неједнакост. АИДС. 

Пандемије. Да ставимо тачку” (End inequalities. 

End AIDS. End pandemics). Наведени слоган, 

ставио је акценат на потребу превазилажења 

неједнакости и унапређивању људских права, 

што је од кључног значаја за све оне који су 

погођени епидемијама, укључујући и ову 

изазвану појавом Covid-19.  

У оквиру обележавања Светског дана борбе 

против ХИВ/АИДС-а волонтери Црвеног крста 

Новог Сада су у Дунавском парку суграђанима делили промотивни материјал, презервативе 

и давали информације о начинима преношења ове болести, у циљу подизања свести јавности 

о овом важном друштвеном проблему, а сви 

заинтересовани суграђани су били у 

могућности да провере своје знање кроз тест 

„Шта знате о ХИВ-у и АИДС-у”.  

Волонтери Црвеног крста Новог Сада су ову 

традиционалну активност реализовали кроз 

предавањa намењенa ученицима седмих и 

осмих разреда ОШ „Душан Радовић“. 

Предавању је присуствовало око 20 ученика 

ове школе.  Едуковани волонтери одржали су 

предавање у Средњој стручној школи Нови Сад 

за 50 ученика (представници одељења од првог 

до четвртог разреда). Одржана је и трибина у 

Клубу младих Црвеног крста Новог Сада на тему „Разбијање митова“ за 20 волонтера.  
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Пројекти у области јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и 

превенцији болести 
Црвени крст Новог Сада је захваљујући подршци Градске управе за здравство Града Новог 

Сада, у периоду октобар-децембар 2021. године, реализовао пројекте у области јавног 

здравља којима се доприноси промоцији здравља, превенцији болести и превенцији 

злоупотребе дрога: 

 Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама 

 Тематски родитељски састанци о улози менталног здравља, породице, школе и других 

институција у превенцији насиља у основној школи 

 Здраво одрастање 

Пројекат „Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама“,  је 

намењена учитељима, наставницима и стручним сарадницима основних школа, са територије 

Града Новог Сада. Стручни скуп је одржан „on-line“ преко апликације „Zoom“, а састанку је 

присуствовало око 40 полазника. Реализатори стручног скупа били су стручњаци који се, на 

директан или индиректан начин, баве проблемима наркоманије и злупотребом других 

психоактивних супстанци: Доц. др Снежана Укропина и Доц. др Душан Чанковић, Институт 

за јавно здравље Војводине, Златица Јовић, саветница у Школској управи Нови Сад, мр Маја 

Петаков Вуцеља, психолог у ОШ“ Жарко Зрењани, Дарко Лазаревић, ЈАЗАС. За ову 

едукацију урађена је 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. Штампана публикација је подељена свим 

основним школама на територији града. 

Пројекат „Тематски родитељски састанци о улози менталног здравља, породице, школе и 

других институција у превенцији насиља у основној школи“, је намењена родитељима и 

старатељима ученика основних школа, са територије Града Новог Сада. Због епидемиолошке 

ситуације 20 састанака је реализовано „on-line“ преко апликације „Google meet“. Реализатори 

стручног скупа биле су: Златица Јовић, саветница у Школској управи Нови Сад, мр Маја 

Петаков Вуцеља, психолог у ОШ“ Жарко Зрењани, Далиборка Војводић, инспекторка МУП, 

руководилац групе за сузбијање малолетничке деликвенције у Одељењу криминалистичке 

полиције Нови Сад. Око 400 родитеља и старатеља је прошло едукацију. 

Пројекат „Здраво одрастање“ креиран је за примену у предшколским установама и 

основној школи за децу од 5-10 година. Овај пројекат је акредитован и од стране 

Министарства просвете и спорта Републике Србије са 24 бода стручног усавршавања, тако да 

се налази  у Каталозима програма за стручно усавршавање запослених у просвети. 

Реализатори стручног скупа биле су: мр Ибоја Гера, психолог, Драгана Бабић, педагог, 

Снежана Родић, психолог, Тајана Дивилд, педагог и Аница Дудварски, психолог. Пројектом 

је обухваћено око 40 просветних радника, 400 родитеља и око 700 деце узраста од 5-10 

година. 
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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) 

 

28. април 2021. године - Црвени крст 

Војводине је реализовао семинар за 

релиценцирање предавача прве помоћи,  

којима је лиценца Црвеног крста Србије 

истекла или им истиче током 2021. године. 

Семинар је организован онлине преко 

апликације „Microsoft teams”. Релиценцирању 

за предаваче прве помоћи је присуствовало 

седам предавача Црвеног крста Новог Сада. 

Сви предавачи Црвеног крста Новог Сада су 

успешно положили тест и продужили своје 

лиценце за предавача прве помоћи до 2026. 

године.  

 

22. мај 2021. године - Црвени крст Новог Сада 

је за чланове удружења грађана „Лимански 

кутак 2“ реализовао представљање Програма 

прве помоћи. Програм је представљен за све 

старосне групе, за око 30-так грађана. „Кутак 

Лиман 2“ је удружење грађана, комшијска 

организација, основано са циљем промовисања 

активности које би биле занимљиве највећем 

броју комшија. То су махом оне ствари које се 

практикују у слободно време, у виду личног 

усавршавања или хобија. 

Прва помоћ данас треба да буде доступна 

свима, а чланови удружења су се упознали са 

кардио-пулмоналном реанимацијом и АЕД уређајем, као и местима где је јавно доступан. 

 

11. септембар 2021. године - Црвени крст 

Новог Сада обележио је Светски дан прве 

помоћи учествовањем на смотри у пружању 

прве помоћи коју је организовао Црвени крст 

Војводине, на градској плажи „Штранд“ у 

Новом Саду. Светски дан прве помоћи у фокус 

је ставио децу и обележен је под слоганом: 

„Прва помоћ деци - прва помоћ за децу“.  

Наши чланови екипа у пружању прве помоћи 

имали су прилику да покажу своје знање на 4 

радна полигона, али и да учествују у 

фестивалском делу у оквиру којег су 

реализовали промотивне и едукативне активности у директној комуникацији са грађанима. 

Заинтересовани суграђани су могли у оквиру постављених штандова да се упознају са 

збрињавањем једноставних отворених повреда и оживљавањем одрасле особе, детета и беба 

уз употртебу аутоматског спољашњег дефибрилатора (АЕД).  



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2021.годину 

 

30 

На манифестацији је узело учешће 12 екипа из следећих организација Црвеног крста: 

Сремска Митровица, Ковин, Бачка Паланка, Нови Сад, Панчево, Сомбор, Вршац, Рума, 

Зрењанин, Кањижа, Суботица и Кикинда.  

Повреде су најчешћи разлог угрожености здравља код деце и младих. Психофизичке 

карактеристике деце и младих чине их посебно осетљивом категоријом становништва. 

Повреде код деце најчешће настају непажњом у игри, али могу настати у саобраћају, током 

боравка у школи, током спортских и других активности. 

 

    
 

23 - 25. септембaр 2021. године - Црвени крст 

Војводине организовао је тродневну обуку 

намењену будућим предавачима програма прве 

помоћи. Обука је реализована у просторијама 

Црвеног крста Војводине, а Црвени крст Новог 

Сада на овој едукацији су представљали: Ана 

Пајкић и Никола Поповић. Поред наших 

волонтера обуци су присуствовали и волонтери 

из организација Црвеног крста: Суботица, 

Зрењанин, Панчево, Сремска Митровица, 

Сомбор, Кикинда, Вршац, Бечеј, Кула, Алибунар и Србобран. 

 

17 - 18. децембар 2021. године - Црвени крст 

Новог Сада је на позив Секције прве помоћи, а 

на основу потписаног Споразума о сарадњи са 

Медицинским факултетом Универзитета у 

Новом Саду учествовао на „Basic Trauma 

Education“. Дводневној обуци одржаној у 

Центру за медицинску едукацју и симулацију, 

присуствовала су два едукована волонтера  

Црвеног крста Новог Сада. 
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Прва помоћ на спортским, културним и осталим масовним манифестацијама 

 

 

9. мај 2021.године - Црвени крст Новог 

Сада је  санитетски обезбеђивао 28. 

Фрушкогорски монтбајк маратон. 

Фрушкогорски моунтбике маратон  

организован је на три стазе: велики маратон 

- 81 km, средњи маратон - 56 km и мали 

маратон - 32 km. Наведени маратони су 

бодовани за четири купа: моунтаин бике 

крос-каунтри маратон, првенство Србије, 

првенство Војводине и Дунавски куп. На 

маратону је учествовало око 150 такмичара. 

Обучени волонтери Црвеног крста Новог 

Сада су успешно реализовали активност. 

 

20. јун 2021. године - Волонтери Црвеног 

крста Новог Сада помогли су реализацију 

манифестације „Новосадски фртаљ 

маратон“ која је одржана у недељу са 

почетком у 9 часова, са стартом у Улици 

Милоша Бајића код Дома војске Србије. На 

позив Скупштине Града Новог Сада, наша 

организација је обезбедила едуковане 

волонтере у пружању прве помоћи, 

покриваче, носила и неопходан санитетски 

материјал за евентуално збрињавање 

повређених учесника. Укупно је дежурало 

15 волонтера, који су били на располагању 

учесницима од 9 до 11 часова.  

„Новосадски фртаљ маратон“ је одржан улицама Града Новог Сада на дужини од 10,5 km. 

 

8 - 11. јул 2021. године - Након годину дана 

ишчекивања, почео је јубиларни 20. Егзит 

фестивал, који je традиционално одржаn на 

Петроварадинској тврђави под слоганом 

„Славимо живот”. 

Aктивисти Црвеног крста Новог Сада, 

обучени у пружању прве помоћи, вршили су 

санитетско обезбеђење једног од највећих 

музичких фестивала у Европи. У складу са 

безбедносним протколом који је усвојио 

Кризни штаб, улаз на Тврђаву од 8. до 11. јула био је ограничен на оне који или поседују 

Дигитални зелени сертификат, што значи да су вакцинисани или прележали Covid-19, или на 

оне који имају негативан брзи антигенски или ПЦР тест. На Петроварадинској тврђави било 

је постављено 15 бина, на којима су наступали бројни извођачи. 

Црвени крст Новог Сада је ангажовао 70 обучених активиста у пружању прве помоћи, који 

су на 14 локација, у сарадњи са екипама Завода за хитну медицинску помоћ Новог Сада, 

били на располагању посетиоцима и учесницима ове музичке манифестације. Активисти су 

обезбеђивали и фестивалски камп, који је био на новосадској плажи Штранд, за 750 

посетилаца, у периоду од 8. јула (од 8,00 часова) до 12. јула 2021. године (до 8,00 часова).  
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На Петроварадинској тврђави услуге у првој помоћи су биле омогућене на 14. пунктова, који 

су били видно обележени и опремљени неопходним санитетским материјалом и материјално-

техничким средствима (шатори, носила, ћебад, столови, клупе и др.). Дежурства су 

организована 5 дана, у сменама од по 12 сати (од 19,00 до 7,00 часова). 

Посебно нам је задовољство што смо угостили представнике Црвеног крста Црне Горе на 

челу са Игором Јокановићем, који су прикупили искуства за организацију санитетског 

обезбеђења Sea Dance festival 2021 на плажи Буљарице, Будва, од 27. до 29. августа 2021. 

године. 

 

 

12 - 15. август 2021. године - Едуковани 

волонтери у пружању прве помоћи Црвеног 

крста Новог Сада, учествовали су као 

санитеско обезбеђење на Европском 

првенству у планинском бициклизму које је 

одржано на Петроварадинској тврђави, у 

Новом Саду. Првенство је окупило преко 

500 представника у планинском бициклизму 

из 35 европских земаља, а Србија је имала 23 

такмичара, међу којима су били и учесници 

Олимпијских игара у Рију. 

 

26 - 29. августа 2021. године - Волонтери 

Црвеног крста Новог Сада обучени у 

пружању прве помоћи, су били део тима 

који је заједно са волонтерима Црвеног 

крста Црне Горе, вршио санитетско 

обезбеђење „Sea dance“ фестивала. Издање 

“Sea dance“ фестивала одржано је од у 

тиркизној ували, на плажи Буљарица у 

Будви. Нашу екипу прве помоћи чинили су: 

проф. др Миодраг Драпшин - координатор, 

Жељко Жировић, Бранислав Грујић, 

Наталија Грујић и Стефан Вилимоновић. 

Захваљујемо се Црвеном крсту Црне Горе 

који је нашој екипи био одличан домаћин. 
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18 - 19. септембар 2021. године  - Црвени крст Новог 

Сада je на позив Скупштине Града Новог Сада, као део 

организационог одбора, традиционално, учествоваo у 

реализацији 44. Планинарског маратона на Фрушкој гори, 

који је одржан у суботу и недељу. Ове године је због 

пандемије коронавируса датум одржавања 44. 

Фрушкогорског маратона померен и учествoвало је око 

2000 такмичара и рекреативаца на свих 19 стаза маратона. 

Све су оне трасиране у брдовитом, шумском појасу 

Фрушке горе, које су учесници бирали зависно од својих 

физичких способности. Најдужа стаза је ултра екстремни 

маратон од 134,3 километара, а најкраћа је стаза радости и 

задовољства од 4,1 км и приправнички мини маратон од 

10,14 километара. Укупно је дежурало 25 едукованих, 

младих волонтера Црвеног крста Новог Сада на три пункта: Поповица, Бранковац и 

Андревље, са три шатора и неопходним санитетским материјалом, од суботе 18.9. (од 7 

часова) до недеље 19.9. (до 20 часова). Било је око 50 лакших интервенција, које су наши 

едуковани волонтери у пружању прве помоћи збринули. Учешће наше организације, на овој 

спортско-рекреативној манифестацији, је изузетно запажено.   

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.  
 

   
 

26. септембар 2021. године - Црвени крст Новог Сада је на позив Ватрогасног савеза града 

Новог Сада учествовао на Смотри добровољних ватрогасних друштава Србије. Смотра је 

окупила око 3000 добровољних ватрогасаца од 6 до 60 година, а едуковани волонтери 

Црвеног крста Новог Сада, чланови екипа омладине, били су задужени за евентуално 

указивање прве помоћи, у сарадњи са Заводом за хитну медицинску помоћ Нови Сад. 
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13 - 14. новембар 2021. године - Црвени крст Новог Сада је на позив организатора, 

Универзитетског спортског савеза Града Новог Сада, пружао прву помоћ такмичарима 

Међународног студентског такмичења у спортовима - ЕУРОИЈАДА 2021. Такмичења су 

одржана на следећим локацијама: СПЦ „Војводина“ – Велика и Мала сала, стадион ОФК 

„Славија“, ОШ „Прва војвођанска бригада“, тениски терени „Elite“ и спортска хала „Слана 

Бара“. Преко 1000 учесника из 12 земаља се такмичило у следећим спортовима: фудбал, 

мали фудбал, рукомет, тенис, кошарка и одбојка.  

 

    
 

На овој спортској манифестацији било је ангажовано 10 едукованих волонтера у пружању 

прве помоћи са неопходним санитетским материјалом. У току оба такмичарска дана било је 

око 40 лакших интервенција. 

 

10. октобар 2021. године - Црвени крст Новог Сада је на позив Скупштине Града Новог 

Сада, а у сарадњи са удружењем Новосадски маратон, у улици Милоша Бајића, код Дома 

Војске Србије, организовао хуманитарно рекреативну акцију „Трка за срећније детињство”, 

манифестацију Црвеног крста Србије. 

Чланови екипе прве помоћи Црвеног крста Новог Сада, укупно 30 едукованих младих 

волонтера, су били учесницима на располагању да евентуално укажу прву помоћ, како 

учесницима Трке за срећније детињство, тако и учесницима 29. Новосадског маратона. Сама 

трка, због лоших временских услова, није задовољила масовност али је остварен 

хуманитарни карактер. 

Прва помоћ је организована на пет пунктова, као и мобилни санитетски тим који је пратио 

маратонце целом дужином стазе. Црвени крст Новог Сада је допринео успешној реализацији, 

ове значајне међународне спортске манифестације за град, тако што је обезбедио и 

материјално-техничка средства: носила, ћебад, санитетски материјал и др.  
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17. децембар 2021.  - 16. јануар 2022. 

године - Црвени крст Новог Сада је на 

основу уговора са „C&B SOLUTION“ 

doo, био на располагању да укаже 

евентуално прву помоћ, корисницима 

услуга клизалишта „Ледена шума“ у 

Дунавском парку. Едуковани волонтери  

Црвеног крста Новог Сада у пружању 

прве помоћи су свакодневно дежурали у 

Дунавском парку у периоду од 9,00 до 

20,00 часова. 

 

 

 

 

 

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 периоду 01.01. до 31.12.2021. године наставио са реализацијом обука из 

прве помоћи за раднике из предузећа, институција и организација. У току године 

организоване су 23  обукe, а обуку је успешно завршило 215 кандидата, којима су издати 

сертификати о оспособљености. 

 

Обуке релизоване захваљујући подршци Градске управе за здравство Града Новог Сада 

 

Црвени крст Новог Сада је захваљујући подршци Градске управе за здравство Града Новог 

Сада, у периоду октобар-децембар 2021. године, реализовао пројекат - Обука деце старијег 

основношколског узраста у пружању прве помоћи. Едуковано је око 100 основаца старијих 

разреда у основним школама: „Петефи Шандор”, „Душан Радовић”, „Ђорђе Натошевић”, 

„Прва војвођанска бригада” и „Алекса Шантић“ у Степановићеву.  

 

    
 

Општи циљ пројекта јесте едукација ученика основних школа у пружању прве помоћи, док 

су појединачни циљеви да полазници савладају вештине кардиопулмоналне реанимације, 

правовремене и сврсисходне поступке код повреда, обољења и стања, односно правилан 

поступак заустављања крварења.  
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Црвени крст Новог Сада, je кроз реализацију Пројекта „Обука васпитачица Предшколске 

установе „Радосно детињство" у пружању прве помоћи за 2021. годину", захваљујући 

Градској управи за здравство, обучио 73 васпитачице Предшколске установе.  

Општи циљ пројекта била је едукација васпитачица Предшколске установе „Радосно 

детињство" – Нови Сад у пружању прве помоћи, док је појединачни циљ био 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, у периоду 

новембар – децембар 2021. године.  

Полазници су имали прилику да науче како указати прву помоћ код особа које су без свести, 

без свести и дисања, уколико имају јака крварења или опструкцију горњих дисајних путева 

страним телом. Такође, како поступити код повреда коштано-зглобног система, као и 

правовремене и сврсисходне поступке код обољења и стања. 

 

    
 

Програм обуке из прве помоћи је обухватао 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). 
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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: 

 

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. 
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 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. 

 

    
 

  Од локалних донатора, током године, кухињу су помогли: 

- Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, који 

је донирао 490 kg тестенинa; 

- Општина Србобран „Кобасицијада“ која је донирала 60 kg свеже кобасице ; 

- Компанија ДМ која је донирала набавку 65kg свињског бут а и 54kg димљене 

хамбуршке сланине; 

- Компанија „Ribella“ доо која је донирала 2.350 комада хумуса у паковању од 200g; 

- „Salad house“  д.о.о који је донирао 1.280 kg вакумираног киселог купуса; 

- Центар за основну полицијску обуку Сремска Каменица који је донирао 620 ком. 

наполитанки и Белина кекса; 

- Удружење грађана Три стуба које је донирало 1.000 kg паленте; 

- Фирма „БЕНС“ доо из Новог Сада која је донирала 550 ком  пица Каприћоза. 

 

 

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 дечију 

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 36 лица. О свим корисницима се води уредна 

евиденција, а координатор Пројекта и волонтери 

Црвеног крста Новог Сада редовно обилазе све 

кориснике.  
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јануар- децембар 2021. године - У оквиру 

програма Народне кухиње, Црвени крст Новог 

Сада је поделио 800 прехрамбених пакета 

месечно, односно 9.600 годишње корисницима 

из приградских насеља: Степановићево, 

Руменка, Кисач, Бегеч, Сремска Каменица, 

Буковац, Стари и Нови Лединци, Каћ, 

Будисава, Ченеј, Пејићеви салаши, Ковиљ, 

Футог, Ветерник, Шангај, Велики рит и 

Бангладеш. Пакет је садржао: брашно 10 кг, 

уље 1 л, пасуљ 1 кг, тестенина 1 кг, пиринач 1 

кг месни нарезак 1 кг. Следовања су дељена 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.  

 
 

 

 

 

 

06. јануар 2021. године – Уочи Божића, 

најрадоснијег хришћанског празника, Црвени 

крст Новог Сада је 6. јануара 2021. године на 

Бадњи дан корисницима програма Народне 

кухиње, обезбедио 600 комада конзерви рибе и 

600 паковања киселог купуса из донације Salad 

House, који су подељени 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.  

 

29. април 2021. године - Поводом 

предстојећих ускршњих празника Црвени крст 

Новог Сада је 29. априла 2021. године за 

кориснике програма Народне кухиње Црвеног 

крста Новог Сада обезбедио следеће артикле: 

ускршњe јајe-1ком, конзерву рибе 100g-1ком и 

конзерву месног нареска 150g-1ком. Наведени 

дарови су подељени корисницима на два 

дистрибутивна пункта: Народна кухиња- 

Футошка 14 (336 корисника) и Клуб 

пензионера „Олга Петров”, Футошка 67 (264 

корисника). 

Црвени крст Новог Сада је свим корисницима 

програма Народне кухиње пожелео срећне 

предстојеће ускршње празнике.   
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12. мај 2021. године - Компанија „Ribella 

foods“ донирала је Црвеном крсту Новог Сада   

2.350 комада хумуса у паковању од 200 g.  

Ову донацију смо поделили корисницима 

програма Народне кухиње Црвеног крста 

Новог Сада, на пунктовима за поделу куваних 

оброка Црвеног крста Новог Сада на две 

локације ( Футошка 14, 336 корисника и 

Футошка 67, 264 корисника) и за потребе 

програмских активности Црвеног крста Новог 

Сада из области социјалне делатности.  

 

 

15. јун 2021. године - У оквиру одговора на 

Covid -19, а у вези са подршком процесу 

имунизације, Црвени крст Србије је припремио  

лифлете са основним информацијама о овом 

процесу.  

 

Волонтери Црвеног крста Новог Сада су 

лифлете поделили корисницима програма 

Народне кухиње приликом поделе оброка на 

два дистрибутивна пункта – Народна кухиња – 

Футошка 14 и Клубу пензионера „Олга 

Петров”, Футошка 67, као и приликом 

дистрибуције ланч пакета корисницима у 

подстандардним насељима. 

 

15. јул 2021. године -   Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са Удружењем грађана „Три 

стуба“ организовао, поделу паленте за кориснике програма Народна кухиња. Роба у 

количини од 1000 kg подељена је на два дистрибутивна пункта – Народна кухиња – Футошка 

14 (336 корисника) и Клубу пензионера „Олга Петров”, Футошка 67 (264 корисника). 

Захваљујемо се у име корисника на овој вредној донацији, а посебну захвалност упућујемо 

Драгану Ресановићу и Данету Жигићу који су организовали акцију испред Удружења.  
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13. август 2021. године -   Волонтери Црвеног крста Новог Сада су корисницима програма 

Народне кухиње, на пунктовима за поделу куваних оброка, у Футошкој 14 и у Клубу 

пензионера „Олга Петров“, Футошка 67 поделили 600 хигијенских пакета и антибактеријске 

течне сапуне намењене ублажавању последица епидемије заразне болести Covid -19. 

Хигијенски пакети обезеђени су из донације Министарства здравља Републике Србије, а у 

оквиру Пројекта развоја здравља-Унапређење приступа квалитетној здравственој заштити. 

Хигијенски пакети су садржали основна заштитна средства (30 маски за одрасле, 2 чврста 

сапуна, 2 гела за дезинфекцију руку и информацију за кориснике о потреби физичке 

дистанце и хигијенским аспектима заштите од пандемије Covid -19). Антибактеријски течни 

сапуни обезбеђени су из средстава буџета Града Новог Сада, уз подршку Градске управе за 

социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада. Министарство здравља је обезбедило и 

постере у боји намењене информисању корисника у којима су илустроване препоручене 

превентивне мере, брошуре „Covid -19 вакцине у Србији“ као и пакет средстава за потребе 

одржавања хигијене на дистрибутивним пунктовима.  

 

    

17. септембар 2021. године -   У оквиру 

обележавања Месеца солидарности спроводе се 

 активности кроз које се развија емпатија према 

угроженим појединцима и групама и 

мобилилишу појединци и заједница на 

узајамну солидарност, кроз организовање 

различитих облика међусобне помоћи грађана. 

Обележавајући Недељу солидарности која је 

трајала од 14. до 21. септембра, Црвени крст 

Новог Сада је корисницима програма Народне 

кухиње на два дистрибутивна пункта у  

Футошкој 14 и Клубу пензионера „Олга 

Петров” у Футошкој 67 поделио замрзнуте 

пице „Capricciosa“ из донације фирме „БЕНС“ 

доо из Новог Сада. 

15. октобар 2021. године -   Чланица Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици 

и деци Бранка Бежанов и председник Ротари клуба Новог Сада, Александар Караџић, 

присуствовали су обележавању Светског дана борбе против сиромаштва у просторијама 

Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада, у Футошкој улици бр. 14. 

С циљем да се подигне свест јавности и помогне социјално најугроженијим суграђанима, 

Црвени крст Новог Сада је на препоруку Црвеног крста Србије обележио 17.октобар уз мото: 

„Градимо сутрашњицу заједно: Зауставимо сиромаштво, поштујмо све људе и нашу 

планету“. 
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На пунктовима за поделу куваних оброка корисницима Народне кухиње Црвеног крста 

Новог Сада, у Футошкој 14 (336 корисника) и у Клубу пензионера „Олга Петров“, Футошка 

67 (264 корисника), поред редовних куваних оброка, подељене су јабуке у количини од 3.000 

kg (око 5 kg по кориснику).  

Јабуке су обезбеђене захваљујући донацији Ротари клуба Нови Сад, који ову активност 

подржава од 2010. године.  

 

Нови Сад кроз разне облике социјалне помоћи директно утиче на смањење сиромаштва, а 

реализују их Центар за социјални рад и Црвени крст. У 2021. години је из буџета Града 

издвојено 136,6 милиона динара за интервентне и директне помоћи угроженим корисницима 

Центра за социјални рад. Више од 53 милиона динара планирано је за програме и активности 

Црвеног крста у борби против сиромаштва, од којих је 28,3 милиона динара немењено за 

Кухињу за социјално угрожена лица. 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 10,7  

милиона динара - рекла је Бранка Бежанов. 

Секретар Црвеног крста Новог Сада, др Драган Лазић захвалио се представницима Ротари 

клуба што су обезбедили јабуке за кориснике Народне кухиње. 

- Ово је једна од традиционалних активности солидарности коју спроводимо у сарадњи са 

Ротари клубом од 2010. године. Програм народне кухиње реализујемо захваљујући снажној 

подршци Града. Кувани оброк добија 600 корисника сваког радног дана, док је 800 ланч 

пакета намењено корисницима из приградских насеља на месечном нивоу – рекао је Драган 

Лазић. 

Председник Ротари клуба Нови Сад, 

Александар Караџић је истакао да су и ову, 11 

акцију, за задовољством реализовали и да ће се 

и у будућности радо одазивати хуманитарним 

акцијама. 

- Ротари клуб помаже Градску организацију 

Црвеног крста кроз пројекат „Галерија на 

Штрафти“. У њој је младим уметницима 

омогућено да излажу своје радове, а на крају 

године врши се продајна аукција и сав остварен 

приход иде Црвеном крсту - рекао је  

Александар Караџић.   

 

Према Календару најзначајних активности Црвеног крста Србије у периоду од 14. септембра 

до 17. октобра обележава се Месец солидарности, у оквиру чијег обележавања се спроводе 

активности са циљем да се заједница мобилише на узајамну солидарност.  
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Обележавање Светског дана борбе против сиромаштва реализовано је у складу са мерама 

заштите од заразне болести Covid-19. 

 

18. децембар 2021. године -   Црвени крст 

Новог Сада је у сарадњи са Лео Клубом  

„Милева Марић Ајнштајн“ поделио 

прехрамбене и хигијенске пакете свим 

корисницима „Кухиње на точковима” у оквиру 

програма Народне кухиње Црвеног крста 

Новог Сада.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Брига о старијима 

 

 

Број старијих лица у нашој земљи је у сталном порасту. Истраживања 

показују да више од 16 % становника Србије чине особе старије од 65 

година. Многа старија лица нису у могућности да самостално задовоље 

основне животне потребе, а нису обухваћени неким од облика 

институционалне или ванинституционалне социјално-здравствене заштите. 

Они су најчешће упућени на помоћ других лица и хуманитарних 

организација.  

Црвени крст Новог Сада током читаве године, кроз различете пројекте и 

акције, води бригу о најстаријим суграђанима. Велики број старијих лица обухваћен је 

програмом „Брига о старијима“.Општи циљ Програма је помоћ старијим, болесним и лицима 

са инвалидитетом, која из различитих разлога (здраствени, социјални, материјални и др.) 

нису у стању да самостално и адекватно задовоље своје основне потребе. Такође, веома је 

битно да старије особе остану што дуже у свом окружењу, да се мотивишу да користе 

преостале физичке и менталне потенцијале. 

 Програм се реализује од 2001. године, а корисници су старија лица која нису 

институционално збринута, а то су: старији са веома ниским нивоом социјалне сигурности, 

самачка старачка домаћинства, лица која су свесна, али са тешкоћама самопослуживања или 

са недостатком потпуне слободе кретања.   

 

 Током године, Програмом је било 

обухваћено око 220 старијих лица. Програм се 

реализује у пет средина у Oсновним 

организацијама Црвеног крста у Месној 

заједници „Братство“ и приградским срединама 

Каћу, Будисави, Кисачу и Бегечу. 

 Бригу о корисницима је водило 47 

едукованих волонтера - 30 старијих и 17 

млађих  волонтера. Током године, волонтери су 

обилазили кориснике у њиховим домовима, 

свакодневно или у зависности од њихових 

потреба. 
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 Волонтери су обавили преко 10.000 

појединачних посета корисницима. 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 2021. године - Црвени крст Новог Сада 

је обележио Међународни дан борбе против 

насиља над старијима, 15. јун. Дан борбе 

против насиља над старијима први пут је у 

свету обележен 15. јуна 2006. године, а 

иницијатор његовог обележавања је била 

Међународна мрежа за превенцију насиља над 

старијима (INPEA). У Србији је први пут овај 

датум обележен 15. јуна 2007. године на 

иницијативу и у организацији Црвеног крста 

Србије. Од тада се сваке године овај датум 

обележава уз уску сарадњу јавног и цивилног 

сектора. У 2021. години тема је била „Приступ 

правди” која је служила као подсетник на 

важност задовољавања потреба старијих особа 

у случају да потраже помоћ и подршку. Старије 

особе које су се суочиле са ситуацијама 

насиља, злостављања и занемаривања често се 

суочавају и са вишеструким препрекама у 

приступу правди као што су питања 

приступачности, прилагођавања потребама 

старијих особа, прекомерних кашњења и 

заостатака у судским процесима, утицаја 

дигитализације, културних норми, родне 

пристрасности, дискриминације које су често 

укорењене у јавним политикама, нормама и у 

пракси. 

Запослени Црвеног крста Новог Сада одржали су онлајн трибину посвећену Међународном 

дану борбе против насиља над старијима 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 те да 

приступ правди утиче на способност старијих особа да у потпуности остварују сва своја 
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људска права, укључујући право на право на здравље, одговарајућу социјалну заштиту и 

достојанствен живот. 

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. 

 

22. јул 2021. године  - Представници Црвеног 

крста Новог Сада су посетили бака Илону и 

њеног сина, том приликом уручили су скромне 

поклоне (хигијенске и прехрамбене артикле). 

Илона Ковач је рођена 1914. године у Бачкој 

Тополи, а од 1930. године живи у Новом Саду.  

Бака Илона је, од априла 2021.године, 

најстарија особа у Србији, живи сведок 

историје са изузетним памћењем, како на давно 

прошле, тако и на недавне догађаје. На питање 

шта је тајна дуговечности, њен одговор је да је 

у умерености, скромности и раду, који је 

одржава у животу. 

Бака Илона је дала диван и одговоран пример свим грађанима Новог Сада, Војводине и 

Србије, ревакцинисана је у својој кући, где су је посетиле мобилне екипе. 

Приликом обележавања акције Црвеног крста Новог Сада „За сунчану јесен живота“, 2019. и 

2021. године, бака Илона је изабрана за најстарију суграђанку.  

 

04. септембар 2021. године - У знак захвалности за хумани волонтерски рад, Црвени крст 

Новог Сада је организовао једнодневни мотивациони излет за волонтере из програма „Брига 

о старијима“ и активисте Црвеног крста Новог Сада. У 2021. години, посетили смо  Црвени 

крст Бач, где су нас љубазно дочекали и угостили наше колеге на челу са секретаром 

Оливером Јелић који су уз речи добродошлице, презентовали активности своје организације 

Црвеног крста. Представници Црвеног крста Бач су све време били на располагању су нашим 

волонтерима. 

У пратњи туристичког водича посетили смо 

Бачку тврђаву, најбоље очувано средњовековно 

утврђење на подручју Војводине, подигнуто на 

некадашњем острву између реке Мостонге и 

једног од њених рукаваца.  

Након обиласка Бачке тврђаве посетили смо 

Фрањевачки самостан кога су основали 

канонци Св. Гроба Јерусалимског у 12. веку да 

би за време турске власти био претворен у 

џамију. Од 17. века о самостану се брину 

фрањевци. Самостан представља непокретно 

културно добро као споменик културе од 

изузетног значаја. 

Са љубазним домаћинима, пут смо наставили ка Бођанима где смо обишли Манастир Бођани 

из 15. века који припада Епархији бачкој, а посвећен је Ваведењу Пресвете Богородице.  

У прелепом ресторану Бачки Двор - језеро Провала организован је ручак, након кога смо 

препуни лепих утисака кренули ка Новом Саду. 

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 програмских активности наше организације. 
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Излет је организован захваљујући подршци Градске управе за социјалну и дечију заштиту 

Града Новог Сада у складу са мерама заштите од заразне болести COVID-19. 

Захвалили смо се представницима Црвеног крста Бач на гостопримству и срдачности, а 

посебно секретару Оливери Јелић, на несебичној помоћи при реализацији ове активности.  

 

    
 

01. октобар 2021. 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. 

Међународни дан старијих особа је у 2021. 

години био усмерен на уважавање права и 

потреба корисника дигиталних технологија 

како би се осигурала дигитална равноправност 

за све генерације.  

Циљеви кампање у 2021. години су се односили на: борбу против ејџизма и поштовање 

људских права, одрживи развој, приступачност и дигиталну писменост, безбедност на 

интернету и етичке норме и друштвену одговорност. 

Млади волонтери Црвеног крста Новог Сада су у Дунавском парку старијим суграђанима 

поделили руже и промотивни материјал. У склопу обележавања, едуковани волонтери су 

одржали трибину у Клубу младих. 

 

 

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 2021. 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. 
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Поред наведеног, водила 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 

су се евидентирале њихове потребе за услугама неге и помоћи у кући, као и њихова питања и 

проблеми. У извештајном периоду било је укупно 8.953 позива, а број тражених  

информација је приказан у следећој табели:   

 

Ред. бр. Врсте информација 
Број 

позива 

1. Кућна нега 521 

2. Помоћ у кући 422 

3. Материјална помоћ 6.120 

4. Здравствена делатност 343 

5. Институционални смештај 25 

6. Психосоцијална подршка  391 

7. Правна помоћ 56 

8. Бање 402 

9. Разно 673 

УКУПНО: 8.953 

  

Пројекат финансијски подржава Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог 

Сад 

 

 

Превентивни опоравак деце из социјално угрожених породица 

 

Црвени крст Новог Сада је захваљујући Црвеном крсту Војводине и Покрајинској влади АП 

Војводине, омогућио седмодневни одмор за 28 деце у одмаралишту Црвеног крста Сомбор у 

Бачком Моноштору, у термину од 30. августа до 5. септембра 2021. године. У одмаралишту 

су боравила деца основношколског узраста из социјално угрожених породица са територије 

Града Новог Сада под надзором педагошке асистенткиње ОШ „Душан Радовић“ Зорице 

Калањош, дугогодишње волонтерке Црвеног крста Новог Сада. Захваљујући донаторима 

наша организација обезбедила је пригодне поклоне за сву децу пре поласка у одмаралиште. 

 

    
 

У оквиру седмодневног боравка у одмаралишту, обезбеђени су били: превоз, здравствена 

заштита и едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада (реализатори Летње школе) који 

су кроз интерактивни рад у мањим групама реализовали различите едукативне и забавне 

садржаје. Током реализације Летње школе подмлатка, деца су осим поподневних тематских 

радионица имала прилику да свако јутро присуствују радионици „Црвени крст и ја“ где су 

учили првенствено о историјату Црвеног крста и принципима наше организације, дифузији и 
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међународном хуманитарном праву. Релизатори Летње школе су анимирали децу кроз 

следеће тематске садржаје:  

* Радионица Дифузије „Црвени крст и ја“ – Радомир Средановић  

* Радионица Прве помоћи – Никола Јовић  

* Радионица Превенције трговине људима – Милица Милетић 

* Радионица Промоције хуманих вредности – Ангелина Митић 

Као посебан део Летње школе, а у склопу вечерњих активности, реализатори су припремали 

разнолик вечерњи програм у којем су деца посебно уживала.  

Представници Црвеног крста Новог Сада су 2. септембра 2021. године посетили 

организацију Црвеног крста Сомбор и одмаралиште Бачки Моноштор у којем су провели 

пријатно поподне дружећи се са децом и љубазним домаћинима. Програми одмора и 

опоравка деце Црвеног крста дају велики допринос у мотивисању деце за учењем и 

хуманијим односом према другима. Захваљујемо Црвеном крсту Војводине који је омогућио 

превентивни опоравак деце, као и љубазним домаћинима у oдмаралишту Црвеног крста 

Сомбор, у Бачком Моноштору на гостопримству и несебичној помоћи у реализацији ове 

активности.  

 

    
 

 

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 2021. години. Велики број социјално 

угрожених, старијих и болесних суграђана 

добило је помоћ у прехрамбеним артиклима, 

хигијенским артиклима, гадрероби и обући у 

оквиру  програма чији су корисници.  

 

Из донације Дирекције за робне резерве Града 

Новог Сада подељено је 1.135 прехрамбених 

пакета ( 9.761 kg) у сарадњи са Центром за социјални рад Града Новог Сада. 

Из локалних донација предузећа подељено је 69 прехрамбених пакета и 109 хигијенских 

пакета. 

Из донација грађана подељено је укупно 10.686 kg половне гардеробе и обуће. 
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март 2021. године - Raiffeisen банка а.д. поклонила је Црвеном крсту Новог Сада 

канцеларијски намештај. Ова вредна донација употребљена је за опремање магацинских 

канцеларија. Црвени крст Новог Сада се захваљује донатору на исказаној друштвеној 

одговорности. 

 

    
 

 

10. март 2021. године - Црвеном крсту 

Новог Сада је 10. марта 2021. године, 

апотека Зегин донирала 152 различитa 

артикла у вредности од 1.119.714,50 динара, 

који су подељени у складу са мандатом 

Црвеног крста. Део ове вредне донације био 

је усмерен у развој програма Црвеног крста 

(прва помоћ и деловање у несрећама). 

 

 

 

 

 

 

Донација семенског материјала 

 

 

12. март 2021.године - Институт за 

ратарство и повртарство „НС СЕМЕ“ 

донирао је семенски материјал кукуруза у 

виду 1.900 сетвених јединица, укупне 

тежине 13.015 килограма. У сарадњи са 

Јужнобачким управним округом наведена 

донација је подељена социјално угроженим 

категоријама становништа 

(пољопривредним домаћинствима у 

приградским насељима која обрађују једно 

до два јутра земље).  

 

 

 

 

 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2021.годину 

50 

Хуманитарна помоћ за Косово и Метохију 

 

14. мај 2021. године - Испред магацина Црвеног крста Новог Сада (Петроварадин, Раде 

Кончара 1а), Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност 

АП Војводине, проф. др Зоран Милошевић испратио је камион са донацијом за Епархију 

рашко-призренску на Косову и Метохији. 

 

    
 

Покрајинска влада у сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада и хуманитарном организацијом 

„Мајка девет Југовића“ упутила је заједничку донацију која се састојала из прехрамбених 

производа, средстава за хигијену, ђачких торби и школског прибора ( 19.215 kg). 

Ова донација била је намењена је корисницима социјалне помоћи и Народним кухињама на 

Косову и Метохији. Црвени крст Новог Сада је обезбедио логистичку подршку за наведену 

хуманитарну пошиљку. 

    

18. јун 2021. године - Као партнер Локалној 

самоуправи Града Новог Сада у хуманитарној 

области, Црвени крст Новог Сада био је 

ангажован је на активностима поделе 700 

породичних хигијенских пакета помоћи 

становницима подстандардних насеља као 

подршка у пријави за имунизацију.   

У сарадњи са координаторком за ромска 

питања Градске управе за социјалну и дечију 

заштиту Града Новог Сада, од 15. до 18. јуна 

2021. године реализована је подела породичних 

хигијенских пакета у насељима Бангладеш, 

Велики рит, Адице Шангај и Депресија. 

Том приликом смо становницима ових насеља 

поделили и лифлете са основним 

информацијама о процесу вакцинације које су 

припремили Црвени крст Србије и Институт за 

јавно здравље Србије „др Милан Јовановић 

Батут“. 

На иницијативу Министарства државне управе 

и локалне самоуправе Републике Србије, 

Црвени крст Србије је, за 29 градова и општина 

на територији Републике Србије, обезбедио 

породичне хигијенске пакете помоћи 

становништву у подстандардним насељима као 
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подршку у пријави за имунизацију. Ова акција се на територији Републике Србије 

реализовала у 179 подстандардних насеља, којом је било обухваћено око 70.000 људи. 

Пакети су били обезбеђени од донатора: ГИЗ - Немачка организација за међународну 

сарадњу, Фонд за отворено друштво, Стална конференција градова и општина и УНХЦР. 

Један пакет помоћи је садржао: Заштитне маске 100 комaда, алкохол 2l, тоалет папир 20 

ролни, сапун чврсти 5 комада и сапун течни 1l. 

 

22 - 24. септембар 2021. године - Црвени крст 

Новог Сада је породицама избеглих и интерно 

расељених лица поделио 200 прехрамбених 

пакета добијених посредством Комесаријата за 

избеглице и миграције Републике Србије. 

Пакети су подељени  у магацину Црвеног крста 

Новог Сада, ул. Раде Кончара 1, Петроварадин 

на основу спискова Канцеларије за избеглице и 

миграције Градске управе за социјалну и 

дечију заштиту Града Новог Сада. 

Садржај прехрамбеног пакета је био: брашно 

тип 500-10 kg, уље - 3l, шећер кристал - 3 kg, 

кухињска со - 1 kg, пасуљ - 1 kg, тестенина - 2 

kg, паштета 300 g, месни нарезак 1200 g, сардина у конзерви– 2 ком, зачин 500 g, чоколадни 

намаз - 500 g, туњевина у конзерви– 4 ком. 

 

09 - 10. октобар 2021. године - У оквиру 

обележавања Месеца солидардности, Црвени 

крст Новог Сада активно се укључио у 

кампању „Спасимо храну, спасимо хуманост” у 

организацији Коалиције за доброчинство, у 

сарадњи са  компанијом ЛИДЛ  у Београду, 

Новом Саду, Нишу, Зајечару, Шапцу и 

Крагујевцу. 

Млади волонтери Црвеног крста Новог Сада су 

били ангажовани у два продајна објекта Лидл-

а, у Футошкој 46 и на Булевару војводе Степе 

2, где су нашим суграђанима делили 

промотивни материјал, у вези са овом акцијом 

солидарности . 

Том приликом, из донација наших суграђана, 

прикупљено је 350 kg основних животних 

намирница, за потребе поделе  корисницима 

хуманитарних програма Црвеног крста. 

Црвени крст Новог Сада се захвалио компанији 

Лидл Србија на исказаној друштвеној 

одговорности и свим суграђанима који су узели 

учешћа у акцији.  

Циљеви кампање „Спасимо храну, спасимо 

хуманост” су били: подизање свести о потреби за већом подршком најугроженијем 

становништву, повећање донација хране кроз сензитивизацију донатора (грађана и 

компанија) о потребама угроженог становништва и начинима за донирање хране, 

прикупљање средстава за куповину намирница за угрожено становништво и унапређење 

сарадње корпоративног сектора, организација цивилног друштва и појединаца на пољу 

донирања хране. 
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Кампања „Спасимо храну, спасимо хуманост“ 

се спроводила у склопу Пројекта за 

унапређење оквира за давање, који је 

реализовала Коалиција за доброчинство  

 коју предводи Фондација Ана и Владе Дивац 

уз финансијску подршку Америчке агенције за 

међународни развој (USAID). Коалицију за 

доброчинство додатно чине Траг фондација, 

Catalyst Balkans, СМАРТ колектив, Српски 

филантропски форум, Форум за одговорно 

пословање и Привредна комора Србије.  

 

26. новембар 2021. године - Саветница градоначеника за социјална питања, Љиљана 

Коковић je 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 са 

којом реализује низ активности подршке и помоћи социјално угроженом становништву са 

територије Града. И ове године је из Буџета издвојено 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 циљ нам је да помоћ стигне до сваког корисника на време, без обзира 

на епидемиолошку ситуацију у којој се тренутно налазимо“ - рекла је Љиљана Коковић. 

 

29. новембар – 19. децембар 2021. године - Уочи 

божићних и новогодишњих празника Лидл Србија је 

покренуо велику кампању прикупљања хуманитарне 

помоћи за кориснике хуманитарних програма Црвеног 

крста Србије, под називом „Мала дела су велика ствар“.  

Црвени крст Новог Сада је позвао потрошаче да у 

новосадској Лидл продавници (Футошки пут 48) донирају 

основне животне  намирнице и средства за хигијену, тако 

што ће купити означене производе у Лидлу а потом их 

одложити у за то предвиђене кутије. 

Том приликом, из донација наших суграђана, прикупљено 

је 569 kg основних животних намирница, за потребе 
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поделе  корисницима хуманитарних програма Црвеног крста. Црвени крст Новог Сада се 

захвалио компанији Лидл Србија на исказаној друштвеној одговорности и свим суграђанима 

који су узели учешћа у акцији.  

 

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 првој половини 2021. 

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 124.800 kg.  

 

 

Сарадња са Дирекцијом за робне резерве АП Војводине 

 

Црвени Црвени крст Новог Сада је, на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са 

Дирекцојим за робне резерве Аутономне покрајине Војводине, током 2021. године извршио 

пријем и дистрибуцију хуманитарне помоћи у виду прехрамбених и хигијенских артикала, у 

укупној количини од 486.264 kg.  

 

    
 

У сарадњи са Дирекцијом за робне резерве Аутономне покрајине Војводине и Црвеним 

крстом Војводине, а на основу Закључaка Покрајинске владе, 45 организација Црвеног крста 

на територији Аутономне покрајине Војводине добило је укупно 25.960 пакета са 

прехрамбеним производима и средствима за хигијену ( 467.280 kg) намењених породицама у 

стању социјалне потребе. 

Дистрибуција хуманитарне помоћи извршена је у току фебруара, марта и децембра месеца. 
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Остале традиционалне активности Црвеног крста 

 

 Поред ангажовања у реализацији наведених програма и пројеката у директном 

пружању помоћи социјално угроженом становништву, Црвени крст Новог Сада је реализовао 

и традиционалне активности предвиђене планом рада из области социјалне делатности. 

 

 

Недеља Црвеног крста 

 

Поводом обележавања Недеље Црвеног крста 

од 8. до 15. маја  под темом  „Незаустављиви” 

коју је определила Међународна федерација 

друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца 
за 2021. годину, Црвени крст Новог Сада је 10. 

маја 2021. године поделио  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 Сремска Каменица. 
 

Корисницима Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог 

Сада подељене су мајице из донације Међународне православне добротворне организиације 

(IOCC) и свеске из донације Црвеног крста Београд. 

 

    
 

Штићеницима СОС Дечијег села „Др Милорад Павловић” Сремска Каменица и ученицима 

ШОСО „Др Милан Петровић”  уручена је донација апотеке Зегин, као и дечија гардероба и 

обућа из донације Арно Гујона.  

 

Пакет за новорођену бебу 

 

07.мај 2021. године - Светски дан Црвеног крста 8. мај и „Недеља Црвеног крста“ од 8. до 

15. маја у 2021. години, су обележени темом коју је определила Међународна федерација 

друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а то је „Unstoppable“ – Незаустављиви, 

Рачунајте на нас зато што и када је најтеже и даље смо заједно. 
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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”, 7. маја 2021. године, 

представници Црвеног крста Новог Сада су 

Клиници за гинекологију и акушерство 

Клиничког центра Војводине доставили 145 

беби пакете које је обезбедио Црвени крст 

Војводине захваљујући средствима 

Покрајинског секретаријата за социјалну 

политику, демографију и равноправност 

полова. Све бебе које су рођене у новосадском 

породилишту у периоду од 8. до 15. маја добиле су овај пакет.  

Црвени крст Србије, са жељом да се прикључи борби против „беле куге“ и реализацији 

циљева Стратегије популационе политике у нашој Републици, иницирао је код 

Министарства за рад, запошљавање , борачка и социјална питања подршку реализацији 

традиционалне акције „Пакет за новорођену бебу” са мотом „Да нас буде више“. За бебе 

рођене у Недељи Црвеног крста обезбеђени су поклон пакети који су садржали поклон 

честитку, Радосницу, пелене и беби крему. 

 

„За сунчану јесен живота” 

 

октобар 2021. године - Традиционална активност Црвеног крста Новог Сада „За сунчану 

јесен живота“ посвећена старијим суграђанкама и суграђанима је одржана по 42. пут. 

Програм је реализован током месеца октобра у складу са препорукама Градског штаба за 

ванредне ситуације, поштујући превентивне мере у циљу спречавања ширења заразне 

болести COVID-19. 

Илона Ковач, рођена 15.10.1914. године проглашена је за најстарију пријављену суграђанку. 

Представници наше организације, у уторак, 26. октобра, посетили су бака Илону и том 

приликом уручили су јој пригодан поклон.  

 

Марија и Владимир Сабо, венчани 2. маја 1963. године, који су пуних 58 година у брачној 

заједници, проглашени су за пријављени брачни пар који је најдуже у браку. Пригодан 

поклон уручили су им сарадници Црвеног крста Новог Сада, у среду, 27. октобра, и уједно 

посетили њихово домаћинство у Кисачу.   
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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 у 2021. години стигло преко 1000 

ликовних и литерарних радова.  

 

    
 

Победницима ликовно-литерарног конкурса, на тему „Моји баба и деда“, захвалнице и 

поклоне уручио је, у четвртак, 28. октобра, у просторијама Црвеног крста Новог Сада, 

председник Управног одбора пуковник др Братољуб Бркљача, где је била постављена и 

изложба овогодишњих дечијих радова. 

Награђени радови: 

Ликовни радови у категорији предшколског узраста: 

• Анастасија Чечук, I место (вртић „Новосађанче”, Нови Сад, васпитачице: Оливера Лабавић 

и Мирјана Гавриловић) 

• Милица Масларић, II место (вртић „Невен“, Ковиљ, васпитачице: Драгана Јованов и 

Милана Игњатић) 

• Петар Медан, III место (вртић „Бубамара”, Нови Сад, васпитачице: Биљана Марић и Ирина 

Мрковачки) 

• Алекса Вјештица, похвала 1 (вртић „Колибри“, Нови Сад, васпитачице: Тамара Јефтић и 

Кристина Бајчић) 

• Коста Трифуновић, похвала 2 (вртић „Гуливер“, Нови Сад, васпитачице: Тијана Јасеновски 

и Александра Мачкић) 

Ликовни радови у категорији ученика од 1.-4. разреда основних школа: 

• Филип Поповић IV5, I место (ОШ „Јован Поповић“, Нови Сад, учитељица: Марија 

Панковић) и Андријана Шуша III 3, I место (ОШ „Марија Трандафил“, Ветерник, учитељица: 

Биљана Николић) 

• Гаврило Миловац III 4, II место (ОШ „Јован Поповић “, Нови Сад, учитељица: Бранкица 

Чубрило) 

• Лука Бељин II 2, III место (ОШ „Милош Црњански“, Нови Сад, учитељица: Гордана 

Симић) 

• Растко Богдановић II 5, похвала 1 (ОШ „Јован Јовановић Змај“, Сремска Каменица, 

учитељица: Аранка Сић) 

Литерарни радови у категорији ученика од 1.- 4. разреда основних школа: 

• Невена Шпоња II 3, I место (ОШ „Свети Сава“, Руменка, учитељица: Славица Печиљ) 

• Милисав Атанацковић, III 5, II место (ОШ „Прва Војвођанска Бригада“, Нови Сад, 

учитељица: Ивана Драгин) 

• Лоренa Лештар IV 3, III место (ОШ „Иван Гундулић“, Нови Сад учитељица: Лидија 

Фурдек) 
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Завршна свечаност поводом акције „За сунчану јесен живота“ одржана је 29. октобра 2021. 

године у новосадском ресторану Романов.  

Чланица Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци, Бранка Бежанов, 

уручила је пригодан поклон Мирјани Скандарски, која је ове године проглашена за 

волонтерку са најдужим стажом у Црвеном крсту Новог Сада. Активна је у Црвеном крсту 

Новог Сада 42. године. 

 

Мирјана Скандарски је рођена 7. априла 1955. године у Новом Саду, где се  и школовала. 

Правни факултет је завршила у јуну 1977. године. У новембру 1977. године се запослила у 

Југоалату у Новом Саду, где је  радила на правним пословима. Крајем 1979. године на 

предлог Петра Шушњара, који је био директор Правне службе Југоалата и активан у 

Црвеном крсту Новог Сада, први пут је дошла у просторије наше организавије.  

 

    
 

Укључена је у рад на изради  Статута  и нормативних  аката Црвеног крста Новог Сада. 1980. 

године почела је да ради у Музеју социјалистичке револуције Војводине. Приликом 

формирања Комисије службе тражења, као представник Музеја постала је члан ове 

Комисије. У то време у оквиру Комисије било је захтева  грађана за прибављање податке о 

учешћу у НОБ-у и одвођење у заробљеништво и логоре, о чему је  Музеј располагао 

подацима. Након  стручне обуке, као предавач, је учествовала у великом броју семинара који 

су организовани за активисте Црвеног крста,  из области Међународног  хуманитарног права 

и познавања Женевских конвенција. 1992. године са члановима Комисије  и волонтерима, 

помагала је у прихвату избеглица  које су долазиле у великом броју у Нови Сад, на размени 

породичних порука и потрагама за несталим лица. Након операције „Олуја“, такође је била 

укључења у прихват избеглица на СПЕНС-у, као и други волонтери Црвеног крста Новог 

Сада. Током бомбардовања 1999. године, учествовала је у дежурствима заједно са другим 

волонтерима Црвеног крста. 1996. године  изабрана је за судију Општинског суда у Новом 

Саду, а 2014. године за судију Вишег суда у Новом Саду . 

У пензији је од 2018. године, али и даље активна у Црвеном крсту Новог Сада. 

Свечаности је присуствовала и Љиљана Коковић, саветница Градоначелника Новог Сада за 

социјална питања а програм је водила Лаура Вујковић, новинарка РТВ1, дугогодишња 

сарадница Црвеног крста Новог Сада.  

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. 
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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, Центром страних језика „Buena 

Vida”, Oсновном школом „Марија Трандафил“ 

из Ветерника, Центром за основну полицијску 

обуку Сремска Каменица,  Компанијом Lidl 

Србија и уз помоћ донацијa грађана поделио 

1270 новогодишњих пакетића деци из 

социјално угрожених породица.   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Пакетићи су подељени следећим институцијама, удружењима и лицима: 

1. Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић” - 96 пакетића; 

2. Дневном боравку школе за основно и средње образовање „Милан Петровић” Нови 

Сад - 76 пакетића 

3. Вишечланим, социјално угроженим породицама – 162 пакетића у просторијама 

Црвеног крста Новог Сада; 

4. Деци корисника Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада - 177 пакетића; 

5. Центру за породични смештај и усвојење – 127 пакетића; 

6. Центру за социјални рад Града Новог Сада - 153 пакетића: Прихватилишту за децу 

„Сигурна дечија кућа” и Свратишту за децу и младе Града Новог Сада  

7. Установи за децу и младе Дечије село „Др Милорад Павловић” Сремска Каменица - 

80 пакетића; 

8. Добровољном ватрогасном друштву Петроварадин - 24 пакетића; 

9. Удружењу Дистрофичара Јужнобачког округа Нови Сад - 37 пакетића; 

10. Удружењу за подршку особама са Даун синдромом Нови Сад - 34 пакетића; 

11. Удружењу грађана оболелих од церебралне и дечије парализе,  „Сунце” - Јужнобачког 

округа Нови Сад - 47 пакетића; 

12. Удружењу оболелих од мултипле склерозе Јужнобачког округа „Мултис” - 40 

пакетића; 

13. Градској организацији слепих Нови Сад - 10 пакетића; 

14. Удружењу за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада - 43 

пакетића  

15. Организацији Глувих Нови Сад – 60 пакетића;  

16. Националном удружењу родитеља деце оболеле од рака - Нурдор – 30 пакетића 
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17. Удружењу грађана „Срећа” – 25 пакетића 

18. Удружењу за подршку особа са инвалидитетом „Различак Каћ” – 19 пакетића 

19. Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида Новог Сада – 20 пакетића и  

20. Удружењу параплегичара и квадриплегичара новосадског региона  - 10 пакетића. 

У оквиру акције „ Један пакетић-много љубави” 21. децембра 2021. године Црвени крст 

Новог Сада је уручио пакетиће из  хуманитарног пројеката „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 су подељени  у 

школи  23. децембра 2021. године. Жеља донатора је била да обрадују малишане и да на 

најлепши начин дочарају дух божићних и новогодишњих празника.  

 

21. децембра 2021. године пакетићи су 

подељени  Дечијем селу „Др Милорад 

Павловић”. 

22. децембра 2021. пакетићи су достављени 

Националном удружењу родитеља деце 

оболеле од рака – Нурдор и подељени 

Удружењу Дистрофичара Јужнобачког 

округа Нови Сад.  

23. децембра 2021. године у оквиру акције „ 

Један пакетић-много љубави”, Црвени крст 

Новог Сада је доставио новогодишње 

пакетиће Свратишту за децу и младе Града 

Новог Сада и Прихватилишту за децу 

„Сигурна дечија кућа”у оквиру Центра за 

социјални рад Града Новог Сада, 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. 

Црвени крст Новог Сада је у сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту 

Града Новог Сада 23. децембра 2021. године поделио новогодишње пакетиће, Удружењу 

грађана оболелих од церебралне и дечије парализе,  „Сунце” - 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”, Центру за породични смештај и усвојење Нови 

Сад, Организацији Глувих Нови Сад, Градској организацији слепих, Удружењу ратних и 

мирнодопских војних инвалида Новог Сада, Удружењу за подршку особа са инвалидитетом 

„Различак Каћ”. 

24. децембра 2021. године пакетићи су 

уручени Удружењу параплегичара и 

квадриплегичара новосадског региона,  

Добровољном ватрогасном друштву 

Петроварадин и Удружењу за помоћ 

ментално недовољно развијеним особама 

Града Новог Сада.   

Црвени крст Новог Сада је 27. децембра 

2021. 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 28. децембра 2021. године, пакетићи су подељени 

деци из вишечланих социјално угрожених породица. 

 

30. децембар 2021. године - Ватерполо клуб Војводина и Црвени крст Нови Сад 

организоавали су трећи пут хуманитарно црвено-бело вече, на базену Слана бара. Гледаоци 

су имали прилику да поздраве ватерполисткиње које су одбраниле титулу Купа Србије. 

Ревијалне утакмице одиграле су све селекције Ватерполо клуба Војводина, а догађају су 

присуствовали и олимпијски, светски и европски шампиони Србије у ватерполу, који су 

поникли у Ватерполо клубу Војводина: Бранислав Митровић, Милош Ћук и Борис Вапенски. 

Као и претходних година,  улаз није наплаћиван, тако да су гледаоци донирали новогодишње 

пакетиће, слаткише, сланише и добровољне новчане прилоге, који ће бити уручени 

социјално угроженој деци поводом предстојећих празника. 

 

    
 

Прикупљено је 100 новогодишњих пакетића и 10.600,00 динара новчаних прилога. 

У име корисника, посебну захвалност упућујемо Драгану Ресановићу, председнику 

Ватерполо клуба Војводина и Марку Ћуку, директору, на организацији наведеног догађаја 
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Едукације 

 

19-20. април 2021. године - Црвени крст 

Србије је организовао едукацију 

едукатора на тему „Превенција насиља 

над старијим женама“.  

Модул за едукацију едукатора садржао је: 

Модуле 1 – Зашто насиље над старијим 

женама (демографски подаци и феномен 

насиља над старијим женама, 

феминизација старења) 

Модуле 2- Дефиниција и врсте насиља 

Модуле 3 - Фактори ризика (укључује и 

насиље током COVID-19) и зашто старије жене не пријављују насиље 

Модуле 4 - Правни оквир и начин реагоавања институција 

Модуле 5 – Разговор са старијом женом жртвом насиља 

Модуле 6 – Како организовати сесију или едукацију 

 

Едукација је део пројекта „Оснаживање старијих жена: Превенција насиља кроз промену 

социјалних норми у Аустрији и Србији“ (EmPreV) који финансирају Европска унија и 

Аустријска развојна агенција. Едукацији су присуствовале Ивана Богојевић, стручни 

сарадник за социјалну и здравствену делатност и Мира Алимпић, пословни секретар. 

 

15-17. новембар 2021. године -Црвени 

крст Новог Сада учествовао је на 

семинару за стручне сараднике и 

волонтере и саветовању секретара 

Организација Црвеног крста у 

организацији Црвеног крста Војводине у 

Бањи Ждрело где је учешће узела 31 

Организације Црвеног крста са 

територије АП Војводине. 

Црвени крст Новог Сада представљали су 

дугогодишњи волонтер и секретар 

Основне организације Црвеног крста 

Футог Дане Мијатовић, секретар Црвеног 

крста Новог Сада др Драган Лазић и 

самостални стручни сарадник Драган Шарац. 

Семинар је био посвећен актуелним темама из области деловања Црвеног крста као и развоју 

волонтеризма. 

Стручни сарадници Црвеног крста Војводине су организовали тематске радионице: 

Добровољно давалаштво крви, Како мотивишем себе и друге, Помоћ нам је у крви, Како 

побољшати рад са младима, Извештавање и фотографисање, Климатске промене, Мој 

предлог за боље сутра, Тим и тимски рад. 
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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. 

 

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 
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29. децембар 2021. године – Због неповољне епидемиолошке ситуације узроковане 

пандемијом корона вируса, Скупштина Омладинске теренске јединице „Јован Јовановић 

Змај“ Црвеног крста Новог Сада је одржана онлајн, а њен рад су пратили и волонтери из 

следећих организација Црвеног крста: Бања Луке, Вождовца, Ковина, Суботице, Сремске 

Митровице, Зрењанина и Скопља.  

Приказан је видео материјал о ангажовању младих волонтера Црвеног крста Новог Сада 

током 2021. године. Након приказане презентације организован је округли сто на коме су 

волонтери имали прилику да представе своје активности и поделе искуства током 

волонтирања. Захваљујемо се свим учесницима на подељеним искуствима и времену које су 

издвојили да присуствују Скупштини. 

 

    
 

15. мај 2021. године - Урош Црнић и Филип 

Михајловић, наши млади волонтери, чланови 

Омладинске теренске јединице "Јован 

Јовановић Змај",  учествовали су у раду онлајн 

скупштине ОТЈ Црвеног крста Зрењанин. Тема 

скупштине је било представљање ангажовања 

младих волонтера у борби против пандемије 

изазване корона вирусом. Рад онлајн 

скупштине пратили су млади волонтери из 

следећих организација Црвеног крста: Бања 

Луке, Вождовца, Кикинде, Ковина, Краљева, 

Новог Сада, Палилуле, Сомбора, Суботице и 

Сремске Митровице 

Захваљујемо се Црвеном крсту Зрењанин на позиву и желимо много успеха у раду. 

 

20 - 22. јун 2021. године - Црвени крст Новог 

Сада је на позив Црвеног крста Војводине 

упутио два млада волонтера на Камп „Природа 

за будућност без граница“, који је реализован у  

оквиру ИПА пројекта, у сарадњи са Мађарским 

Црвеним крстом Чонград. Камп је реализован у 

Еколошком центру  „Радуловачки“ у Сремским 

Карловцима. Млади волонтери имали су 

прилике кроз предавања и радионице да се 

упознају са историјатом Црвеног крста и 

важности екологије за све нас. Слободно време 

употпуњено је спортским активностима, 
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вечерњим програмом и обиласком Сремских Карловаца и вожња катамараном.  

2 - 11. јул 2021. године - Црвеном крсту Новог 

Сада поверена је реализација 1. смена Летње 

школе подмлатка Црвеног крста Србије у 

Дечјем одмаралишту Црвеног крста Вршац на 

Вршачком брегу. Едуковани млади волонтери 

(петоро волонтера)  реализовали су различите 

едукативне и забавне садржаје са укупно 35 

деце. У одмаралишту су боравила деца из 

општина Књажевац и Бољевац. 

Током реализације Летње школе подмлатка, 

деца су осим поподневних тематских 

радионица имала прилику да свако јутро 

присуствују радионици „Црвени крст и ја“ где 

су учили првенствено о историјату Црвеног крста и принципима наше организације, 

дифузији и међународном хуманитарном праву.   

Релизатори Летње школе су анимирали децу кроз следеће тематске садржаје:  

* Радионица Дифузије „Црвени крст и ја“ - Филип Михајловић  

* Радионица Прве помоћи - Тијана Топаловић  

* Радионица Реалистичког приказа повреда, обољења и стања - Марко Живић 

* Радионица Превенције трговине људима - Наташа Чанак 

* Радионица Промоције хуманих вредности - Ања Пилиповић 

 

    
 

Као посебан део Летње школе, а у склопу вечерњих активности, реализатори су припремали 

разнолик вечерњи програм у којем су деца посебно уживала. На завршном вечерњем 

програму, који је био састављен од скечева припремљених на поподневним радионицама, 

полазници су имали прилику да покажу шта су научили током боравка у Летњој школи. 

 

8 - 14. јул 2021. године - Црвени крст Новог Сада je учествoвао у организацији и реализацији 

осамнаестог кампа подмлатка „Мала срећна колонија” на Петроварадинској ади. Камп је 

организован за ученике новосадских основних школа.  

Током трајања кампа, едуковани волонтери Црвеног крста Новог Сада реализовали су 

радионице из програма Промоција хуманих вредности, Борба против трговине људима, Прве 

помоћи и релистичког приказа повреда, стања и обољења и ширења знања о Црвеном крсту. 

На радионицама је учествовало око 30 деце, основношколског узраста. Радионице су  

организоване истовремено на 4 пункта, а деца су анимирана по принципу ротације. Сви 

учесници кампа су упознати са историјом и основним принципима Црвеног крста. 
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Захваљујемо се сараднику Маријани Стевановић на посвећености и несебичном ангажовању 

у реализацији ове хуманитарно-едукативне активности. 

 

    
 

 
 

10 - 15. август 2021. године - У циљу перманентне едукације волонтера и континуираног 

занављања волонтерске базе, организације Црвеног крста Новог Сада, Суботице, Зрењанина 

и Ниша су, као суорганизатори, реализовале Омладински камп Црвеног крста у одмаралишту 

Црвеног крста Ниш ,,Гај“ у Дивљани, надомак Беле Паланке. 

Црвени крст базира свој рад на ангажовању 

волонтера те је од изузетног значаја да 

волонтери буду едуковани и стручно 

оспособљени за област којом се баве у 

Црвеном крсту.  

Волонтерима су презентоване активности 

којима се баве млади у Црвеном крсту, 

реализована су предавања и радионице на 

тему „Дифузија- ширење знања о Црвеном 

крсту“ и „Управљање волонтерима“, а 

реализоване су и радионице из програма 

„Промоција хуманих вредности“ и „Борба 

против трговине људима“.  
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Отварање Кампа обележено је презентацијом на тему „Дифузија - ширење знања о Црвеном 

крсту“. Кроз презентоване садржаје улесници су имали прилику да стекну основна знања о 

Покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Основним Принципима Црвеног крста, 

историјату и структури Црвеног крста Србије. 

 

    
 

У оквиру активности у области управљања волонтерима, презентоване су теме које су 

значајне за ангажовање волонтера у Организацији: Етички кодекс за волонтере и запослене, 

Лидерство и координација, Тимски рад, Вештине комуникације, Превазилажење 

конфликтних ситуација, Правила радионичарског рада, Извештавање и Контакт са медијима. 

Теме су презентоване кроз интерактивни метод рада, рад у групама, радионичарске игрице и 

подстицање дискусије. 

У склопу припрема за предстојеће смотре 

Црвеног крста Србије у пружању прве помоћи 

и реалистичком приказу повреда, стања и 

обољења, волонтери су имали прилику да 

увежбавају напредне технике за пружање 

прве помоћи, кроз теоријска предавања, 

практичан рад и проверу знања на радним 

полигонима.  

Кроз програм “Промоција хуманих 

вредности” реализоване су радионице из 

модула „Толеранција“ које су биле 

прилагођене узрасту учесника, а чији циљ је 

био да учеснике подстакну да уоче да смо 

истовремено упркос сличностим, сви ми 

јединствени и непоновљиви као и у којој мери је значајно уважавање међусобних разлика и 

особености. 

Предавања и радионице су реализовали едуковани, млади волонтери из организација 

Црвеног крста Новог Сада, Суботице, Зрењанина и Ниша. 

Учесниции су имали прилику да осим усвајања нових знања време проведу у дружењу што је 

такође од изузетног значаја за њихово ангажовање и тимски волонтерски рад у 

Организацији. Посебно место имала је могућност размене међусобних искустава у 

досадашњем волонтерском раду као и начинима ангажовања волонтера у организацијама из 

којих долазе.  

Слободно време је било драгоцено за боље упознавање, колективне игре и јачање тимског 

духа. Организоване су заједничке шетње у прелепој природи која окружује одмаралиште и 

обилазак знаменитости попут Манастира Светог Димитрија и хиљадугодишњег стабла 

храста у Дивљани. 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2021.годину 

 

67 

18 - 20. август 2021. године - Црвени крст Новог Сада је реализовао Камп подмлатка и 

омладине у новосадском викенд насељу Камењар. У оквиру кампа екипа омладине се 

припремала за предстојећу смотру у пружању прве помоћи која је одржана 11. септембра 

2021. године на градској плажи „Штранд“ поводом обележавања Светског дана прве помоћи. 

Осим прве помоћи са учесницима су обрађене следеће теме: Дифузија и Историјат и 

структура Црвеног крста (Основна знања о Покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца, 

Основни Принципи Црвеног крста, Знак Црвеног крста и правилна употреба знака Црвеног 

крста), Тимски рад, Вештине комуникације, Превазилажење конфликтних ситуација.... 

 

    
 

30. август - 5. септембра 2021. године - Црвени крст Новог Сада је захваљујући Црвеном 

крсту Војводине и Покрајинској влади АП Војводине, омогућио седмодневни одмор за 28 

деце у одмаралишту Црвеног крста Сомбор у Бачком Моноштору.  

Током реализације Летње школе подмлатка, деца су осим поподневних тематских радионица 

имала прилику да свако јутро присуствују радионици „Црвени крст и ја“ где су учили 

првенствено о историјату Црвеног крста и принципима наше организације, дифузији и 

међународном хуманитарном праву.   

Релизатори Летње школе су анимирали децу кроз следеће тематске садржаје:  

* Радионица Дифузије „Црвени крст и ја“ - Радомир Средановић  

* Радионица Прве помоћи - Никола Јовић  

* Радионица Превенције трговине људима - Милица Милетић 

* Радионица Промоције хуманих вредности - Ангелина Митић 

 

    
 

Као посебан део Летње школе, а у склопу вечерњих активности, реализатори су припремали 

разнолик вечерњи програм у којем су деца посебно уживала.  
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Програми одмора и опоравка деце Црвеног крста дају велики допринос у мотивисању деце за 

учењем и хуманијим односом према другима. 

Захваљујемо Црвеном крсту Војводине који је омогућио превентивни опоравак деце, као и 

љубазним домаћинима у oдмаралишту Црвеног крста Сомбор, у Бачком Моноштору на 

гостопримству и несебичној помоћи у реализацији ове активности. 

 

26 - 28. новембар 2021. године - Црвени крст Новог Сада је на позив Црвеног крста 

Зрењанина учествовао у тродневном Кампу омладине под називом „Води добрим 

примером“, у Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу. Наши млади 

волонтери Анђела Азлем и Давид Борош су имали прилику да се упознају са историјом 

Црвеног крста, Етичким кодексом за волонтере и запослене, Тимским радом, да науче како 

да организују активности и акције Црвеног крста,  који су изазови у односима са медијима, 

односно кризно комуницирање и др.). 

 

    
 

На Кампу Црвеног крста Зрењанин учествовало 35 волонтера из Зрењанина и по два млада 

волонтера из Суботице, Сремске Митровице и Новог Сада. Камп Црвеног крста Зрењанин је 

био прилика да осим усвајања нових знања волонтери упознају своје колеге из других места, 

да се друже и размене искуства у досадашњем волонтерском раду како би били квалитетнији 

и спремнији за извршавање нових задатака. 

Црвени крст Новог Сада упућује честитке шесточланом реализаторском тиму Црвеном крсту 

Зрењанин и секретару Александри Танасијевић на одлично организованом Кампу, и 

захвалност на срдачности и гостопримству током трајања ове активности.  

 

 Остале активности и акције 

 

28. фебруар 2021 године -  Стефан Лукић 

(дугогодишњи сарадник Црвеног крста 

Ужице), студент мастера на Факултету 

ликовних уметности у Београду приредио је 

новосађанима својеврсану изложбу на 

централном Тргу.  

Речи песме „Величина није битна“ из серије 

монументалне поезије „Далеко колико ме ноге 

носе“ биле су исписане на великом плакату по 

земљи и привукле су велики број суграђана. 

Песма је како каже уметник критика брзог 

живота. У постављању изложбе помогли су 

студенти новосадских факултета као и десет 

волонтера Црвеног крста Новог Сада. 
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5. јун 2021. године – На позив Фондације 

„Лаза Костић“, у сарадњи са Издавачком 

кућом „Прометеј“, Црвени крст Новог 

Сада пружио је подршку снимању видео 

спота поводом изласка из штампе 

брошираног издања књиге „Крф-острво 

васкрсења Србије“. 

Едуковани волонтери Црвеног крста 

Новог Сада су узели учешће у виду 

пружања прве помоћи, те постављања 

сценографије болнице и превијања 

повређених. 

 

 

октобар - децембар 2021. године - 

Канцеларија националних друштава 

Црвеног крста и Црвеног полумесеца 

Медитерана са седиштем у Барселони (26 

националних друштава Црвеног крста из 

региона), обавестила нас је 29. октобра 

2021. године о резултатима овогодишњег 

наградног конкурса Greening the Red 

Contest. Међу три најбоља пројекта 

налази се и онај који су сачинили млади 

волонтери Црвеног крста Новог Сада под 

називом REconnect with Earth (Повежи се са природом).  

 

У понедељак, 20. децембра 2021. године, у основној школи „Светозар Марковић Тоза“ млади 

волонтери Црвеног крста Новог Сада су кренули са испоруком сетова канти за рециклажу, за 

35 новосадских основних школа, у оквиру пројекта REconnect with Earth (Повежи се са 

природом). Кроз пројекат, обезбедили смо 68 сетова канти за рециклажу, заједно са 

плакатима на којима се налази упутство за одлагање рециклажног отпада и поделили свим 

основним школама на територији града.  
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 5. октобар 2021. Године - Црвени крст Новог Сада је на препоруку Црвеног крста Србије 

реализовао традиционалну акцију „Трка за срећније детињство“ за ученике нижих разреда 

ОШ „Ђорђе Натошевић“. Црвени крст Новог Сада је за све победнике трка обезбедио 

пригодне награде. 

    
 

 

4 - 10. октобар 2021. Године - Црвени крст 

Новог Сада се, традиционално, укључио у 

Програм активности обележавања „Дечије 

недеље” у Новом Саду под слоганом „Дете је 

дете, да га волите и разумете.” 

Поводом обележавања „Дечије недеље” 

Црвени крст Новог Сада је 4. октобра 2021. 

године Свратишту за децу и младе у оквиру 

Центра за социјални рад Града Новог Сада 

доставио кревете за децу из донације Дома 

ученика средњих школа-Нови Сад „Бранково 

коло”. 

Обележавајући Дечију недељу, волонтери 

Црвеног крста Новог Сада су 6. октобра 2021. 

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.  
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Центру за социјални рад Града Новог Сада  – 

Служби за заштиту деце и омладине 7. 

октобра 2021. године уручене су мајице 

добијене из донације Међународне 

православне добротворне организације 

(IOCC), посредством Црвеног крста Србије, 

дечија гардероба из донације Црвеног крста 

Војводине и дечије пелене из донације 

Црвеног крста Бачка Паланка. 

Истог дана Црвени крст Новог Сада је 

социјално угроженим породицама из насеља 

Велики рит, поделио дечије душеке из 

донације Предшколске Установе „Радосно 

детињство”, дечију обућу и одећу из донације Црвеног крста Војводине, половну гардеробу 

коју су током године донирали грађани Новог Сада и дечије пелене из донације Црвеног 

крста Бачка Паланка. 

Наша орагнизација учешћем у наведеној манифестацији се труди да 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". 

 

16. новембар 2021. године - Међународни дан толеранције 

Црвени крст Новог Сада је у оквиру обележавања Међународног дана толеранције, 16. 

новембра реализовао двочасовну интерактивну радионицу са корисницима у Свратишту за 

децу и младе, Центра за социјални рад Града Новог. На радионици је присуствовало 10 

корисника Дневног боравка, и сви су активно учествовали у радионицама модула 

Толеранције. Бити толерантан је морална дужност сваког појединца, одговорност и врлина. 

Посетили смо и Удружење за ментално недовољно развијене особе града Новог Сада – 

МНРО, где су едуковани волонтери из Програма промоције хуманих вредности на креативан 

начин, кроз забавне игре дочарали појам толеранције. 

 

    
 

Манифестација „Чика Јовин булевар хуманих вредности“ одржана је 16.октобра 2021. године 

у основној школи „Ђорђе Натошевић“ са којом имамо одличну сарадњу. Ученици 6 

одељења, нижих разреда посетили су 7 штандова, на којима су их едукатори анимирали на 

различите теме. Штандови су покривали модуле програма Промоције хуманих вредности: 

Толеранција, Културални идентитет и поштовање разлика, Борба против дискриминације и 

стигматизације, Ненасилно решавање сукоба, Родна једнакост, Дечја права, Борба против 

насиља путем електронских медија. 

Током активности на штандовима је учествовало око 150 ученика ове школе. 
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У ОШ „Прва војвођанска бригада“ расписан је ликовни конкурс за ученике нижих разреда на 

тему „Мој друг и ја“. Једнонедељна изложба је уприличена у холу ове школе, у периоду од 

16. до 23.  новембра 2021. године у оквиру које смо обележили и Светски дан детета, 20. 

новембар. 

 

5. децембар 2021. године - Mеђународни дан 

волонтера - Од почетка пандемијске кризе, 

Црвени крст Нови Сад - Градска организација, 

волонтери и професионално запослени, 

показали су велику хуманост, пожртвовање, 

знање и храброст. 

Слоган ''Незаустављиви'' симболише да је рад 

наше организације вишеструко користан за 

заједницу и да су наши посвећени и одани 

волонтери и запослени спремни да у свакој 

ситуацији дају свој допринос отпорности 

заједнице и спремни да одговоре на кризу сваке 

врсте. 

 

#nezaustavljivi #unstoppable 

 

Поводом Mеђународног дана волонтера, 5. децембра организовано је дружење и трибину 

„Мотивација волонтера: искуства и предлози“ у Клубу младих Црвеног крста Новог Сада.  

Волонтери Црвеног крст Новог Сада су у недељу, 5 децембра 2021. године, учествовали у 

прикупљању хуманитарне помоћи за кориснике хуманитарних програма, у  у новосадској 

Лидл продавници, Футошки пут 48.  

У оквиру реализације Обуке у пружању прве помоћи за ученике старијег основношколског 

узраста у ОШ „Ђорђе Натошевић“ волонтери су истакли значај волонтирања и улогу 

волонтера у друштву, а ученицима су представљени волонтерски програми, пројекти и 

активности у 2021. години. 

Млади волонтери (5 волонтера), едуковани чланови тима за деловање у несрећама су 

учествовали у истовару и подели огревног дрвета, прехрамбених и хигијенских пакета за 

социјално 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. 

 

    
 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/nezaustavljivi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVlbrZruMYxLoBg49F0Qlns0ECChOsyOooxzeFRuxKjGiUFV2MNrLdKW5rYNN3wKhjmcoMoAlbPApo2YS8B9kJ7OnZ4Io5DPzupNG0pHLTkVxN8_SErPp9u8j08rNBjieY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unstoppable?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVlbrZruMYxLoBg49F0Qlns0ECChOsyOooxzeFRuxKjGiUFV2MNrLdKW5rYNN3wKhjmcoMoAlbPApo2YS8B9kJ7OnZ4Io5DPzupNG0pHLTkVxN8_SErPp9u8j08rNBjieY&__tn__=*NK-R
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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 2021. године 

реализовао програм у 4 основне школе: ОШ „Ђорђе 

Натошевић“, ОШ „Коста Трифковић“ ОШ „Жарко 

Зрењанин“ и ОШ „Иво Лола Рибар“  . Програмом је 

обухваћено 136 ученикa из 5 одељења. У додатним 

активностима, током године, је учествовало још око 500 

деце.  

 

 

    
 

Програм је реализовало 37 обучених едукатора, са 5 просветних радника укључених у рад. 

Током 2021. године, у основним школама  реализовано је укупно 50 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. 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2021.годину 

 

74 

Дискриминација и стигматизација: 

Намерно или ненамерно негативно понашање или мишљење о одређеној групи или 

појединцу због њихове расне, националне, узрасне, родне или верске припадности. 

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. 

 

12. април 2021. године - Црвени 

крст Новог Сада је у оквиру 

реализације програма Промоција 

хуманих вредности снимао две 

представе, намењене вршњачким 

едукаторима и полазницима 

Програма. Представе базиране на 

темама и модулима Програма имају 

за циљ да смање насиље међу 

децом и младима, промовишући 

толеранцију и поштовање разлика. 

„Бајка лепих речи“, представа 

ученика четвртог разреда ОШ 

„Ђорђе Натошевић“, и „Није тешко 

бити фин“ представа вршњачких 

едукатора снимане су на Петроварадинској тврђави.  

Црвени крст Новог Сада се захваљује сниматељу Дарку Дозету и учитељици Наташи Пантић 

на срдачном ангажману у реализацији снимања представа. 

Улоге: „Бајка лепих речи“: Александра Станојевић – паче, Ема Ћеран – Снежана, Маша 

Спасеновски – Пинокио, Андреј Мадић – вук, Ника Продановић – Црвенкапа, Борис Куран – 

дечак,  Урош Андрић - ловац . 

„Није тешко бити фин“: Ана – Ангелина, Митић Марија - Ања Пилиповић, Огњен - Филип 

Михајловић, Марко - Алекса Радуловић, Медина - Срна Спасојевић, Иван - Урош Црнић, 

Никола - Витомир Средановић 
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7 - 8. августа 2021. године - На позив Црвеног крста Суботице, два волонтера Црвеног крста 

Новог Сада учествовала су на семинару за нове едукаторе програма Промоција хуманих 

вредности.  Семинар је одржан у просторијама Црвеног крста Суботице, а поред наших 

волонтера учешће на семинару узели су и волонтери из још седам организација: Сремска 

Митровица, Бачка Паланка, Врбас, Дољевац, Инђија, Суботица и Мали Иђош. 

Едукатори из Шапца, Суботице и Новог Сада, путем предавања и радионица пренели су 

знање младим полазницима, који ће у новој школској години реализовати радионице у 

основним школама у својим срединама. 

Захваљујемо се Црвеном крсту Суботици на позиву за учешће на изузетно организованом 

семинару и сјајном гостопримству. 

 

    
 

6 - 7. новембар 2021. године -  Црвени крст 

Новог Сада је у суботу и недељу  реализовао 

локалну обуку из Програма "Промоција 

хуманих вредности" за нове вршњачке 

едукатотре. Обуци реализованој у Клубу 

младих присуствовало је 37 младих 

волонтера, заинтересованих за реализацију 

Програма у школској 2021/2022. години.   

Локалну обуку су реализовали Ана Пајкић, 

координатор програма, дугогодишњи 

едукатори и реализатори Програма и 

Александра Милић, асистент, који су том 

приликом упознали полазнике курса са 

историјатом Црвеног крста, основама Програма и понашања у раду са децом, кроз 

презентације, радионице и промотивни материјал.   

Након обуке, млади волонтери су наставили реализацију радионица у две новосадске 

основне школе: „Иво Лола Рибар” и „Жарко Зрењани”.     
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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. 

 

Масовна имунизација Новосађана 

 

У среду 20. јануара 2021. године почео је 

процес масовне имунизације грађана 

Новог Сада, у Хали 1 Новосадског сајма. 

Вакцинацију су спроводили лекари Дома 

здравља Нови Сад и Института за јавно 

здравље Војводине, сваког радног дана од 

8,00 до 18,00 часова, а технички и 

логистички услови за пријем грађана су 

се стекли захваљујући припадницима 

Прве бригаде Копнене војске и 

волонтерима Црвеног крста Новог Сада 

који су 19. јануара у вечерњим часовима 

окончали све радове. Сваког дана, на 

улазу, испред Хале 1 Новосадског сајма 

дежурали су волонтери Црвеног крста 

Новог Сада и они су били задужени за мерење температуре, превентивне мере зааштите и 

помоћ око евидентирања пацијената. 

Од среде 20. јануара до суботе 6. марта, 56 младих волонтера Црвеног крста Новог Сада, су 

одрадили 430 смене по 6 часова (I смена 8,00 – 14,00 часова, II смена 14,00 – 20,00 часова) уз 

координацију и ангажовање запослениих у нашој организацији. (430 смена ×8 часова = 3440 
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часова рада. Од понедељка 8. марта до 12. априла дежурство су преузели ученици 

Медицинске школе „7. април“. Наши волонтери су поново преузели дежурство и помагали 

су здравствени систем до 30. септембра. 

 

    
 

Током 2021. године 117 волонтера било је укључено у процес имунизације суграђана и 

млади волонтери су поклонили локалној заједници 14.082 волонтерска сата.  

 

9. мај 2021. године - Црвени крст Новог Сада 

је на позив Црвеног крста Зрењанина 

учествовао у показној вежби „Планкова башта 

2021“. Вежба је организована поводом 

обележавања Недеље Црвеног крста, у сарадњи 

са јединицом Цивилне заштите опште намене и 

Добровољним ватрогасним друштвом 

Зрењанин, а на вежби поред домаћина 

учествовали су и колеге из Црвног крста 

Суботице. Нашу организацију представљала је 

екипа прве помоћи (6 чланова) сачињена од 

чланова тима за деловање у несрећама и 

стручни тим од 4 члана.  

У оквиру вежбе приказано је правилно и правовремено пружања прве помоћи са евакуацијом 

повређених, изглед и функционисање пријемно-тријажног шатора, приказ опреме јединице 

Цивилне заштите опште намене и ДВД Зрењанин, као и подизање шатора (Алпине) од стране 

волонтера Црвеног крста. Након реализоване вежбе одржана су предавања на теме:  

 Начини односа са јавношћу у ванредним ситуацијама - Миле Новаковић, шеф 

дописништва РТС у Зрењанину 

 „Примена АЕД апарата и употреба ЦПР метра“ - Дејан Вучковић, стручни сарадник у 

Црвеном крсту Нови Сад 

 Црвени крст Србије у систему смањења 

ризика од катастрофа - Дијана Габрић , 

стручни сарадник у Црвеном крсту 

Суботица 

Црвени крст Новог Сада се захваљује Црвеном 

крсту Зрењанин на позиву и гостопримству. 
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Имунизација становништва у подстандардним насељима  

 

15 - 18. јун 2021. године - У оквиру програма „Инклузија Рома и других маргинализованих 

група у Србији,” Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Немачка 

организација за међународну сарадњу ГИЗ пружили су подршку у реализацији пројекта у 

области информисања, превенције и имунизације грађана против Ковид 19 у 

подстандардним насељима на подручју Града Новог Сада. 

 

Нa иницијативу Министарства државне управе и локалне самоуправе Србије, Црвени крст 

Србије је за 29 градова и општина обезбедио породичне хигијенске пакете помоћи 

подстандардним насељима приликом пријаве за имунизацију. Новом Саду је испоручено 700 

пакета које су обезбедили немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, Фонд за 

отворено друштво, Стална конференција градова и општина и УНХЦР. Пакети садрже 

заштитне маске, алкохол за дезинфекцију, тоалет папир и сапун. 

 

У сарадњи са координатором имунизације Дома здравља Нови Сад, директорком 

Канцеларије за инклузију Рома Владе Војводине и координаторком за ромска питања 

Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада 3. јуна 2021. године почео је 

процес имунизације становника у насељима Бангладеш и Велики рит. Захваљујући подршци 

Града Новог Сада и Дома здравља Нови Сад обезбеђен је aутобус ЈГСП „Нови Сад“ 

адаптиран у мобилни пункт за имунизацију, који је постављен у овим насељима. 

 

Вакцинисано је 92 људи, а ревакцинисано њих 57. Мобилни тим града  и волонтерка УН за 

развој посетили су насеља и у разговору са житељима указали на важност  имунизације. 

Као партнер Града Новог Сада у хуманитарној области, Црвени крст Новог Сада био је 

ангажован на активностима поделе 700 породичних хигијенских пакета помоћи 

становницима подстандардних насеља као подршка у пријави за имунизацију. 

 

У сарадњи са координаторком за ромска питања Градске управе за социјалну и дечију 

заштиту Града Новог Сада, Радмилом Зећировић, од 15. до 18. јуна 2021. године реализована 

је подела породичних хигијенских пакета у насељима Бангладеш, Велики рит, Адице, Шангај 

и Депресија. 

 

Том приликом смо становницима ових насеља поделили и лифлете са основним 

информацијама о процесу вакцинације које су припремили Црвени крст Србије и Институт 

за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“. 

 

Садржај хигијенског пакета: заштитне маске 100 ком, алкохол за дезинфекциу 2 l, тоалет 

папир 20 ролни, сапун чврсти 5 ком. и сапун течни 1 l. 
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19. јун 2021. године - У просторијама Црвеног крста Новог Сада у оквиру Програма 

припреме за деловање у несрећама реализован је семинар „Управљање волонтерима у 

несрећама“ за волонтере Црвеног крста Новог Сада. Волонтери су у присуству стручних 

сарадника, кроз интерактивне радионице и предавања, обрадили актуелне теме везане за 

функционисање Црвеног крста у несрећама. 

Теме обуке су биле: упознавање са документима који су важни за волонтерско ангажовање у 

Црвеном крсту (етички кодекс за запослене и волонтере, Правилник о организовању и 

деловању младих, Стратегија за младе, Политика заштите деце), затим волонтерски 

менаџмент кроз планирање, регрутацију и координацију волонтера, лидерство, тимски рад и 

ангажовање волонтера у несрећама. 

Црвени крст Србије је определио наведене теме и претходно организовао обуку за 

представнике 27 организација Црвеног крста у Србији. 

У оквиру Програма припреме за деловање у несрећама и одговор на несрећу Црвеног крста 

Србије, 29. јуна 2021. године, у просторијама Црвеног крста Врбас, у Врбасу реализован је 

семинар са наведеном темом. На семинару су обрађене следеће теме: Волонтери Црвеног 

крста Врбас су имали прилику да се упознају са следећим темама: етички кодекс за 

волонтере и запослене у Црвеном крсту, увод у волонтерски менаџмент (планирање 

програма и регрутација волонтера), вештина комуникације и др. Предвиђене теме 

реализоване су кроз интерактивни метод рада, рад у групама, радионичарске игрице… 

Семинар је реализовао тим Црвеног крста Новог Сада, кога су представљали: Дејан 

Вучковић, стручни сарадник, Александра Милић и Ана Пајкић. 
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5. новембар 2021. године - Министарство унутрашњих послова организовало је оперативно-

тактичку вежбу субјеката и снага система заштите и спасавања у Републици Србији 

„СИСТЕМ 2021“ у вези са ванредним догађајима и ситуацијама. 
 

    
 

На позив Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада и на основу претходних 

припрема са Сектором за варедне ситуације – Управом за ванредне ситуације у Новом Саду, 

Црвени крст Новог Сада је као субјеката од значаја за заштиту и спасавање, учествовао на 

вежби са 21 представником. 

Секретар наше организације, као члан Градског штаба за ванредне ситуације, је од 10 часова 

учествовао у раду ванредне седнице, у Градској кући (Трг слободе 1), која је заказана због 

техничко - технолошке несреће која се догодила у комплексу „Нис Нафтагас“ (бивша 

рафинерија нафте) на објектима Оператера НИС а.д. Нови Сад (насеље Шангај). Командант 

Градског штаба, Милош Вучевић је на основу процене угрожености и очекиваног даљег 

развоја ситуације прогласио ванредну ситуацију на делу територије Града новог Сада, 

односно на подручју Месне заједнице-Шангај. 

Вежба је почела у 10 часова, испред комплекса „Нис Нафтагас“, а затим се одвијала на још 

четири локације: на Каналу ДТД, у насељу између Шангаја и комплекса „Нис Нафтагас“, код 

окретнице аутобуса у Шангају и на Сланој бари, на платоу између Цркве Светог Вазнесења 

Господњег и фудбалског терена ФК „Борац“ 

Тимови Црвеног крста Новог Сада, сачињени од запослених и едукованих волонтера, 

чланова јединице за деловање у несрећама, имали су задатак да прихвате, евидентирају и 

збрину евакуисано становништво, из подручја које је погођено техничко-технолошким 

акцидентом, односно Рафинерије нафте у  Новом Саду. У вези са јавним овлашћенима, 

активирана је и служба тражења а екипа прве помоћи имала је задатак да евентуално укаже 

прву помоћ пристиглом становништву на локацији Слана бара где су била постављена два 

шатора „Алпина“ са неопходним материјално-техничким средствима. 

Наша организација је обезбедила и пет волонтера који су били маркиранти, односно који су 

глумили повреде, стања и оболења на месту 

несреће, у насељу Шангај. 

У овој вежби, на територији града, учествoвало 

је 360 лица, од тога 97 припадника Сектора за 

ванредне ситуације, 23 припадника Полицијске 

управе у Новом Саду и 240 лица из састава 

снага заштите и спасавања Града Новог Сада. 

За потребе вежбе ангажовано је 49 моторних 

возила (путничких аутомобила, камиона, 

специјалних возила, аутобуса, минибусева, 

комбија). 

Генерална проба вежбе у Новом Саду одржана 

је у четвртак, 1. новембра 2021. године. 
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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. 
 

 

14. мај 2021. године - Чамац Црвеног крста 

Нови Сад, који је крајем деведесетих уступљен 

на коришћење служби спашавања на води 

Црвеног крста Суботица, током 2020. године је 

заједничким снагама и средствима организација 

Црвеног крста Нови Сад и Црвеног крста 

Суботица репариран, опремљен и регистрован. 

У плану рада за 2021. годину било је и његово 

поринуће на пролеће, што је 14. маја, у Недељи 

Црвеног крста, заједничким снагама урадили 

служба спашавања на води Црвеног крста 

Суботица и Веслачки клуб Палић, где се чамац 

и налазио. 

 

28. јул 2021. године -  Црвени крст Новог Сада је у аквапарку „Петроланд“ реализоваo 

превентивно едукативне активности на тему безбедности на води, намењен првенствено деци 

и младима. Циљ ове активности је подизање свести код деце и младих о правилима понашња 

на купалиштима и значају поштовања тих правила. Активност је реализована кроз 

радионице, „Правила понашања на купалиштима“ и „Униформа спасиоца“. 
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У 2021. години, по први пут у свету обележен је 25. јул - Светски дан превенције утапања. 

Овај дан установљен је због забрињавајуће чињенице да је утапање узрок у преко 2,5 

милиона смртних случајева који су се могли спречити у протеклој деценији. 

Трагична је чињеница да се на територији Републике Србије током јуна месеца, догодило 

преко 20 утапања на воденим површинама и дивљим купалиштима. Одређени број утапања 

се догодио на базенима услед непоштовања правила купалишта и правила понашања на 

истим. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ТРАЖЕЊА ЗА 2021. 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 2021. године, Служба тражења Црвеног крста Новог Сада је примила и обрадила три 

захтева. У табели која следи изнети су бројчани подаци примљених захтева за добијање 

података о времену проведеном у заробљеништву-интернацији, број покренутих тражења и 

број решених захтева: 

 

  

ЗАХТЕВИ 

Број 

примљених 

захтева 

Број решених 

захтева 

Број покренутих тражења ван земље (нестанак особа није 

узрокован ратним сукобом) 

 

1 

 

- 

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 

 

1 

 

1 

Остала тражења из надлежности СТ (antemortem) 1 - 

 

Служби се обратило четири лица која су се 

телефонским путем интересовала за рад Службе 

тражења, тражећи помоћ у решавању одређених 

проблема.  

Црени крст Новог Сада je 30. августа је обележио 

Међународни дан несталих, тог дана се  позивамо на 

солидарност са члановима породица несталих лица 

као и на право тих породица да сазнају судбину својих 

вољених који су нестали у ратним сукобима. Раде 

Станојчић, самостални стручни сарадник је данас 

обавио разговоре са тражиоцима који су претходних 

година покренули захтеве за тражење несталих лица. 
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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) 

  

Вршњачки едукатори су реализовали укупно 78 радионица из овог Прогрма у 

новосадским основним и средњим школама и на Универзитету у Новом Саду. 

 

 

Црвени крст Новог Сада је у периоду од 25. 

фебруара до 1. марта 2021. године, одржао 

шест информативних радионица из Програма 

борбе против трговине људима, ученицима 

четвртог разреда Гимназије "Лаза Костић". 

Укупно 57 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 и Сара Митричевић. 

 

Црвени крст Новог Сада је у периоду од 2. 

марта до 5. марта 2021. године, одржао 22 

информативнe радионица из Програма борбе 

против трговине људима, ученицима од 

првог до четвртог разреда ОШ "Коста 

Трифковић". Укупно 206 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 Немања Ковачевић, Јована 

Влаховић, Лазар Напрта, Наташа Чанак, 

Урош Митровић,Сара Митричевић и 

Теодора Милутин. 

 

Црвени крст Новог Сада је у периоду од 9. 

марта до 12. марта 2021. године, одржао још 

18 информативних радионица из Програма 

борбе против трговине људима, ученицима 

од првог до четвртог разреда ОШ "Коста 

Трифковић". Укупно 221 ученик је имао 

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, 

Урош Митровић, Сара Митричевић и 

Теодора Милутин. 
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Црвени крст Новог Сада је 19. и 26. априла 

2021. године, одржао две радионице "Пинокио" 

из Програма борба против трговине људима, 

члановима Удружења МНРО - Нови Сад. 

Радионицу су реализовали тренери Јована 

Влаховић и Наталија Свилар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Црвени крст Новог Сада је 26. и 27. априла 

2021. године, одржао радионицу "Пинокио" из 

Програма борба против трговине људима, 

ученицима V-6 разреда ОШ "Коста Трифковић. 

Радионици је присуствовало 24 ученика а 

реализовали су је вршњачки едукатори Нађа 

Илинчић и Наташа Чанак.  

 

 

 

 

 

Црвени крст Новог Сада је  10. и 11. маја 2021. 

године, наставио са одржавањем радионица 

“Пинокио” ученицима петих разреда ОШ 

“Коста Трифковић. Одржано је још шест 

радионица а присуствовало је укупно 75 

ученика. Радионице су реализовале Наташа 

Чанак и Ивана Стојков, вршњачки едукатори. 

  

 

 

 

 

Црвени крст Новог Сада је 7. јуна 2021. године, 

одржавао три предавања из Програма борба 

против трговине људима ученицима трећих 

разреда Школе за дизајн “Богдан Шупут”. 

Предавању је присуствовалo укупно 45 ученика. 
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Црвени крст Новог Сада је 8. јуна 2021. године, 

одржао једно предавања и једну радионицу из 

Програма борба против трговине људима  

волонтерима из Новосадског волонтерског 

сервиса. 

 

 

 

 

 

 

Црвени крст Новог Сада је 15. и 16. јула 2021. 

године, одржао две едукативне радионице из 

Програма Борба против трговине људиме, 

корисницима Свратишта за децу и младе, 

Центра за социјални рад града Новог Сада. 

Радионице су реализовали Јована Влаховић, 

тренер и Наташа Чанак, вршњачки едукатор. 

 

 

 

 

Црвени крст Србије je у периоду од 17. до 21. јула 2021. године, у Вили Кристал на Златибору, 

организовао семинар са циљем додатног оспособљавања тренера у Програму борбе против 

трговине људима. Циљ обуке је био оснаживање будућих тренера за реализацију едукација, 

организацију јавних манифестација и развијање сарадње са партнерима. Кроз размену 

искустава имали су прилику да додатно усаврше своје вештине и стекну нова знања у овој 

области. Црвени крст Новог Сада је на семинару представљала волонтерка, Сара Митричевић. 
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Црвени крст Србије је у периоду од 22. до 25. 

јула 2021. године, у Вили Кристал на 

Златибору, организовао семинар са циљем 

додатног оспособљавања сертификованих 

тренера из Програма борбе против трговине 

људима. Нашу организацију представљала је 

сертификовани тренер, Наталија Свилар. 

 

 

 

 

 

 

Црвени крст Новог Сада је 30. јула 2021. године, у сарадњи са Полицијском управом у Новом 

Саду, Одељење криминалистичке полиције – Одсек за сузбијање трговине људима и 

кријумчарења људи и Локалним тимом за борбу против трговине људима Града Новог Сада, 

на градском купалишту Штранд, обележио Светски дана борбе против трговине људима. 

Посетиоци су имали прилику да се упознају са основним појмовима овог друштвеног 

проблема, како да га препознају, који су све начини за увлачење људи у ланац трговине 

људима као и са мерама опреза. Најмлађим суграђанима су кроз игролике активности 

приказане ризичне ситуације у које могу доспети као и начини реакције на те ситуације.  

Раде Станојчић, самостални стручни сарадник у Црвеном крсту Новог Сада, дао је изјаву 

телевизији РТВ1, Новосадској ТВ и дневном листу Дневник где је нашим суграђанима 

објаснио и пружио више информација о обележавању Светског дана Борбе против трговине 

људима. 
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Црвени крст Новог Сада је 23. и 24. августа 2021. 

године, одржао још две едукативне радионице из 

Програма Борба против трговине људиме, 

корисницима Свратишта за децу и младе, Центра за 

социјални рад града Новог Сада. Радионице су 

реализовали Сања Савановић, тренер и Лазар Напрта, 

вршњачки едукатор. 

 

 

У периоду од 10. до 12. септембра 2021. године, 

Црвени крст Крушевац у својим просторијама 

организовао је обуку за вршњачке едукаторе у 

оквиру Програма борба против трговине 

људима. Основни циљ је био да учесници 

унапреде своја знања о трговини људима и да 

развију кључне вештине за вођење радионица 

међу вршњацима. Реализатора обуке била је и 

Наталија Свилар, волонтер Црвеног крста Новог 

Сада и тренер у Програму борбе против 

трговине људим 

 

 

Црвени крст Новог Сада је 23. септембра 2021. 

године, одржао предавање из Програма борба 

против трговине људиме, у волонтерском 

удружењу AISEC. Предавању су присуствовали 

19 волонтера овог удружења а реализовали су га 

Наталија Свилар, тренер и Наташа Чанак, 

вршњачки едукатор.  

 

 

 

Црвени Крст Новог Сада је 15. октобра 2021. 

године, учествовао на деветој конференцији 

под називом „Слобода нема цену“ у 

Омладинском центру – Опенса. Конференција је 

организована поводом обележавања 18. октобра 

- Европског дана борбе против трговине 

људима. У оквиру теме „Млади и трговина 

људима“, наши представници Раде Станојчић, 

самостални стручни сарадник и Наталија 

Свилар, тренер из Програма борба против 

трговине људима, имали су прилику да 

учесницима конференцију дају информације о 

раду са младима и њиховој едукацији на ову тему. 
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Наша организација је у периоду од 16. до 17. октобра 2021. године, реализовала обуку за нове 

вршњачке едукаторе у програму „Борба против трговине људима“.  

На стандардизованој обуци учествовало је 17 волонтера из новосадских средњих школа, који 

су имали прилику да се упознају са основама функционисања Програма борбе против трговине 

људима, унапреде своја знања, као и да развију кључне вештине за вођење радионица међу 

вршњацима.  

У наредном периоду они ће имати прилику да све научено пренесу вршњацима, а све са циљем 

информисања деце и младих о мерама опреза и превенције опасности од трговине људима, 

према развијеној и признатој методологији Црвеног крста Србије. 

Реализатори ове обуке били су тренери:  

Наталија Свилар - Црвени крст Нови Сад  

Никола Новак - Црвени крст Бачка Паланка 

Ђорђе Пузовић - Црвени крст Чукарица 

 

    
 

Црвени крст Новог Сада обележио је 18. октобар – Европски дан борбе против трговине 

људима. Манифестација је одржана у центру Града Новог Сада, угао Змај Јовине улице и 

улице Модене, у периоду од 11,00-13,00 часова. На поменутој локацији постављен је штанд 

Црвеног крста Новог Сада, а поред њега су се налазиле лутке које су биле обележене 

симболима овог Програма (полицијска трака, црвена трака, канап, итд) које су на тај начин 

нашим суграђанима скретали пажњу на овај друштвени проблем. Едукатори из Програма 

борба против трговине људима су делили информативни материјал у виду флајера и лифлета, 

док су се најмлађи суграђани забављали склапајући слагалицу која је део превентивног пакета 

Борбе против трговине људима, едукативног материјала који је урадио Црвени крст Србије. 

Ову манифестацију је посетио и координатор Тима Града Новог Сада за борбу против 

трговине људима, Ненад Драшковић, као и саветница градоначелника Новог Сада, Љиљана 

Коковић, Оливера Пејак Прокеш, судија Апелационог суда у Новом Саду и Нада Падејски 

Шекеровић из Центра за социјални рад. Догађај су медијски испратили РТВ, Новосадска ТВ, 

Канал 9 и новосадски дневни  лист Дневник.  
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Црвени крст Новог Сада је 26. октобра 2021. године, одржао предавање из Програма борба 

против трговине људима на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду. 

Стандардизовану презентацију намењену за студенте послушало је 30 студената, који су по 

завршетку предавања, поставили доста занимљивих питања везаних за овај друштвени 

проблем. Предавање су одржали Наталија Свилар, тренер и Лазар Напрта, вршњачки едукатор. 

  

 

    
 

 

Црвени крст Новог Сада је 29. октобра и 5. новембра 

2021. године, одржао радионице из Програма борба 

против трговине људима за децу другог разреда 

приватне основне школе „Мика Антић“. Радионици је 

присуствовало укупно 28 ученика. 

Радионице су реализовали Ивана Стојков, Марина 

Ступин - волонтери, Наташа Чанак, и Јована 

Влаховић, тренери. 
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У суботу, 6. новембра 2021 године, Црвени крст Србије је 

организовао полагање испита за стицање звања Tренера у 

Програму борбе против трговине људима, у Симиној 19, у 

Београду. 

Представнице Црвеног крст Новог Сада, Сара Митричевић 

и Наташа Чанак су успешно положиле усмени и писмени 

испит из стандардизованог градива, односно стекле звање 

тренера и подигле капацитет наше организације у 

релизацији Програма на територији града Новог Сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Црвени крст Новог Сада је 16, 18. и 19. 

новембра 2021. године, одржао пет радионица 

из Програма борба против трговине људима, 

ученицима других разреда Гимназије "Лаза 

Костић". Укупан број едукованих ученика био је 

126. Радионице су реализовали Сара 

Митричевић, тренер, Наташа Чанак, Лазар 

Напрта, едукатори и волонтерка Милица 

Поповић. 

 

 

 

 

Црвени крст Новог Сада је у понедељак 22. 

новембра, одржао још једну радионицу 

штићеницима Свратишта за децу и младе Графа 

Новог Сада. Радионицу се реализовали Наташа 

Свилар, тренер и Анђела Пожарчевић и Марина 

Ступин, волонтери. 
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Црвени крст Новог Сада је у понедељак 13. 

децембра 2021. године, наставио сарадњу са 

Свратиштом за децу и младе Града Новог Сада 

и одржао још једну радионицу њиховим 

штићеницима. Радионицу се реализовали 

Милица Милетић и Тара Митић, волонтери. 
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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) 

 

Донација општини Костајница за санацију од последица земљотреса 

 

    
 

Секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић и представници града Новог Сада, 

помоћници градоначелника Владимир Стојковић и Станко Љубичић, посетили су 5. јула 

2021. године, општину Костајница, Република Српска, БиХ. 

 

Делегацију из Новог Сада примили су начелник општине Костајница, Никола Јањетовић и 

генерални секретар Црвеног крста Републике Српске Сњежана Ковач, у просторијама 

општине Костајница у 11.00 часова. На састанку је разговарано о имплементацији пројекта 

санације од последица земљотреса, за који су средства обезбеђена посредством Црвеног 

крста Републике Српске од донатора новосадског Црвеног крста, односно града Новог Сада. 

 

Организована је посета породицима Тркуља и Њежић, чију су објекти страдали у земљотресу 

а који су обухваћени новчаном донацијом града Новог Сада. 

 

У знак захвалности Сњежана Ковач, уручила је плакете Црвеног крста Републике Српске, 

граду Новом Саду и Црвеном крсту Новог Сада, за развијање сарадње, јачање улоге 

организације Црвеног крста Српске, унапређењу метода и садржаја рада и остваривање 

задатака који су од интереса за рад ове хуманитарне организације у цјелини. 

  

Никола Јањетовић, начелник општине Костајница, уручио је захвалнице граду Новом Саду и 

Црвеном крсту Новог Сада. Захваљујемо се представницима општине Костајница, као и 

колегама из Црвеног крста Републике Српске и Костајнице на гостопримству и посвећености 

у реализацији ове високохуманитарне активности.  

 

Општину Костајница на северозападу Републике Српске, БиХ, погодио је у уторак 29. 

децембра 2020. године земљотрес, који је починио огромну материјалну штету, односно 

срушен је велики број објеката и кровова. 

 

Црвеном крсту Новог Сада обратио се Црвени крст Републике Српске, 21. јануара 2021. 

године, са молбом за помоћ становништву Костајнице, погођеном земљотресом. У допису је 

наведено да је земљотрес оставио тешке последице на стамбеним објектима и целокупној 

инфраструктури ове општине. Приликом земљотреса оштећено је преко 600 објеката, од чега 
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54 објекта трајно, док је 9 објеката за тешку санацију, 45 породица је напустило своје домове, 

јер су трајно оштећени. Општина Костајница, иначе, спада у неразвијене општине. 

 

На основу апела за помоћ средства у износу од 3.000.000,00 динара су обезбеђена на основу 

Закључка градоначелника Града Новог Сада, Милоша Вучевића, од 29. фебруара 2021. 

године, а нашој организацији је поверена реализација ове високохуманитарне активности. 

 

Црвени крст Нови Сад уплатио је 24. марта 2021. године средства Црвеном крсту Републике 

Српске, који је био задужен да у сарадњи са општином Костајница реализује наведену 

донацију.  

 

Овом донацијом обухваћено је укупно 35 домаћинстава у Костајници, која су захваљујући 

подршци успела санирати штету на стамбеним објектима. Средства су корисницима донације 

дозначена на текуће рачуне 14 и 15. јуна 2021. године од стране OOCK Костајница, након 

чега је остављен одређени период како би корисници могли набавити потребан материјал 

који су били у обавези да правдају рачунима. С обзиром на велику потражњу за 

грађевинским материјалом, потребно је било одређено време како би корисници донације 

набавили исти, те доставили рачуне неопходне за правдање додељених средстава. 

 

Након годину дана ишчекивања, у 

четвртак, 8. јула почео је јубиларни 20. 

Егзит фестивал, који je традиционално 

одржан на Петроварадинској тврђави под 

слоганом “Славимо живот”. 

 

Представници Црвеног крста Црне Горе 

на челу са Игором Јокановићем (троје 

представника), учествовали су као 

санитетско обезбеђење на Егзит 

фестивалу у периоду од 8. до 11. јула. 

Они су имали прилику да прикупе 

искуства за организацију санитетског 

обезбеђења Sea Dance festival 2021 на 

плажи Буљарице, Будва, од 27. до 29. 

августа 2021. године. 

 

 

Посета Црвеном крижу Загреб и Епархији Загребачко-љубљанској 

 

Протонамесник Богољуб Остојић примио је, у четвртак 29. јула 2021. године, у просторијама 

Црквене oпштине Загреб, делегацију Града Новог Сада, у којој је био и секретар Црвеног 

крста Новог Сада Драган Лазић. 

Делегација Града Новог Сада, у саставу: 

1. Бранка Бежанов, члан Градског већа Града Новог Сада за социјалну заштиту и бригу о 

породици и деци, 

2. др Лидија Томаш, в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту 

3. Драган Лазић, секретар Црвеног крста Града Новог Сада – Градске организације, 

била је у посети Српској Православној Митрополији – Епархији загребачко-љубљанској у 

Загребу у периоду од 29. јула до 30. јул 2021. године, којој је Град Нови Сад у сарадњи са 

Црвеним крстом Новог Сада - Градском организацијом, уплатио донацију у износу од 

3.000.000,00 динара, на име обнове Саборног храма Српскe Православне Цркве у Загребу, 

због оштећења услед разорног земљотреса. 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2021.годину 

95 

    

    

У петак, 30. јула 2021. године, делегација је посетила Црвени криж Загреба, a делегацију су 

примили заменик равнатеља Ивица Голубић и водитељица Одјела за социјално-хуманитарне 

програме и пројекте и развој волонтерства Нина Тењер. Домаћини су упознали делегацију 

Новог Сада са активностима и програмима које реализује Црвени криж Загреб. На састанку 

је било речи о могућности реализације пројеката од значаја за регионално повезивање 

организација Црвеног крста. Љубазни домаћини су уприличили посету  Дому Црвеног крижа 

Града Загреба, који се налази у парку природе на Медведници. 

Црвени крст Новог Сада на Sea dance фестивалу 

 

Волонтери Црвеног крста Новог Сада 

обучени у пружању прве помоћи, су били 

део тима који је заједно са волонтерима 

Црвеног крста Црне Горе, вршио 

санитетско обезбеђење „Sea dance“ 

фестивала. Овогодишње издање “Sea 

dance“ фестивала одржано је од 26. до 29. 

августа 2021. године у тиркизној ували, 

на плажи Буљарица у Будви. Нашу екипу 

прве помоћи чинили су: координатор 

проф. др Миодраг Драпшин, Жељко 

Жировић, Бранислав Грујић, Наталија 

Грујић и Стефан Вилимоновић. 

Захваљујемо се Црвеном крсту Црне Горе 

који је нашој екипи био одличан домаћин.  
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Црвени крст Новог Сада је на позив 

Црвеног крста Војводине учествовао на 

радном састанку одржаном у периоду од 

7. до 9. октобра 2021. године у Баксу-

Мађарска. Радни састанак је реализован у 

оквиру ИПА пројекта „Природа за 

будућност без граница“ који Црвени крст 

Војводине реализује у сарадњи са 

Црвеним крстом Чонград.  

Циљ састанка био је побољшање рада са 

младима, док су се на самом састанку 

размењивала искуства, дискутовало о 

потешкоћама и начинима мотивисања 

младих да се прикључе организацијама. 

Црвени крст Новог Сада представљала је 

Александра Милић. 

 

Посета амбасадора Израела Јахела Вилана 

 

Амбасадор Израела, Његова екселенција Јахел Вилан у пратњи супруге Шири, посетио је у 

среду 1. децембра 2021. године Црвени крст Новог Сада, поводом хуманитарне акције у 

оквиру обележавања великог јеврејског верског празника Хануке - празника слободе и 

светлости (ове године обележава се од 28. новембра до 6. децембра).  

Амбасадора Вилана примио је секретар Црвеног крста Новог Сада др Драган Лазић у 

пословним канцеларијама, у Пионирској улици бр 12, који је током разговора честитао 

празник и презентовао историју и активности наше оргранизације. Секретар Лазић се 

захвалио у име Црвеног крста Србије на донацији крофни Програму народних кухиња за 

8.760 корисника, у 11 градова и општина (Аранђеловац, Чачак, Крагујевац, Ниш, Пожаревац, 

Шабац, Смедерево, Сомбор, Стара Пазова, Суботица и Нови Сад). Поред наведене донације 

коју је обезбедила Амбасада Израела, компанија Књаз Милош је донирала воду и сокове за 

кориснике програма Народне кухиње у наведеним срединама.  

У склопу посете Амбасадор Израела, Јахел Вилан је у пратњи секретара и сарадника Црвеног 

крста Новог Сада посетио објекат Народне кухиње у Футошкој 14 и присуствовао подели 

донације и редовних следовања корисницима овог програма. На местима за поделу куваних 

оброка корисницима Народне кухиње, у Футошкој 14 (336 корисника) и у Клубу пензионера 

„Олга Петров“, Футошка 67 (264 корисника) подељене су крофне и сокови у количини од 600 

комада.  

Црвени крст Новог Сада се захваљује Амбасади Израела и компанији Књаз Милош на 

донацији.  
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МЕЂУИНСТИТУЦИОНАЛНА САРАДЊА  

 
Сарадња са Аутономном Покрајином Војводином 

 

У петак, 14. маја 2021. године, у 11 сати, испред магацина Црвеног крста Новог Сада 

(Петроварадин, Раде Кончара 1а), покрајински секретар за високо образовање и 

научноистраживачку делатност АП Војводине, проф. др Зоран Милошевић испратио је 

камион са донацијом за Епархију рашко-призренску на Косову и Метохији. 

Покрајинска влада у сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада и хуманитарном организацијом 

„Мајка девет Југовића“ упутила је заједничку донацију која се састоји из прехрамбених 

производа, средстава за хигијену, ђачких торби и школског прибора. Ова донација намењена 

је корисницима социјалне помоћи и народним кухињама на Косову и Метохији. 

Црвени крст Новог Сада је обезбедио логистичку подршку за наведену хуманитарну 

пошиљку. 

 

     
 

 

Сарадња са Јужнобачким управним округом 

 

Црвени крст Новог Сада је 24. марта 2021. године 

поделио семенски материјал месним заједницама са 

територије Града Новог Сада, који је намењен 

социјално угроженим категоријама становништа, 

пољопривредним домаћинствима у приградским 

насељима која обрађују једно до два јутра земље. 

Подели су присуствовали Милан Новаковић, 

начелник Јужнобачког управног округа, проф. др 

Јегор Миладиновић, в.д. директора Института за 

ратарство и повртарство Нови Сад и Драган Лазић, 

секретар Црвеног крста Новог Сада. 

Начелник Јужнобачког управног округа Милан 

Новаковић захвалио се Институту за ратарство и 

повртарство на учешћу у хуманитарној акцији која 

се спроводи годинама уназад. НС семе кукуруза ће 

ове године бити донирано пољопривредним 

произвођачима са територије 14 приградских месних 

заједница и 11 општина са подручја Јужнобачког 

округа. 

Проф. др Јегор Миладиновић, в.д. директора 

Института за ратарство и повртарство, истакао је да 

Институт за ратарство и повртарство као друштвено 
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одговорна организација и ове године учествује у акцији Црвеног крста и Јужнобачког 

управног округа са помоћи од 1900 сетвених јединица кукуруза. 

 

Сарадња са Градом Новим Садом 

 

ПРИЈЕМ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА МИЛОША ВУЧЕВИЋА  

 

Поводом 140 година рада Црвеног крста Новог Сада 

градоначелник Новог Сада Милош Вучевић примио 

је секретара Драгана Лазића.  

Том приликом, секретар се захвалио градоначелнику 

Милошу Вучевићу на снажној подршци коју град 

Нови Сад пружа реализацији активности Црвеног 

крста Новог Сада, посебно у социјалној делатности. 

У разговору секретар је истакао да се сарадња и 

партнерски однос града Новог Сада и Црвеног крста 

Новог Сада сматра примером добре праксе у оквиру 

Црвеног крста Војводине и Црвеног крста Србије, 

што нашој организацији даје већу ефикасност у 

раду, односно чини је водећом организацијом у 

оквиру националног друштва Црвеног крста.  

Честитајући јубилеј Црвеном крсту Новог Сада 

градоначелник Вучевић је истакао немерљив допринос наше орагнизације у хаманитарним 

активностима које се реализују на територији града. Посебно је истакао велику улогу 

Црвеног крста Новог Сада у ублажавању последица изазваних пандемијом коронавируса и 

похвалио наше активности које трају у континуитету од проглашења ванредног стања у 

Републици Србији, 15. марта 2021. године. 

Милош Вучевић је истакао да ће град Нови Сад и у 

будућности снажно подржавати активности Црвеног 

крста Новог Сада. 

Градоначелнику је уручена монографија „Црвени 

крст Новог Сада – 140 година у служби хуманости“ 

и пригодан поклон. 

„У Новом Саду је пре тачно 140 година основан 

Црвени крст, а баш тим поводом данас сам се састао 

са секретаром те организације Драганом Лазићем. 

Обећао сам да ће град подржати и помоћи отварање 

новог објекта Црвеног крста у комплексу бивше 

"Победе" у Петроварадину, а договорили смо и обележавање овог јубилеја чим то дозволи 

епидемиолошка ситуација (изјава градоначелника Милоша Вучевића, фб страница, 22. март 

2021. године).“ 

Црвени крст Новог Сада су 8. марта 2021. године 

посетиле Бранка Бежанов, члан Градског већа за 

социјалну заштиту и бригу о породици и деци, и др 

Лидија Томаш, начелница Градске управе за 

социјалну и дечју заштиту. Том приликом Драган 

Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада, је 

упознао гошће са програмима које реализује Црвени 

крст Новог Сада, пре свега у области социјалне 

делатности. Бранка Бежанов је истакла значајан 

допринос који наша организација даје на 

ублажавању епидемије изазване корона вирусом, као 
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и у социјалним програмима, који су намењени најрањивијим групама становништва. Посебна 

пажња посвећена је унапређењу рада Народне кухиње Црвеног крста Новог Сада, 

програмима Бриге о старијим, програмима за младе у стању социјалне угрожености, као и 

функционисању наше организације у вршењу јавних овлашћења. Драган Лазић је, у име 

Црвеног крста Новог Сада, гошћама честитао 8. март, уз изразе захвалности за подршку у 

раду Црвеног крста Новог Сада.  

 

Цивилно војна сарадња 

Прва бригада Копнене Војске Србије 

 

У петак, 15. јануара 2021. године, Црвени крст 

Новог Сада посетили су Милан Новаковић, 

начелник Јужно бачког управног округа и  

бригадни генерал Зоран Насковић, командант 

Прве бригаде Копнене Војске Србије. Уважене 

госта и сарадника примио је Драган Лазић, 

секретар. 

Том приликом разговарано је наставку 

вишедеценијске плодне цивилно-војне а гости 

су истакли значај и захвалност за анагажовања 

наше организације у условима пандемије 

изазавне коронавирисом.  

Драган Лазић је уваженим гостима je уручио 

примерке репрезентативне публикације „Црвени крст Новог Сада – 140 година у служби 

хуманости“.  
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У петак, 8. јануара 2021. године, Градску 

библиотеку у Новом Саду посетио је г-дин 

Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог 

Сада. Уваженог госта и сарадника примио је г-

дин Драган Којић, директор. Том приликом 

Драган Лазић је директору Којићу уручио 

неколико примерака репрезентативне 

публикације „Црвени крст Новог Сада – 140 

година у служби хуманости“, аутора др 

Владимира Баровића, Будимира М. Попадића и 

Драгана Лазића. Драган Којић се захвалио на 

поклоњеним књигама и истакао значај 

вишедеценијске плодне сарадње Библиотеке и 

Црвеног крста Новог Сада на прикупљању и дистрибуцији поклон књига за библиотеке у 

Републици Српској и Косову и Метохији (Сајт Градске библиотеке у Новом Саду). 

 

 

Стефан Миленковић - светски виртуоз 

 

Црвени крст Новог Сада је, са великим задовољством, омогућио коришћење пословних 

канцеларија 10. и 11. септембра, светском виртуозу Стефану Миленковићу, диригенту, 

маестру Александру Марковићу и члановима Војвођанског симфонијског оркестра пред већ 

традиционални концерт класичне музике под ведрим небом, Корзо, на Булевару Михајла 

Пупина у суботу, 11. септембра. 

 

    
 

 

 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2021.годину 

101 

 

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 здравственом систему у процесу имунизације, 

помоћ социјално угроженом становништву, акције добровољног давања крви, обука 

становништва у првој помоћи, приче волонтера и о волонтерима и друго.  

 

Од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, одржано је 12 састанака са преставницима медија, 

објављенo је 98 текстoва у различитим дневним, недељним новинама, порталима, радио 

станицама (Дневник, Блиц, Вечерње новости, Данас, Политика, Курир, Информер, 24 сата и 

др.), 51 прилог је емитован у електронским медијима (РТВ, Новосадска ТВ, Канал 9,  РТС, ТВ 

Панонија, ТВ Дунав, ТВ Делта, ТВ Мост, ТВ Пинк, и др.), у укупном трајању од 137 минута. 

 

Црвени крст Новог Сада има отворене странице на друштвеним мрежама „Facebook“, која 

тренутно има 3.922 пратилаца, „Instagram“, која има 1060 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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Сајт Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Срна 

Спасојевић, волонтерка Црвеног крста Новог Сада 

 

17.08.2021  

Извор: ИФРЦ 

 

Mеђународна федерација друштава 

Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца објавила је у оквиру 

свог документа „Вести“ 

информацију под називом „Young 

volunteers step up in Europe“ у којој 

се описују активности волонтерке 

Црвеног крста Новог Сада, Срне 

Спасојевић, везане за масовну 

имунизацију Новосађана на 

Новосадском сајму. 

 

They are young, they are almost a million strong, and they are leading the humanitarian response 

against COVID-19 in Europe. 

More than 850,000 young volunteers of National Red Cross and Red Crescent Societies across Europe 

are making a difference for millions of people affected by the pandemic, despite being increasingly 

affected as the Delta variant spreads. 

Many are becoming sick and being hospitalised, as the young are often the last to be vaccinated. In 

addition, they are disproportionately impacted by the socio-economic consequences of the pandemic, 

from unemployment to mental health problems. However, they are still stepping up to help. 

Daria Tkachenko, a university student, is volunteering with Russian Red Cross in her free time. She 

visits older people who cannot leave their homes, delivering medicines and groceries. 

“I remember well one of the women. She was 

a home front worker during World War II and 

served as a volunteer at a local branch of 

Russian Red Cross for years. She is a very 

active woman who always shines with 

optimism and joy; even now, when she is 

bedridden,” Daria said. 

“Living in isolation amid the pandemic is a 

big challenge for many older people, and not 

only for them, but also for relatives who 

cannot help their loved ones. That is why 

volunteering is so important.”  

She is also helping replenish low blood 

stocks. “Hospitals are in need of blood 

donors and blood components. I am proud 

that I donated blood, which in the future may save someone’s life.” 

Ludovica, a 27-year-old psychologist, spent last Christmas on one of the Italian Red Cross boats 

where those arriving in Italy by sea undergo mandatory isolation and COVID-19 testing. She provided 

critical mental health support to migrant and refugee children. 

“During the time I was on board, there were 51 children mostly from North Africa and the Middle 

East. I organised educational and recreational activities with them: Italian language, card games, 

dance. 

“I had to carry out most of the activities at a distance, behind a desk. The most valuable moments 

were those when I was close to the children. I would then play the role of the white wizard, as the 
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safety protocol obliged me to dress in a white jumpsuit, mask, 

gloves, goggles, cap and boot covers,” Ludovica said. 

Scientific evidence shows vaccination saves lives, but some young 

people are still unsure whether to get a jab or not. The Red Cross 

Red Crescent European Youth Network is playing its part with a 

joint social media campaign with the International Federation of 

Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). Participants 

encourage their peers to get immunised, sharing that the main side 

effect of COVID-19 vaccines is “a feeling of hope and solidarity.” 

Other young people are directly involved in vaccination roll-outs. 

Srna Spasojevic, 15 years old, is one of the youngest volunteers of 

the Red Cross of Serbia. Every working day, from eight in the 

morning until 6pm, she updates the lists of those waiting to get 

immunised in the Novi Sad Fair. 

“Sometimes you realise, when you are having a hard time, that 

there are others who are going through even worse. I am happy to 

be able to contribute to our country’s battle against the 

coronavirus,” Srna said. 

There are many more young role models among the 54 National Red Cross and Red Crescent 

Societies in Europe, each one helping to protect communities and to stop the COVID-19 pandemic. 

(Ainhoa Larrea - текст, 17. август 2021. године) 

 

ФЕБРУАР 2021 
 

Волонтери Црвеног крста олакшавају Новосађанима процес имунизације 

08.02.2021 • 11:00 11:05  

Извор: Dnevnik.rs 

 

У борби проти ковид-19 инфекције сви су 

уједињени, од појединца до институција. 

Свој допринос дају и млади волонтери 

Црвеног крста Новог Сада онако како то 

најбоље умеју: племенито, искрено и од 

срца, пружајући промоћ нашим 

суграђанима током скоро годину дана 

борбе са невидљивим непријатељем. Стога 

су екипе волонтера сваког дана присутне и 

на Новосадском пункту за масовну 

имунизацију Новосађана, од 8 до 18 часова, 

не би ли помогли људим да што безболније 

и лакше прођу цео процес вакцинације.   

- Подељени смо у неколико група, тако једни иду у информатички део и помажу приликом 

прекуцавања података у централни систем, док други помажу старијим људима да попуне 

формуларе, дају податке и сагласност за вакцинацију - каже за “Дневник” петнаестогодишња 

Срна Спасојевић, која две и по године волонтира у Црвеном крсту Новог Сада. - Имамо још 

један тим који стоји на улазу и промаже приликом спровођења превентивних мера заштите 

дезинфекцијом руку и мерења температуре особама које улазе на сајам. 

Срна каже да за њу волонтирање не представља проблем и да се неком од волонтера не свиђа 

то што ради, сигурно не би на сајму проводили сваки дан по десет сати, откако је почела 

масовна имунизација грађана. За њу је ово једно лепо искуство. 

- Научила сам како да комуницирам са људима, тако схватиш да понекад, када је теби тешко, 

у ствари постоје људи којима је још теже. - каже наша саговорница. - Из свега сам закључила 
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да је занимљиво комуницирати, те се на 

неки начин зближавати са другим људима 

и помагати свом народу у овако чудној 

ситуацији, која нас прати од прошле 

године до данас. Драго ми је што могу да 

допринесем нашој земљи у борби против 

коронавируса. Ово ће остати за памћење. 

Њен колега, седамнаестогодишњи Давид 

Будак је волонтер Црвеног крста града 

последњих седам година и, како каже, 

ништа није тешко, битно је да су 

волонтери комуникативни, љубазни, 

предусретљиви, културни и посвећени 

својој улози. 

- Стојим по шест сати тамо и буде ми тешко, боле ме ноге и осећам бол у леђима, али онда 

гледам оне старије суграђане преко 80 година који стану у ред и знам да им је теже, стога, ако 

сам на вратима, увек ћу им прићи са осмехом и питати их како су - казао је Будак. - Треба да 

знају да су овде у добрим рукама и да ништа лоше не може да им се деси када дођу да се 

вакцинишу. Буде мало проблематично када је гужва пре подне, али нам ту обезбеђење доста 

помогне. Наш посао је да будемо ту и помогнемо људима да лакше прођу цео процес 

имунизације. 

Како каже, ово му је прва озбиљнија ситуација која се дешава на нивоу државе у којој учествује 

и помаже колико може, али не гледа на то као на неку велику ствар. Дуго је већ у Црвеном 

крсту Новог Сада и зна да било шта да ураде, они помажу људима и то је оно што је најбитније. 

Непријатне ситуације ником нису потребне! 
 Млади волонтер Давид Будак открио нам је да се у ових десетак дана од почетка масовне 

имунизације суочио са једном непријатном ситуацијом, док су остали дани били уобичајени. 

Један дан је жена, која није присталица вакцинације, правила проблема, нарочито људима који 

су чекали ред на вакцинацију. 

- Ту су ипак људи који се можда још увек плаше вакцине, а дошли су јер су их ћерке или 

синови пријавили, имају одређене недоумице и страхове, стога је било веома непријатно када 

се то десило, али обезбеђење је врло брзо овладало ситуацијом - искрен је Давид, поручујући 

људима да је у реду имати своје мишљење, али га не треба наметати другима, јер ако оно 

повређује друге људе, онда баш и није добро мишљење. (И. Бакмаз-текст; Д.Дозет 

фотографија, 8. фебруар 2021. године, Дневник) 

 

МАРТ 2021 

 

Свој 140. рођендан Црвени крст Новог Сада употпунио монографијом на 347 страница, 

уз 391 фотографију  

Хуманост коју осмехом награђују 

16.03.2021  

Извор: Вечерње новости 

 

Залагањем Црвеног крста Новог Сада, који обележава 140. рођендан, прошле године у 

народним кухињама, подељено је 158.000 оброка и 9.600 прехрамбених пакета, а 1.500 

малишана из социјално угрожених породица обрадовано је новогодишњним пакетићима. 

Такође, уз слоган „да крв чека пацијента, а не пацијент крв“ у 140 организованих акција 

добровољног давања крви прикупљено је преко 10.000 јединица најдрагоценије течности која 

живот значи. Суграђанима су волонтери поклонили преко 90.000 сати. 

Црвени крст Новог Сада данас, са 101 основном организацијом које окупљају 15.662 члана и 

95 актива са 3.550 чланова, представља велику фамилију, праву армију. Сви они уједињени су 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2021-02/%D0%B7%D1%82%D1%80%D0%B7.jpg
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око принципа који чине суштину постојања 

Црвеног крста: хуманости, непристрасности, 

неутралности, независности, добровољности... 

-истиче Драган Лазић, секретар новосадског 

Црвеног крста. Он додаје да је тешко замислити 

функционисање Новог Сада без организације 

Црвеног крста, коју не чине зграда, складишта, 

или возила, већ првенствено хумани, посвећени 

и савесни професионалци и волонтери без којих 

ова организација не би постојала или барем не 

би била то што јесте. 

Лазић је заједно са проф. др Владимиром 

Баровићем и Будимиром М. Попадићем 

коаутор Монографије о Црвеном крсту Новог Сада која на 347 страница и уз 391. фотографију  

илуструје минулих 140 година ове хуманитарне организације чији активисти су многим 

суграђанима приредили срећне тренутке, а уз ту хуманост награђени су осмесима. Та награда 

им је и најдрагоценија.  

(Ј.С.-текст;,16. март 2021. године, Вечерње новости) 

 

Данас се обележева 140 година рада Црвеног крста Новог Сада 
 

21.03.2021 • 10:08 10:10  

Извор: Dnevnik.rs 

 

У другој половини 19. века у Новом Саду, 

који се убрзано развијао, деловало је 

мноштво струковних, занатлијских, 

певачких и других удружења и друштава.  

Међу њима истицао се рад хуманитарних 

удружења, основаних са идејом да помогну 

немоћним, сиромашним, гладним и 

болесним суграђанима који су, у оскудици 

свих добара, били осуђени на тежак и 

неизвестан живот. Хуманитарним послом 

нарочито се одликовао велики број жена из 

угледних новосадских породица које су 

милосрђе и хуманитарни рад сматрале 

својом хришћанском и људском обавезом. 

Међу многим таквим хуманитарним удружењима истичу се „женска доброчинитељна“ 

друштва основана са жељом да помогну, попут „Кола напредног женскиња“, „Матице 

напредних жена“, „Коре хлеба“, „Кола српских сестара“ и, посебно, „Добротворне задруге 

Српкиња Новосаткиња“, претече Црвеног крста Новог Сада. Као организација, Црвени крст 

Новог Сада званично је од надлежних угарских власти потврђен 7. јула 1881. године када је 

датиран допис Земаљског удружења Црвеног крста у Будимпешти упућен Одбору за Црвени 

крст града Новог Сада, којим се налаже претварање добротворних женских друштава у 

испоставе тј. подружнице Црвеног крста. Ипак, као датум оснивања Црвеног крста у Новом 

Саду, може се сматрати покретање Добротворне задруге Српкиња Новосаткиња, чија су 

Правила одобрена од угарске Владе 21. марта 1881. године. 

У дугој историји новосадског Црвеног крста списак хуманитарног деловања скоро да је 

бесконачан. За време Босанско-херцеговачког устанка, али и ратова за ослобођење које су 

Србија и Црна Гора водиле против Турске, српске хуманитарне организације у Новом Саду 

активне су на прикупљању добровољних прилога за херцеговачко-босанску сиротињу и нејач. 
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У тешким данима Првог светског рата, наш народ се на подручју Новог Сада организовао и 

спроводи  хуманитарне акције за спасавање сиромашне, напуштене и гладне српске деце из 

Босне и Херцеговине, које је у редовним условима спроводио Црвени крст. Почетком хиљаду 

деветсто осамнаесте у ове крајеве доведено је на хиљаде ратом угрожене српске деце која су 

смештена по српским кућама. Како су чланице српских женских задруга биле ангажоване на 

раду у војним болницама Црвеног крста, бригу око смештања деце преузели су посебни 

одбори. 

Први задатак после Првог светског рата, након оснивања организације Црвеног крста у Новом 

Саду, састојао се у прикупљању добровољних прилога у новцу, намирницама и текстилу за 

ратом опустошене крајеве Србије. Тадашњи низ предузетих корака показали су се 

визионарским, посебно у области социјалног старања и бриге о сиромашним и занемоћалим 

суграђанима. 

И током постојања Краљевине СХС и Краљевине Југославије, Црвени крст у Новом Саду имао 

је велику улогу и значај, а његове активности биле су широко разгранате, и усмерене на 

помагање сиромашнима нарочито кроз рад Народних кухиња, помоћ пострадалима од 

поплава, прикупљање материјалних средстава и хране за пасивне крајеве, и организовање 

летовалишта и курсева за добровољне болничарке. Све те активности одразиле су се 

позитивно и на подизање свести грађана Новог Сада о значају мисије и улоге Црвеног крста. 

На самом почетку Другог светског рата и окупације расформирана је како организација 

Црвеног крста Краљевине Југославије, тако и Црвени крст Новог Сада, уместо кога је на 

подручју Града и Бачке установљена Новосадска филијала Мађарског Црвеног крста, који је 

деловао под окриљем Хортијевих окупационих фашистичких снага. За време рата 

антифашистичка борба је подразумевала набавку санитетског материјала и лекова преко 

тајних веза и симпатизера спремних да помогну, али системске организације није било. Убрзо, 

по ослобођењу Новог Сада, формирана је градска организација Црвеног крста са задатком 

окупљања и оспособљавања што већег броја волонтера за обављање задатака из домена 

активности Црвеног крста. 

У послератном периоду Црвени крст Новог Сада, поред спровођења бројних годишњих 

планских активности, био је почесто мобилисан и тада када су на народ и имовину свом 

силином ударале природне стихије и недаће попут земљотреса у Скопљу 1963. године, 

катастрофалних поплава у мају и јуну 1965, земљотреса у Бања Луци и поплава на југу Србије 

исте године, солидаришући се и пружајући помоћ угроженима, не осврћући се при том на 

градске и тадашње републичке границе. 

Избијањем грађанског рата на подручју бивше 

Југославије, посебно у периоду 1991 – 1995. 

године, новосадски Црвени крст, био је на 

тешком испиту хуманости, али и 

издржљивости људских и материјалних 

капацитета. Само у периоду од 1. јула 1991. до 

30. новембра 1992. године у Нови Сад се слило 

32.700 избеглих и прогнаних лица са 

територије Хрватске и Босне и Херцеговине, 

којима је пружена хумана рука прве и 

најосновније помоћи. А, као и увек у 

традицији дугој век ипо, чланови и волонтери 

Црвеног крста Новог Сада су, по проглашењу ванредног стања услед избијања пандемије 

KОВИД-19, без двоумљења похитали да пруже помоћ својим најугроженијим суграђанима, 

пензионерима и оболелима. У првом таласу пандемије 119 волонтера, уз 11.820 сати 

ангажовања, нашло се при руци за 3.940 домаћинстава и 10.638 појединаца. 

Само током 2020. године у народним кухињама подељено је 158.000 оброка и 9.600 

прехрамбених пакета, а 1.500 малишана из социјално угрожених породица обрадовано је 

новогодишњим пакетићима. Уз још много тога, уз слоган „да крв чека пацијента, а не пацијент 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2021-03/14-4%20ck%20.jpg
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крв“ у 140 организованих акција добровољног давања крви прикупљено је преко 10 хиљада 

јединица најдрагоценије течности „која живот значи“, док су своме граду и суграђанима 

волонтери Црвеног крста Новог Сада поклонили преко 90.000 волонтерских сати. 

На челу ове најхуманије градске организације, од оснивања до данас, налазиле су се по 

правилу угледне личности, грађани Новог Сада, које су, свака на свој начин, дале историјски 

и посебно хумани печат у његовом деловању, почев од првог председника Теодора фон Хирша, 

Софије Дунђерске, Дафине-Нане Натошевић, Варваре и Виде Варађанин преко Теодоре-Доре 

Дунђерске, др Лазара Марковића и других, до Драгана Лазића, актуелног секретара Црвеног 

крста Новог Сада и председника, пуковника др Братољуба Бркљаче. И међу активистима и 

волонтерима своје место нашле су, и налазе, најугледније личности, високи чиновници, 

градоначелници, официри, занатлије, професори, адвокати, многи интелектуалци и људи 

хуманистичких уверења и ставова. 

Значај Црвеног крста Новог Сада и његов друштвени статус понајбоље осликавају речи проф. 

др Драгана Радовановића, председника Црвеног крста Србије: „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. Веома је важан тај однос међусобне сарадње, поверења 

и поштовања између партнера, Црвеног крста и Скупштине града, што му омогућава да има 

активности и много шире од оних које су карактеристичне за Црвени крст.” 

Црвени крст Новог Сада данас, са 101 Основном организацијом које окупљају 15.662 члана и 

95 актива са 3.550 чланова, представља велику фамилију, праву армију волонтера и запослених 

професионалаца као изузетно важног сегмента ове најхуманије организације. Сви они 

уједињени су око принципа који чине суштину постојања Црвеног крста, хуманости, 

непристрасности, неутралности, независности, добровољности, јединства и универзалности. 

Тешко је и замислити функционисање Новог Сада без организације Црвеног крста, коју не 

чине тек зграда, складишта, или возила, већ хумани, вредни и савесни професионалци и 

волонтери без којих Црвени крст Новог Сада не би постојао, или барем не би био то што јесте. 

Кроз једно ипо вековно постојање и непрекидно деловање, продуктивност Црвеног крста 

Новог Сада мерена је тек осмесима среће и задовољства, погледима захвалности и по којом 

сузом радосницом бројних корисника. Зар треба нешто више од тога!                                                              

(Проф. др В. Баровић, Б. М. Попадић, Д. Лазић-текст; ЦК НС фотографија, 21. март 2021. 

године, Дневник) 

 

Град ће помоћи отварање новог објекта Црвеног крста у Петроварадину 
 

22.03.2021 • 17:30 17:34  

Извор: Dnevnik.rs 

 

НОВИ САД: У Новом Саду је пре тачно 140 година 

основан Црвени крст, а баш тим поводом данас сам се 

састао са секретаром те организације Драганом 

Лазићем, подсетио је на Инстаграму градоначелник 

Новог Сада Милош Вучевић. 

Обећао сам да ће град подржати и помоћи отварање 

новог објекта Црвеног крста у комплексу бивше 

"Победе" у Петроварадину, а договорили смо и 

обележавање овог јубилеја чим то дозволи 

епидемиолошка ситуација, поручио је новосадски 

градоначеник.  

(Printscreen/Instagram@milosvucevic_gradonacelnik-

фотографија, 22. mart 2021. године, Дневник) 
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Сетвени кукуруз социјално угроженим домаћинствима 

 
25.03.2021 • 13:16 13:19  

Извор: Dnevnik.rs 

 

У магацину Црвеног крста Града Новог Сада 

у Петроварадину подељено је 1.900 сетвених 

јединица кукуруза социјално угроженим 

домаћинствима на подручју Јужнобачког 

управног округа. Донација се реализује 

уназад пет година, захваљујући одличној 

сарадњи Црвеног крста Града, Јужнобачког 

управног округа и Института за ратарство и 

повртарство “НС семе” Нови Сад. 

- Овом приликом бих се захвалио Институту 

за ратарство и повртарство Нови Сад на 

великом хуманом гесту, да слабије стојећа 

пољопривредна газдинства на територији Јужнобачког управног округа обрадујемо донацијом 

- рекао је начелник Јужнобачког управног округа Милан Новаковић. - Истакао бих чињеницу 

да Институт, као друштвено- одговорна компанија, кроз овај хуманитарни аспект чини и те 

како сретним све те пољопривредне произвођаче, којима у јеку сетве добро дође овакав 

поклон. 

Како каже, ове године ће семена добити 14 приградских месних заједница и 11 општина са 

подручја Јужнобачког управног округа. 
- Хвала и Црвеном крсту Града Новог Сада, јер без њих не бисмо могли да спроведемо целу ову 

акцију на квалитетан начин, као и свих претходних година - каже наш саговорник, додавши да 

свим пољопривредним произвођачима жели да им семе донесе добар и берићетан род. 

Према речима директора Института за ратарство и повртарство проф. др Јегора Миладиновић, 

Институт од националног значаја за Републику Србију и ове године учествује у акцији 

Црвеног крста Новог Сада и Јужнобачког управног округа, обезбедивши 1.900 сетвених 

јединица кукуруза. 

- То је најквалитетније хибридно семе и сигурни смо да ће произвођачи који добију семе имати 

добар род - истиче Миладиновић. - Институт није само научна установа, већ и друштвено-

одговорна организација, јер живимо и радимо са произвођачима. На крају крајева, због њих 

смо и основани пре више од 80 година и увек ћемо се радо одазвати оваквим позивима. 

Секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић каже да је један од основних задатака 

Црвеног крста управо да подстакне компаније, предузећа и институције на друштвену 

одговорност, те и да сарађују са јавним властима у реализацији њихових јавних овлашћења. 

Том приликом је истакао да је изузетна част сарађивати са Јужнобачким управним округом и 

Институтом за ратарство и повртарство у тој традиционалној и високо хуманитарној 

активности, која се реализује пету годину. 

- Донација ће много помоћи 

нашим  мештанима који углавном имају мале 

парцеле, до пет јутара - захвалан је 

председник  Месног одбора  Савета  месне 

заједнице у  Буковцу Предраг Тешановић, 

рекавши да има око четредесетак  људи у том 

месту, који чекају на семе. Подела џакова 

семена ће се радити преко општина и месних 

заједница у Округу.   

(И. Бакмаз-текст; В.Фифа-фотографија, 

25. март 2021. године, Дневник) 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2021-03/%D0%B3%D0%B4%D1%84%D0%B3%D0%B4%D1%84%D0%B3.jpg
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АПРИЛ 2021 
 

Срце широко као Панонска равница 

 
15.04.2021 

Извор: Црвени крст Србије 

 

Црвени крст Новог Сада се  међу првима у 

Србији  ангажовао да помогне у процесу 

имунизације грађана. У Хали 1 

Новосадског сајма од 20. јануара 2021. 

сваког радног дана од 8:00 до 18:00 часова 

волонтери Црвеног крста мере 

температуру грађанима на уласку, помажу 

око евидентирања пацијената који чекају 

вакцинацију  и спроводе све превентивне 

мере заштите здравља. Црвени крст Новог 

Сада окупио је 56 младих волонтера који 

су помогли да се вакацинише и 

ревакцинише преко 130.000 Новосађана. 

Срна Спасојевић (15) је  међу најмађим волонтерима и  каже: „Научила сам како да 

комуницирам са људима, тако схватиш да понекад, када је теби тешко, у ствари постоје људи 

којима је још теже. Волонтирам, јер се на неки начин зближавам са другим људима и помажем 

свом народу у овако чудној ситуацији, која нас прати од прошле године до данас. Драго ми је 

што могу да допринесем нашој земљи у борби против коронавируса.“. 

Срна каже да за њу волонтирање не представља проблем и да се неком од волонтера не свиђа 

то што ради, сигурно не би на сајму проводили сваки дан по десет сати. За њу је ово једно лепо 

искуство. 

Давид Будак (17) је волонтер Црвеног крста Новог Сада седам година и како каже, ништа није 

тешко, важно  је да су волонтери љубазни, предусретљиви и посвећени својој улози. 

„Стојим по шест сати и буде ми тешко, боле ме ноге и осећам бол у леђима, али онда гледам 

оне старије суграђане преко 80 година који стану у ред и знам да им је теже.  Ако сам на 

улазним  вратима, увек ћу им прићи са осмехом и питати их како су - казао је Будак. – „Треба 

да знају да су овде у добрим рукама и да ништа лоше не може да им се деси..“завшава своју 

причу Давид. 

У сваком злу има и нечег доброг. У COVID 

епидемији научили су млади волонтери да се 

младост и старост сусрећу и могу да се 

удруже да нам свима буде боље. 

У Србији су, према последњим подацима 

Владе Републике Србије, до сада дате 

2.112.074 дозе вакцина против корона 

вируса, а 826.851 особа примила је и другу 

дозу вакцине. У процесу имунизације 

грађана учестовало је преко 700 волонтера 

Црвеног крста који су на различите начине 

помогли преко 180.000 грађана Србије. 

(Црвени крст Србије-текст; Црвени крст 

Новог Сада-фотографија, 15. април 2021. 

године) 
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Архив града: Дом Црвеног крста на Малом Лиману 

 
20.04.2021 • 12:00 12:07  

Извор: Dnevnik.rs 

 

Црвени крст Новог Сада, као организација, настао је 7. јула 1881. године када је од надлежних 

угарских власти наложено да се добротворна женска друштава претворе у испоставе, односно 

подружнице Црвеног крста, те ове године обележава 140 година рада. 

Ипак, као датум оснивања Црвеног крста у 

Новом Саду, може се сматрати покретање 

Добротворне задруге Српкиња 

Новосаткиња, чија је правила одобрила 

угарска Влада 21. марта 1881. године. 

Како каже директор Историјског архива 

града Петар Ђурђев према пронађеној 

документацији која се чува у тој установи 

о изградњи Дома новосадског Црвеног 

крста размишљало се још крајем 1925. 

године када се новосадски Месни одбор 

Црвеног крста Срба, Хрвата и Словенаца 

22. децембра 1925. године обратио Градском савету у коме образлаже намеру да подигне Дом 

за друштвене потребе, те моли Градски савет да се за изградњу бесплатно додели плац. 

 

- Да су у граду постојали разумевање и 

подршка раду Црвеног крста, потврђује и 

то да је већ дан касније по пријему акта, 

23. децембра, Градски грађевински 

одељак позвао Управу Месног одбора 

Црвеног крста да пошаље једног члана, 

као изасланика, ради заједничког увида у 

мапе и одређивање места за изградњу 

Дома – каже Ђурђев. 

Како одговор Савета града није стизао, 

или барем није дошао до руку Месног 

одбора Црвеног крста Новог Сада, председница Вида Вулко - Варађанин 27. маја 1927. године 

упутила је поновни допис - молбу Савету града и подсећа их да је две године раније (1925. 

године) поднета молбу за бесплатну доделу земљиште за изградњу Дома. 

 

Од бара и ливада до градског језгра 

У прошлости су у Новом Саду постојали Мали и Велики 

Лиман. Мали Лиман налазио се на подручју данашњег 

градског центра (Старог града), а све до почетка тридесетих 

година 20. века, ту су биле баре, пешчани спрудови, водено 

биље, врбе и ливаде. Обухватао данашњи Дунавски парк и 

подручје уз Дунав до некадашњег железничког насипа, испод 

којег су били подвожњаци као саобраћајна веза са Великим 

Лиманом. Простор Малог Лимана уоквиривали су Дунав, 

Дунавска улица, Змај Јовина улица, Улица краља Александра 

и насип за железничку пругу (данашњи Булевар Цара Лазара). 

Назив Мали Лиман се временом сасвим изгубио, када је 

простор потпуно изграђен, а централно градско језгро 

повезано са Дунавом. 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2021-04/14-3-ck-istorija.jpg
https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2021-04/14-molba-za-dodelu-placa.jpg
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- Она објашњава да би здање служило подмлатку Црвеног крста чији број чланова у Новом 

Саду тад био око 4.000 чланова – каже Ђурђев. - У њему би била смештена радионица, школа 

и преноћиште за излетнике из целе области, а служило би и као преноћиште и онима којима је 

потребна нега и имао би значајну улогу у случају рата. Муниципални одбор  20. априла 1929. 

године донео је коначно решење о додели Новосадском обласном друштву Црвеног крста 

бесплатног градског земљишта у Малом Лиману, у блоку 18, на парцелама седам и осам на 

површини од 264 квадратних хватова. Напоменуто је да је Црвени Крст дужан да у року од 60 

дана отпочне с изградњом Дома, а у року од годину дана, рачунајући од уручења решења, 

изгради пројектовани Дом, у противном ће изгубити свако право на даровано земљиште и биће 

му одузето. Савет града је 22. јуна 1929. године, у свом одговору на молбу навело да је Црвени 

крст добио плац, додуше не на траженој локацији, у блоку 16, већ у Малом Лиману у блоку 

18. 

 

Како каже Ђурђев од првог пројекта из 1929. 

године са потписима архитеката Ђорђа 

Табаковића и Лазара Дунђерског се одустало, 

али је Табаковић већ наредне године урадио 

модификован план по коме су радови 

делимично изведени. Зграда Црвеног крста, 

поред које бројни грађани и данас пролазе, 

налази се на Булевару Михајла Пупина 

(некадашња Улица краљице Марије), крај 

Дунавског парка, а препознатљива је по 

црвеном крсту која се још увек налази на 

фасади, саграђена је од армираног бетона и 

опеке, а предузимач је био инжењер Дака 

Поповић. 

- Шездесетих година двадесетог века урађена је преадаптација последње етаже, где су 

првобитно биле вешернице, у пословни простор Коморе здравствених радника – појашњава 

наш саговорник. - Уклоњена су са обе фасаде два истоветна, доминантна хералдичка симбола 

Црвеног крста и постављени низови мањих прозора у заједничком бетонском раму. Овај део 

објекта од доњих спратова одвојен је, на обе фасаде, једноставно обликовним венцем. У 

сутерену, десно од улазног ходника, смештена је организација Црвеног крста. Над подрумским 

просторијама, у делу зграде према Булевару су равне бетонске таванице. Зграда је сврстана у 

модернистичко дело због армирано бетонска конструкције у комбинацији са опеком, равним 

кровов и фасадом и савременим прозорима. (С.Ковач-текст; Историјски архив града-

фотографија, 20. април 2021. године) 

 

МАЈ 2021 

 

НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА Волонтери не посустају ни када је најтеже 

 
12.05.2021 • 11:28 11:31  

Извор: Dnevnik.rs 

 

Светски дан Црвеног крста обележава се 8. маја, док Недеља Црвеног крста траје од 8. до 15. 

маја и према речима секретара Црвеног крста Новог Сада Драгана Лазића, ови значајни дани 

ће бити обележени темом „Unstoppable– Незаустављиви’’, коју је определила Међународна 

федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца.  

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2021-04/14-2-crveni-krst-danas.jpg
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- Црвени крст Новог Сада, као саставни део 

Црвеног крста Војводине и Црвеног крста 

Србије, традиционално обележава Недељу 

Црвеног крста, а иначе је 8. мај Дан када се у 

целом свету  

 обележава рођење Анри Динана, оснивача 

једног од најмасовнијих и најстаријих 

хуманитарних покрета – истакао је Лазић. – 

Ми ћемо Недељу Црвеног крста обележити 

низом активности, а циљ нам је да, осим 

социјалне делатности, презентујемо и друге 

активности које су законом, тачније јавним 

овлашћењем, поверене Црвеном крсту Новог 

Сада. Тако ће све бебе рођене у Недељи Црвеног крста, од 8 до 15. маја, у новосадском 

породилишту Бетаниј добити пакет од Црвеног крста Новог Сада, који је обезбеђен у сарадњи 

са Црвеним крстом Војводине и Покрајинским секретаријатом за социјалну политику, 

демографију и равноправност полова АП Војводине.  

По његовим речима, у току поменуте недеље ће са Заводом за трансфузију крви организовати 

прикупљање јединица крви у граду у Трансфузиомобилу, као једног од важних задатака 

Црвеног крста Града, пре свега због мотивације и анимације добровољних давалаца крви.  

- Овом приликом апелујем на све наше суграђане да се одазову на поменуту акцију, а биће 

организовано и добровољно давање крви у ЈГСП-у - каже Лазић. 

 

С обзиром на то да је тема обележавања овогодишње Недеље Црвеног крста “Незаустављиви”, 

волонтери и запослени Црвеног крста са свих континената поручују: “Рачунајте на нас, зато 

што и када је најтеже и даље смо заједно.” 

- Слоган је потврђен у пракси током прошле и ове године, када се цео свет бори против 

пандемије коронавируса – каже секретар Лазић. – Тада су сва Национална друштва Црвеног 

крста и Црвеног полумесеца показала да су способна да се брзо прилагоде новим околностима, 

те своје програме и активности организују на потпуно нови начин и пруже помоћ 

најугроженијима. „Незаустављиви“ симболишу да је наш рад вишеструко користан за 

заједницу, а да су волонтери и запослени спремни да у свакој кризној ситуацији адекватно 

одговоре изазовима. 

 

Поклони за најмлађе 
Волонтери Црвеног крста Новог Сада су јуче поделили играчке (прикупљене током године од 

грађана) 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 67). Деци су подељене и свеске из донације Црвеног крста Београда и кексићи 

из донације Центра за основну полицијску обуку Сремска Каменица. Корисницима Удружења 

за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Новог Сада подељене су мајице из 

донације Међународне православне добротворне организиације (ИОЧ) и свеске из донације 

Црвеног крста Београд. Штићеницима СОС Дечијег села „Др Милорад Павловић” Сремска 

Каменица и ученицима ШОСО „Др Милан Петровић” уручена је донација апотеке “Зегин”, 

као и дечја гардероба и обућа из донације Арно Гујона. 

 

Осим поменутих, реализоваће се и друге активности Црвеног крста Новог Сада, те ће се у 

школама организовати радионице из области промоције хуманих вредности и програма борбе 

против трговине људима, као и промоција Прве помоћи. 

- Централни догађај ће бити Скупштина Црвеног крста Новог Сада у Сали Савеза самосталних 

синдиката, када ће се обележити 11. маја - Национални дан добровољних даваоца крви. 

Организоваћемо проглашење најуспешнијих радова ликовно-литерарног конкурса „Крв живот 
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значи“ у основним и средњим школама. Такође ћемо организовати свечаност за вишеструке 

добровољне даваоце крви, када ће им бити уручена признања. Данас, у сали Дома Војске 

Србије, уручићемо признања Црвеног крста Србије истакнутим појединцима и институцијама 

које су помогле наш рад и без којих не можемо - истиче Лазић. 

Уз промовисање и омасовљавање организације и актива, волонтери Црвеног крста Новог Сада 

ће наставити да дају свој допринос у масовној имунизацији Новосађана, у Хали 1 Новосадског 

сајма и биће задужени за мерење температуре, превентивне мере заштите и помоћ у вези с 

евидентирањем пацијената. У току је, до 14. маја, додела прехрамбених пакета социјално 

угроженим породицама у магацину Црвеног крста Новог Сада у Петроварадину, а 

реализоваћемо и сусрет са пензионисаним радницима Црвеног крста Новог Сада.  (И.Бакмаз 

текст; Црвени крст Новог Сада-фотографија, 12. мај 2021. године) 

 

Додељена признања Црвеног крста Србије институцијама, организацијама 

и појединцима 

 

НАГРАЂЕН И ЛИСТ „ДНЕВНИК“ 
 

13.05.2021  

Извор: Dnevnik 

 

Свечаност доделе знакова и признања 

Црвеног крста Србије институцијама, 

организацијама и појединцима одржана је 

јуче у сали Дома Војске Србије . За 

правовремено и тачно извештавање о свим 

активностима Црвеног крста уручен је 

златни знак нашем листу, коју је примио 

генерални директор „Дневник Војводина 

преса“ Душан Влаовић, док је сребрни 

знак добила новинарка Новосадске 

хронике Ивана Бакмаз за бројне чланке 

који су допринели популаризацији те 

организације и информисању грађана о 

активностима ове организације. 

 

Председник Црвеног крста Србије проф. 

др Драган Радовановић казао је да су 

признања додељена људима који су 

допринели хуманитарној акцији и 

деловању у Новом Саду. –Увек је 

задовољство да се дође у Црвени крст 

Новог Сада као једној од најуспешнијих 

организација у Србији , која има велики 

број активности и, што је најважније, оне 

се реализују када је најтеже- истакао је 

Радовановић. Већ 15 месеци боримо се с 

корона вирусом и за то време новосадски 

Црвени крст је помогао великом броју 

становништва, а ових дана 90 волонтера помаже у вакцинацији становништва, што на 

симболичан начин показује како треба да ради добра и функционална организација. 
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Секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић подсетио је да се обележава и седмица 

Црвеног крста под паролом „Незаустављиви“. – Ово је и година јубилеја, односно 140 година 

од оснивања Црвеног крста Новог Сада- казао је Лазић и додао да се успешност рада мери по 

броју волонтера, активностима и задовољству корисника и захвалио се свима који помажу. 

Тренутно је Црвени крст ангажован у акцији добровољног давања крви, припремамо помоћ за 

Рашко-призренску епархију, односно за народне кухиње на Косову и Метохији, редовно 

држимо радионице у основним и средњим школама у нади да ће нам се млади придружити, 

али и бринемо о раду новосадске народне кухиње која је отворена сваког дана.  

 

Помоћ становништву кад је најпотребније  

 

Секретар Црвеног крста Драган Лазић подсетио је да, након што је избила епидемија 

коронавируса, први кол центар у нашој држави формиран је у Новом Саду, захваљујући 

сарадњи Града и те организације. Прва хала за масовну вакцинацију отворена је на 

Новосадском сајму, а у опремањусу помогли волонтери и припадници Прве бригаде копнене 

војске Србије. Када је реч о плановима, Лазић је напоменуо да је година непредвидива, али да 

ће настојати да буду на висини задатка. У плану је да се реализују све активности, а акценат 

ће бити стављен и на повећање чланства, које тренутно броји око 19. 000 грађана. (С.Ковач 

текст; Р.Хаџић-фотографија, 13. мај 2021. године) 

 

 ЈУН 2021 
 

Вакцинацијом штите себе и своје породице 
 

04.06.2021 • 09:31 09:34  

Извор: Dnevnik.rs 

 

Мобилни мини бус ЈГСП „Нови Сад”, 

адаптиран у вакцинални пункт, обишао 

је  ромска насеља Бангладеш и Велики 

рит.  

Екипа “Дневника” посетила је насеље 

Бангладеш, а његови житељи су нам са 

осмехом на лицу пожелели топлу 

добродошлицу, видно срећни што и они 

имају прилику да се вакцинишу и тако 

допринесу бржем стицању колективног 

имунитета. По речима главног техничара 

Дома здравља “Нови Сад” Ненада Вукаса, 

од 10 часова су житељи Бангладеша имали прилику да бирају да ли ће процес имунизације 

обавити кинеском “Синофармовом” или “Фајзеровом” вакцином, док су исту могућност од 14 

сати имали и становници Великог рита. 

 

- У оба насеља је око 60 грађана изразило вољу да се вакцинише - каже Вукас. - Наше правило 

је да када идемо на терен увек носимо већу количину вакцина од броја пријављених грађана, 

како никога ко дође не би вратили. 

Како је за “Дневник” изјавила директорка Канцеларије за инклузију Рома Владе Војводине, 

иначе и представник тима за унапређење положаја Рома града Новог Сада Љиљана 

Михајловић, у сарадњи са Градом, Црвеном крстом Новог Сада и Домом здравља “Нови Сад”, 

успели су у врло кратком року да реализују процес имунизације у та два ромска насеља. 

 

Онај ко је смислио вакцине, паметан је посао урадио (Јанош Фаркаш) 
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- Пре него што смо организовали мобилни пункт, идеја је била да на терену радимо 

информативне кампање у вези са превентивним мерама и причамо о значају вакцинације - 

прича Михајловић. - То смо успели да реализујемо уз помоћ др Дејана Димитрова, ком се овом 

приликом у великој мери захваљујем. Након едукације, становници су изразили жељу и 

прихватили вакцинацију као решење за спречавање епидемије коронавируса. Тако смо 

контактирали и Дом здравља “Нови Сад”, који нам је у року од два дана успео организовати 

процес имунизације. Морам да изразим захвалност и Дому здравља и Граду што су нам изашли 

у сусрет и учинили становницима ромских насеља вакцину приступачнијом. 

У Бангладешу је веће интересовање владало за “Фајзер” вакцином, бар нам се тако чини, у 

разговору са мештанима. А разлози су различити. 

- Боље ми је да се одлучим за вакцинисање, пошто баш свугде идем, треба за живот свега и 

бојим се, шта ако ми нека старија жена приђе, а има корону, па је на крају и ја добијем - искрена 

је Викторија Грек. - Имам код куће четворо унучића које желим да заштитим од вируса и они 

су ми били главни мотив. Изабрала сам “Фајзерову” вакцину јер је моја јетрва примила исту и 

каже ми да је та добра. Мислим да ово јесте прави начин заштите и препоручила бих свима да 

се вакцинишу. Њен комшија Јанош Фаркаш такође је примио “Фајзер” вакцину, јер жели да 

сачува све око себе. 

 

Црвени крст делио пакете  

 

Хуманитарна организација Црвени крст 

Новог Сада  се прикључила акцији 

процеса имунизације становника ромских 

насеља Бангладеш и Велики рит, као 

подршка тамошњим житељима у њиховој 

одлуци да се вакцинишу. По речима 

самосталног стручног сарадника Црвеног 

крста Новог Сада Драгана Шарца, 

захваљујући Црвеном крсту Србије 

успели су да добију помоћ у виду 

хигијенских пакета, као подршка лицима 

која реше да се пријаве и обаве процес 

имунизације. Црвени крст Србије је 

донацију обезбедио преко Министарства за државну управу и локалну самоуправу уз неколико 

донатора, те је Нови Сад на располагање добио 700 хуманитарних пакета помоћи. 

 

- За своје здравље и здравље моје породице морам то да урадим - објашњава нам наш 

саговорник. - До сада нисам имао времена да идем на Сајам, стално нешто радим, борба је за 

опстанак. Сада када су дошли код нас у насеље, решио сам да је сада право време да то урадим. 

Мислим да је ово прави начин и да ће се данас више од пола мојих пријатеља вакцинисати. 

Онај ко је смислио вакцине, паметан је посао урадио. 

Да не би добила коронавирус, Назмија Аљити је решила да се вакцинише, када су је питали да 

ли би то желела. Њој, такође, више “паше” ова “Фајзерова” производња.  (И.Бакмаз текст; 

В.Фифа-фотографија, 04. јун 2021. године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2021-06/15-3%20vakcina,%20sangaj13.jpg
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Признања за јубиларне добровољне даваоце крви 
 

15.06.2021 • 10:30 12:26  

Извор: Dnevnik.rs 

 

Поводом обележавања 14. јуна, Светског дана добровољних давалаца крви, Црвени крст Новог 

Сада је јуче у Дому Војске приредио свечаност, приликом које су уручена признања 

вишеструким добровољним даваоцима крви. 

Награђени су Катица Вуксановић и 

Александар Милчић који су чак 100 

пута донирали крв, затим је 12 

хуманитараца награђено за 75 пута 

дату крв, док је њих 35 добило 

признања што су 50 пута до сада 

даровали некоме живот. Подељене 

су и плакете “Широко срце” 

најуспешнијим школама, 

факултетима и предузећима, која су 

у 2020. години остварили највећи 

број датих јединица. 

- Завод за трансфузију крви 

Војводине тренутно располаже 

стабилним залихама свих крвних 

група, али је важно напоменути да је врло битно давати крв континуирано, како бисмо имали 

довољне залихе за све потребе пацијената – каже сарадник за односе са јавношћу Завода за 

трансфузију крви Војводине Зорица Бјелић. - У наредном периоду је, такође, битно да 

добровољни даваоци наставе да долазе у нашу установу, у што већем броју. Такође бих 

искористила прилику да честитам свим добровољним даваоцвима крви њихов дан. 

 

Катица Вуксановић у „клубу 100” 

 

Катица Вуксановић је дала 100 пута крв, а 

како каже, први пут давне у марту 1982. 

године. 

- Хуманост је та која ме позвала да дам крв 

и није ми било тешко – искрена је Катица 

Вуксановић. – Направила сам једину паузу 

од четири године, када сам рађала децу. 

Овако сам била здрава, могла сам и хтела, 

а надасве уживала сам у томе и ево данас 

стојим овде, а да будем искрена, зацртала 

сам себи овај циљ. И јурила сам ка њему. 

Поучен њеним примером и племенитим 

срцем, Катичин млађи син даје 

добровољно и редовно крв, а, осим њега, подстакла је бројне пријатеље, колеге са посла и 

кумове да почну да дарују највреднији лек на свету и спасу бројне животе. 

Како каже, у претходној години је Завод за трансфузију крви Војводине прикупио 37.700 

јединица крви, што је значајан резултат, с обзиром на то да је цео здравствени систем био у 

пандемији коронавируса. Завод је редовно реализовао акције добровољног давања крви, а 

одзив је био добар и задовољене су потребе свих пацијената, што је ипак најважније. 

- Већ за прва четири месеца имамо прикупљено 20.000 јединица крви, што је за неких 12 одсто 

више у односу на претходни период – каже Бјелић. - Надамо се да ће се до краја године 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2021-06/15%20-%20Crveni%20krst%201%20-uz%20okvir%20ako%20mozze.jpg
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ситуација са коронавирусом мало смирити, те да ћемо имати и већи број давалаца. Лето је пред 

нама и оно ће бити специфично, јер ће нам требати већи број јединица крви пошто велики број 

клиника прелази у нон – ковид сустем рада, односнои редован режим. 

Помоћник градоначелника Александар Петровић изразио је велико задовољство што је Дом 

Војске угостио мирнодопске јунаке јер како другачије назвати оне који су дали 50, 75 или 100 

пута крв и тако спасили друге животе од сигурне смрти. 

- “Дај крв, нека сва срца куцају” мото је овогодишње традиционалне манифестације 

обележавања Светског дана добровољних даваоца крви – рекао је Петровић. – Дан 14. јун 

обележава се као Светски дан добровољних даваоца крви и установила га је Светска 

здравствена организација, а има задатак да се у целом свету обележава разним 

манифестацијама, како би се нагласио значај милиона давалаца крви широм света, док Нови 

Сад броји четири одсто њих. Ако је познато да је на сваких 100 секунди потребан давалац 

крви, онда људима који то чине треба дати наклон до земље. Свим добровољним даваоцима 

крви, нарочито онима чије јубилеје данас обележавамо, од срца честитам у име свих 

Новосађана, у име Града Новог Сада и градоначелника Милоша Вучевића, као и у своје лично 

име.  

Председник Црвеног крста Новог Сада пуковник др Братољуб Бркљача истакао је да 

добровољне даваоце крви увек треба поштовати, на сваком месту и у свим областима, додавши 

да је свима веома важно да имамо што више младих и нових давалаца крви, јер живот нема 

цену.   (И.Бакмаз текст; С.Шушњевић-фотографија, 15. јун 2021. године) 

 

Oбележен Светски дан добровољних давалаца крви у Новом Саду 
 

14.06.2021. 

Извор: новисад.рс 

 

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“. 

- Свим добровољним даваоцима крви који су овде присутни, као и онима који нису дали 

довољно пута крв да би се овде нашли и примили заслужена признања, искрено и од срца 

честитам Светски дан добровољних давалаца крви и захваљујем у име Града Новог Сада, 

градоначелника Милоша Вучевића и у своје лично име на дугогодишњем и вишедеценијском 

хуманом доприносу. Позивам и многе друге појединце и удружења да крену стопама ових 

људи и дајући крв онима којима је најпотребнија, спасу  оно највредније – људски живот. 

Захваљујући великом броју хуманих грађана, Град Нови Сад има добро развијено и 

организовано добровљно давалаштво крви чиме је позициониран на место најхуманије 

средине - рекао је Александар Петровић. 

Сарадница за односе са јавношћу Завода за трансфузију крви Војводине Зорица Бјелић 

захвалила је свим даваоцима крви на њиховој хуманости и несебичности и упутила им 

честитке поводом овог међународног празника. Она је такође додала да Завод тренутно 

располаже стабилним залихама крви свих крвних група и да je веома битно да се крв даје 

континуирано како би било довољно крви за све пацијенте. 

Катица Вуксановић, која је до сада дала крв сто пута, је рекла да је први  пут крв дала у марту 

1982. године и да је хуманост била њена идеја водиља да постигне број од сто давања. 
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За остварених 100 давања плакету је примило двоје давалаца крви, за 75 давања 12 давалаца, 

а за 50 давања 35 давалаца. Плакету „Широко срце“ за 2020. 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. (Нови Сад, 14. јун 2021. године) 

 

Хитна помоћ је на путу, а особа је колабирала испред вас: Ово је најбољи 

начин како помоћи оним који падну у несвест! 
 

24.06.2021. 19:46h  

Извор: курир.рс 

 

Тропске температуре свима нам стварају 

проблеме, а Хитна помоћ има пуне руке 

посла ових дана. Грађанима је све теже да 

обављају своје послове по високим 

температурама, па долази до несвестице, 

сунчанице, колабирања. Треба времена 

док дође Хитна помоћ, па се поставља 

питање како помоћи људима који 

колабирају услед тропских температура. 

Волонтери Црвеног крста показали су како 

помоћи особи која се онесвести у нашем 

присуству. 

  

- Потребно је бити потпуно смирен у овој ситуацији, особу треба благо попрскати водом како 

би је освежили, ставити хладан облог на чело и врат и чекамо да дође до побољшања стања. 

То није ништа страшно и тешко, а особу која се полако освести поставити тако да седне, 

евентуално јој дати да поједе нешто слатко и ослободити је тесне гардеробе. Поставити је у 

хлад и особа након неколико минута у следећем положају може да устане- рекла је волонтерка 

Црвеног крста у Новом Саду, а потом појаснила зашто је важно подићи ноге особи која се 

онесвестила:  - То је положај аутотрансфузије и он је важан због тога да се крв која се налази 

на периферији организма слије до срца, да 

срце може јаче да пумпа и да крв што пре 

дође до мозга и да настави нормално да 

ради- рекла је волонтерка , додајући да је 

важно особу током подизања ухватити за 

врат: - Полако је придржавамо и особи 

полако објашњавамо  шта се догодило, јер 

се може десити да се не сећа самог 

колапса- казала је волонтерка Црвеног 

крста Новог Сада. (М.Мишковић-текст; 

курир тв-фотографија, 24. јун 2021. 

године) 
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ЈУЛ 2021 

 

Костајници донација из Новог Сада 
 

06.07.2021 • 08:40 08:42  

Извор: Dnevnik.rs 

 

НОВИ САД: Помоћници градоначелника 

Новог Сада Владимир Стојковић и Станко 

Љубичић и секретар Црвеног крста Новог 

Сада Драган Лазић посетили су 

Костајницу којој је Град Нови Сад 

обезбедио донаторска средства за санацију 

последица земљотреса који је ову општину 

задесио крајем 2020. године. 

Средства у износу од 3.000.000,00 динара 

за 35 корисника који су у Костајници 

крајем прошле године претрпели штету од 

земљотреса, обезбеђена су на основу 

Закључка градоначелника Новог Сада 

Милоша Вучевића, а Црвеном крсту Новог Сада је поверена реализација ове 

високохуманитарне активности. 

Веома ми је драго што је Град Нови Сад допринео да ситуација у Костајници, коју је нажалост 

погодио земљотрес, крене да се 

побољшава. Нови Сад је познат по томе да 

увек помогне онима којима је потребно, 

да пружи руку пријатељства градовима и 

људима које задеси незгода. Тако је 

учињено и овог пута за људе у 

Костајници, где сам се на лицу места 

уверио да је помоћ отишла у праве руке. 

Исказана је велика захвалност 

Градиначелнику Новог Сада Милошу 

Вучевићу, који је увек спреман да нађе 

начин, а не оправдање, јер само тако 

можемо радити у интересу наших 

суграђана, рекао је Владимир Стојковић. 

 

У знак захвалности, Црвени крст Републике Српске уручио је плакете представницима Новог 

Сада за развијање сарадње, јачање улоге организације Црвеног крста Српске, унапређење 

метода и садржаја рада и остваривање задатака који су од интереса за рад ове хуманитарне 

организације у целини. (novisad.rs-фотографија, 06. јул 2021. године) 

 

На Петроварадинској ади деца уче о саосећању и одговорности 
 

15.07.2021 • 09:45 09:59  

Извор: Dnevnik.rs 

 

Традиционални бесплатан камп “Мала срећна колонија” за децу и омладину организован је 

код рукавца Дунава на Петроварадинској ади од 8. до 14. јула, а посвећен је васпитно–

образовном, забавно-рекреативном, али и инклузивном програму.  
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Едукативно–хуманитарног је карактера и 

у кампу је боравило 30 деце, те иако је 

ограничен на узраст од девет до 15 година, 

буде ту и млађих и старијих од те 

категорије. Како каже председница 

Управног одбора и законски заступник у 

Удружењу “Мала срећна колонија” 

Маријана Стевановић, која је уједно и 

идејни творац самог кампа, учесници су 

деца и млади из социјално угрожених 

породица (штићеници Центра за 

социјални рад, Роми и деца из школа 

Новог Сада и околине). 

- Само Удружење “Мала срећна колонија” 

има за циљ да створи услове за побољшање квалитета живота деце и омладине – прича за 

“Дневник” Маријана Стевановић. – То постижемо кроз еколошке, слободне, радне, спортске и 

друге активности, јер сам имала жељу да децу вратим природи. Камп је прилика за истинско 

дружење најмлађих различитог социјалног статуса, националности, година и способности, уз 

заједничко стварање, учење и рад. Тако их подстичемо да се склоне са улице, развијају осећај 

емпатије, љубави, бриге и одговорности према другим живим бићима. 

У природи, окружени шаторима и 

инфраструктуром која опстаје у 

природном амбијенту, простире се 

наткривена трпезарија, са дугачким 

столом и уредно поређаним столицама. 

Ту, углавном, деца са волонтерима и 

Маријаном припремају намирнице које ће 

се касније крчкати, у кухињи, са погледом 

на плажу. На крају ће са слашћу нахранити 

огладнеле стомаке од игре и рада. Посебан 

део отворене кућице у шумарку одаје 

утисак позорнице, те Маријана каже да се 

ту одигравају занимљиве луткарске и 

друге представе. Дуго је била глумица 

луткарка, док је рат није довео у Нови Сад, 

где њена машта почиње да добија истинске елементе. Зато јој је важно да луткарску глуму 

одржи и данас, преносећи традицију на најмлађе.  

Екипа “Дневника” посетила је камп баш на дан када су представници Војске Србије - Прве 

копнене бригаде дошли да открију тајну малишанима о опстанку и оријентацији у природи. 

- Понесу са собом доста реквизита, те им објашњавају за шта који служи, како да се 

оријентишу у природном окружењу или шта је јестиво, а шта не, једноставно како да преживе 

у дивљини – објашњава наша саговорница. – Најсрећнији су, свакако, када их провозају џипом 

по ливади. Такође, будемо и њихови гости, те одемо да посетимо “Спомен собу” Прве копнене 

бригаде. Имамо излете до Музеја Града Новог Сада и Музеја Војводине, обилазимо катакомбе 

и музејске поставке, док Галерија Матице српске приреди и неке радионице. После ручка 

углавном идемо на купање на Официрац, а ако је лош дан, организујемо спортске активности. 

Малишани током седам дана боравка у кампу на Дунавцу имали су и разне друге активности 

попут уметничких радионица, када кроз литерарно-новинарску секцију прикупљају и 

припремају материјал за годишњи часопис који издају. Ту је била и позоришна радионица, али 

и ликовна. Наравно да је све боље уз музику, те не изостаје ни музички део дневних ритуала. 

- Програм логорске ватре је спрецифичан по томе што имамо госте (професоре, родитеље..) 

који причају о својој професији, а учесници откривају своје вештине, способности и умећа – 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2021-07/13-2%20kamp%20crveni%20krst%202.jpg


Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2021.годину 

121 

прича Маријана. – За лаку ноћ им увек причамо бајке, показало се да уживају у томе. Чак су и 

средњошколци ишли у обилазак града, али су се враћали на време за бајке пред спавање. 

Учесници кампа су деца и млади из социјално угрожених породица (штићеници Центра за 

социјални рад, Роми и деца из школа Новог Сада и околине)  

 У кампу су присутни и волонтери, а како Маријана каже, одгајају их сами. То су бивши 

кампери, који дођу као деца, а касније желе да учествују и у том погледу. Одмах се негде и 

примети коме се баш допада живот у природи. 

- Учитељица нам је дала позив за камп, те сам тако дошла овде и прелепо ми је – кроз осмех 

нам прича десетогодишња Милица Павловић, ученица ОШ “Доситеј Обрадовић”. - Имали смо 

свакакве радионице, а мени се највише допала драмска. Били су нам и волонтери Црвеног 

крста Новог Сада, па су нас учили како треба правилно посптупити приликом давања  прве 

помоћи. Били смо на плажи и купању, а сада ме чека дружење са војском и много сам узбуђена. 

Волим и вече, а када дође време за бајке, омиљена ми је “Зачарано језеро”. Другар Никола 

Танцик који има 13 година каже да су њему и другарима у школи понудили да иду у камп и 

радо су прихватили. Све што се нудило звучало је интересантно, а притом су у природи, те су 

хтели да део распуста паметно искористе. 

- Прошли смо разне активности, а највише ми се свидео одлазак у Музеј Града Новог Сада, 

видели смо разне ствари, од старог доба и пећинског човека, па до средњег века – узбуђен ће 

Никола. – Научио сам како се цепају и припремају дрва за потпалу ватре, те заједно то и 

радимо. најлепше је када се окупимо и причамо око ватре. Научио сам и нешто мало више о 

томе шта значи бити толерантан, хуман, као и да треба помоћи другима који су у невољи. 

 

Подршка Црвеног крста града 

 

 

Према речима Маријане Стевановић, 

од почетка је Црвени крст Града 

Новог Сада помагао реализацију 

пројекта, како у виду донација, тако 

и одржавања едукативних радионица 

на разне теме. Стога ту хуманитарну 

организацију сматра њиховим 

старијим братом. Док су деца у 

природи, посећују их едуковани 

волонтери Црвеног крста Града и 

реализују радионице из различитих 

програма, а један од њих је 

промоција хуманих вредности. Тада 

су реализоване активности 

„Рециклажа речи” и „Огледало” из модула Дискриминација и стигматизација. Програм борбе 

против трговине људима приказан је кроз едукативни садржај „Миша и Маша“ и игролику 

активност „Широм отворених очију“, док су на пункту Прве помоћи волонтери демонстрирали 

поступак кардиопулмоналне реанимације и заустављања крварења. Уз то су волонтери 

правили релистичке приказе повреда, стања, обољења, уз ширење знања о Црвеном крсту, 

његовом историјом и основним принципима којима се води. Неколико пута је Црвени крст 

Новог Сада донирао комплетне оброке, међутим углавном у кампу храну спремају сами, од 

сецкања намирница до куваног оброка. Кампери чисте и одржавају простор, спремају дрва за 

кухињу, али и она којима ће се палити логорска ватра, затим перу судове.. Све су то радне 

активности које их уче одговорности и другим вредним особинама. 

Идеја о кампу је настала из радионица у природи, које је Маријана почела да реализује са 

клинцима средином деведестих година, те је први званично покренут 2003. године и развијао 

се до данас. На том простору је некада била велика џунгла, тако да Маријана каже да се терен 
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прво морао раскрчити. Затим су добили воду и провели струју, те се може рећи, како каже 

наша саговорница, да су 2005. године највише градили. На том путу је много донатора помогло 

и омогућило да он постане традиција, која ће млађим нараштајима бити инспирација за 

формирање и неговање правих хуманих вредности, маште и стваралаштва, радних навика и 

истрајности, као и толеранције и сарадње. На том путу уче како да  превенирају агресију и 

деструктивност према себи, другим вршњацима, старијима, као и природи и животињама.  .   

(И.Бакмаз текст; Црвени крст Новог Сада-фотографија, 15. јул 2021. године) 

 

Безбедност на води  
 

29.07.2021  

Извор: www.gockns.org.rs 

 

Црвени крст Новог Сада је 28.07.2021. године у аквапарку „Петроланд“ реализоваo 

превентивно едукативне активности на тему безбедности на води, намењен првенствено деци 

и младима. Циљ ове активности је подизање свести код деце и младих о правилима понашња 

на купалиштима и значају поштовања тих правила. Активност је реализована кроз радионице, 

„Правила понашања на купалиштима“ и „Униформа спасиоца“. Ове године се по први пут у 

свету обележио 25. јул – Светски дан превенције утапања. Овај дан установљен је због 

забрињавајуће чињенице да је утапање узрок у преко 2,5 милиона смртних случајева који су 

се могли спречити у протеклој деценији.Трагична је чињеница да се на територији Републике 

Србије у протеклих месец дана догодило преко 20 утапања на воденим површинама и дивљим 

купалиштима. Одређени број утапања се догодио на базенима услед непоштовања правила 

купалишта и правила понашања на истим. 

 

    
 

    
 

Црвени крст Новог Сада- текст и фотографија, 29. јул 2021. године) 
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 АВГУСТ 2021 

 

Обележен Светски дан борбе против трговине људима 
 

01.08.2021 • 12:08 12:10  

Извор: Dnevnik.rs 

 

Светски дан борбе против трговине људима, 30. јул, обележен је на платоу Штранда кроз 

различите активности. 

 

- Црвени крст Новог Сада, 

заједно са људима из 

Полицијске управе и 

члановима Локаног тима Града 

Новог Сада за борбу против 

трговине људима, упознаје 

суграђане са тим друштвеним 

феноменом, како би им 

пружили значајне информације 

попут тога који су све његови 

облици, затим које су то 

могућности уласка у ланац трговине, као и мере опрезе које би требале да знају - објашњава 

самостални стручни сасрадник Црвеног крста Новог Сада Раде Станојчић. - Едукација и 

превенција углавном су намењене нашим најмлађим суграђанима. 

Како каже, метод за постизање добрих резултата Црвеног крста Новог Сада у тој области је 

вршњачка едукација, у оквиру које се омладинци волонтери Црвеног крста, кроз активности 

које су дале веома добре резултате, приближе својим вршњацима на местима где се током лета 

окупљају у највећем броју: на трговима, излетиштима, купалиштима, базенима... Размере 

проблема трговине људима и његов утицај на живот и здравље довеле су до активног 

укључивања Црвеног крста Србије у настојање да се спречи и олакша људска патња. Само 

заједничком, свеобухватном и континуинираном активношћу свих институција и друштвено 

одговорних организација може се стати на пут том озбиљном проблему. 

- Када је реч о трговини људима, искључиво се мултисекторкси може реаговати и у циљу 

превенције и у циљу заштите и подршке жртвама, јер је то комплексан феномен и само 

искуство трговине људима на свим нивоима погађа жртве – рекла је психолошкиња, 

представница Центра за социјални рад Града, која се налази и у Локалном тиму Града за борбу 

против трговине људима, Нада Падејски Шекеровић. - Према подацима, у Србији је ове 

године, за првих шест месеци идентификовано 26 жртава трговине људима, од којих је њих 15 

жртва сексуалне експлоатације. Најчешће су то девојчице и жене. Када посматрамо сам процес 

виктимизације и опоравка, морамо да примењујемо родно сензитивне методе, тачније да 

препознамо да су жене и девојчице, али и дечаци и мушкарци, жртве трговине људима, у 

зависности од тога о ком облику трговине говоримо. 

Судија Апелационог суда у Новом Саду и члан Локалног тима Града за борбу против трговине 

људима Оливера Пејак Прокеш каже да је веома важно да превентивно делујемо, објашњавамо 

људима који су то све облици трговине људима, а најзначајније је да то млади препознају. 

(И.Бакмаз текст; Црвени крст Новог Сада-фотографија, 01. август 2021. године) 
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О ПРЕВЕНЦИЈИ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА: Поводом Светског дана борбе 

против трговине људима данас на новосадском Штранду  
 

30.07.2021  

Извор: Новости.rs 

 

Црвени крст Новог Сада у сарадњи 

са Полицијском управом Нови Сад, 

Одељење криминиластичке 

полиције – Одсек за сузбијање 

трговине људима и кријумчарења 

људи и Локалним тимом Града 

Новог Сада за борбу трговине 

људима, данас у 18 часова на 

купалишту Штранд организоваће 

активности превенције трговине 

људима, поводом обележавања 

Светског дана борбе против 

трговине људима.  

На централном платоу купалишта биће постављен штанд на ком ће едуковани волонтери овог 

Програма, суграђанима делити корисне информације. 

Биро за борбу против трговине људима Србија – IBSSA,  поводом Светског дана борбе против 

трговине људима, саопштио је да се процењује да на светском ниову има око два милиона 

жртава рговине људима од чега су половина деца. 

- Статистика за првих шест месеци 2021. године, доноси нам 26 идентификованих жртава 

трговине људима, од којих је петоро малолетно, у наведеном кварталу је доминантна 

сексуална експлоатација – 15 жртава – наводе у овом Бироу. -  Прошла године такође 

забрињава ако узмемо у обзир да је било 57 идентификованих жртава трговине људима од 

којих су 24 жртве малолетне, најзаступљеније су особе женског пола, девојчице чине 49 одсто. 

Поређења ради, у 2019. години је идентификовано 39 жртава трговине људима. 

У Бироу за борбу против трговине људима Србија још напомињу да  је  за подизање свести о 

проблему трговине људима основ у превенцији која кроз информисаноаст, едукацију  води ка 

њеном сузбијању .  

 

Милан Попов, најстарији волонтер Црвеног крста НС: Најлепше је 

помагати  
 

08.08.2021 • 16:29 16:34  

Извор: Dnevnik.rs 

 

НОВИ САД: Осамдесетих година прошлог века Милан Попов почео је своју мисију у Црвеном 

крсту Новог Сада и до данас каже да је помажући другима излечио себе, након стравичних 

траума, које је и сам претрпео као дете за време окупације током Другог светског рата. Зато 

данас, поред бројних медаља, са поносом носи титулу најстаријег волонтера Црвеног крста 

Новог Сада. 

Дипломирани социјални радник Милан Попов каже да је најупечатљивији траг његових 

волонтерских дана оставио период деведесетих година, када је помагао на пословима 

социјалне заштите расељеним и избеглим лицима са простора некадашње Југославије. 

- Када сам отишао у пензију, са тим решењем сам се одмах упутио у Црвени крст, нисам дошао 

кући - почиње своју причу Милан Попов. - Рекао сам им да сам дошао да помогнем, а сећам 

се да ми одговорише да им треба баш један као ја. Има толико догађаја да ни сам не знам 

одакле бих почео, али знам да, што сам више радио, све ме више вукло да учествујем и 
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помажем људима, зато сам најсретнији 

када сам волонтер Црвеног крста. Тих 

деведесетих година радили смо на Спенсу 

и били смо задужени да прихватамо, 

збрињавамо и помажемо избеглицама које 

су стизале у Нови Сад и трудили смо се да 

спајамо породице. Сећам се једног дечака 

који је дошао на Спенс, а имао је можда 

око осам година. 

Како каже, његов посао је био да дечака 

који је био из Хрватске, тачније из Вере, 

одведе кући. У путу, дечак га је питао да 

ли ће видети своју маму и тада се у блеску 

Милану појави слика из прошлости јер су 

његову мајку Немци стрељали, на његове 

очи, када је био дечакових година. Зато су га немили догађаји из прошлости стално вукли да 

неком помогне. 

- Радио сам са више од 300 људи дневно и сваки је био прича за себе, а ја сам се исплакао више 

пута са свима њима заједно - са сетом се присећа најстарији волонтер. – Памтим  једног 

господина са Спенса, имао је око четрдесетак година и шешир на глави, шетао је и плакао. 

Пошто сам био одговоран за те људе у великој тузи, пришао сам му и разговарао са њим. 

Пожалио ми се да су 300 година били на својој земљи, имали су имање, тракторе, породицу, а 

“они” су га везали за бандеру и држали док цело имање није изгорело. Е, то ми је остало 

урезано у сећању, као и још једна прича о жени са двоје деце, која није имала никог у Србији, 

осим рођака у месту које је надомак Новог Сада и најпознатије је по производњи купуса. 

Схватили смо да је Футог у питању и тада сам узео ауто, и са њом и децом око 22 сата кренуо 

пут Футога. Тако смо спојили и ту породицу. 

Било је ту још много тешких прича, како каже деда Милан, па започе једну о девојци која је 

била видно нервозна. 

- Дођем, загрлим је и кажем да ће све бити у реду, иако је зачела дете у бекству, са ожењеним 

човеком - са тугом прича наш саговорник, додавши да се на крају, заиста, све завршило срећно. 

- Био је ту и чика Јова, требало је да потпише неке папире, али није могао јер није видео без 

наочара, а није их имао уз себе. Било ми га је жао, те му дам моје које су му баш пасале. Скидао 

сам са себе ствари да бих помогао другима јер су им у том моменту биле далеко потребније, 

него мени.  

 

Детињство инспирација за „Салаш у малом риту” 

 

Најстарији волонтер Црвеног крста Новог Сада Милан Попов је рођен 1933. године, а 

драматичну судбину његове породице запечатило је избијање Другог светског рата и 

окупација северног дела Баната. Ратно детињство је провео на очевом салашу између 

Меленаца и Башаида, са сестрама Живком и Бисерком и братом Пером, а тај салаш је до краја 

рата био спаљен. Немци су му убили мајку Тадинку и сестру Виду, а оца Ивана су ухапсили 

шест месеци након окупације и држали у бечкеречком логору, одакле је пуштен након 

завршетка рата. Прошао је голготу, као и сусрет са Шпилером те давне 1941. године, када су 

дошли на салаш, тражећи партизане. 

Али ни као осмогодишњак није попустио под претњама, уценама, заваравањима, па ни онда 

када су га наглавачке окренули и спуштали у бунар. Миланов живот је на крају послужио као 

инспирација Арсену Диклићу да 1953. године напише роман „Салаш у Малом риту”, по ком 

су снимљени истоимени филм и серија. Милан Попов каже да је најлепше помоћи неком када 

је у стању социјалне потребе и он посебно ужива у томе, али је веома емотивно доживео 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2021.годину 

126 

моменат када су за време карантина дошла 

два млада волонтера Црвеног крста на 

врата његовог дома, чувши да је он њихов 

колега. 

- Тада сам почео да плачем што сам први 

пут, од 1941. године, ја са друге стране 

фронта, јер сам научио да будем тај који 

пружа и помаже - кроз сузе прича Попов. - 

У децембру прошле године сам, када је 

било затишје са коронавирусиом, ишао да 

делим пакете. Једино за време карантина 

нисам могао да мрднем. Драго ми је што 

сам кроз волонтеризам Црвеног крста 

постао човек и прво што кажем младим 

волонтерима јесте да су изабрали право 

место за будућност, да постану људи, осете туђу бригу и осете шта значи помоћи. Како је то 

леп осећај! (И.Бакмаз текст; Филип Бакић-фотографија, 08. август 2021. године) 

 

СЕПТЕМБАР 2021 

 

Црвени крст Војводине организовао смотру на Штранду 
 

12.09.2021 • 18:16 18:20  

Извор: Dnevnik.rs 

 

Светски дан прве помоћи је у нашој земљи 

обележен у Београду, Краљеву, Новом 

Саду и Врању под поруком “Прва помоћ 

деци – прва помоћ за децу”, јер су ове 

године у фокусу школска деца.  

Према речима секретара Црвеног крста 

Војводине Бошка Митрашиновића 

представљају се најуспешније младе 

волонтерске екипе Црвеног крста, које ће 

приказати знања и вештине спасавања 

живота и пружања прве помоћи на 

симулираним ситуацијама несреће и 

повређивања код деце. У Новом Саду је 

смотра организована на Штранду, а 

учествовало је 12 организација из градова, 

односно општина са територије 

Војводине. 

- Дошли су да покажу и прикажу 

грађанима шта се ради приликом пружања прве помоћи, како би евентуално и они нешто 

могли да науче – објашњава Митрашиновић. - Сваки човек за свог живота пружи одређену 

врсту помоћи, а ако зна и уме адекватно да је пружи, то је већ знак да неком спасава живот, а 

живот нема цену. Имамо ревијални део када су нам долазила деца из школа која су могла да 

виде на лицу места како тече спасавање повређених. организован је и такмичарски део, где се 

неке од тих вештина пружања прве помоћи рангирају и то за које време се помоћ пружи, да ли 

се заиста ради по процедурама и да ли наши волонтери адекватно то раде. Присутне су све 

организације које дуго времена раде прву помоћ у својим срединама и које су обучиле много 

волонтера, а сада они обучавају много наших суграђана у Војводини. 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2021-08/7%20-%20volonter%202.jpg
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По речима самосталног стручног сарадника Црвеног крста Војводине др Драгана Звијер Јовић, 

један од полигона односио се на симулацију пружања прве помоћи у кампу, где је шесторо 

деце са лаганијим повредама попут загушења залогајем хране, посекотина, огребортина и 

слично. Затим се проверавало знање кардиопулмоналне реанимације (КПР) бебе, као и 

реанимација одраслих. 

- Имали смо полигон за изузетно значајну примену аутоматског спољашњег дефибрилатора, 

који се користи у случајевима када дође до прекида рада срца, те особа не дише и без свести 

је – објашњава др Драгана Звијер Јовић. - Апарат је присутан на неким местима у граду попут 

Штранда или у згради Суда, мада би он требао да буде постављен на што више релација у 

граду. Свако може да се обучи да ради са њим, а повећава стопу преживљавања бар за 30 одсто. 

Осим тога, волонтери морају да прођу и технику транспорта са једном или две особе, помоћ 

при ходу, а у зависности од врсте повреде, које технике транспорта могу да примене. Имали 

су и три тешке повреде које је решавао по један такмичар. 

Светски дан прве помоћи се обележава 

сваке друге суботе у септембру, када 

организације Црвеног крста широм света 

својим активностима желе да скрену 

пажњу јавности о значају познавања прве 

помоћи за појединца, али и за комплетну 

друштвену заједницу. До прошле године 

су организована такмичења у првој 

помоћи, која су се одвијала по општинама 

и градовима, а касније покрајинско, на 

нивоу Војводине, те и републичко 

такмичење. 

- Прошле године због пандемије 

коронавируса нисмо били у могућности да 

реализујемо ниједну врсту такмичења – 

каже Митрашиновић. -  Почетком ове 

године се пандемија коронавируса 

наставила и траје до данас, те поново није било могућности за такмичења, али смо зато имали 

прилику да одрадимо смотру знања и вештина прве помоћи и мислим да је овај приступ 

адекватнији. 

У Новом Саду су јуче, осим организације Црвеног крста Новог Сада смотри присуствовале и 

екипе из Кикинде, Сомбора, Суботице, Зрењанина, Вршца, БачкеПаланке, Кањижа, Панчева, 

Ковина, Сремске Митровице и Руме. Седамнаестогодишња Ања Стајић из Црвеног крста 

Кикинде је у тој организацији скоро осам година, а за “Дневники” каже да је много срећна што 

су коначно, после пар година паузе поново имали прилике да се окупе и покажу шта знају. 

- Научили смо нешто ново и свима нам се пробудила жеља да наставимо да радимо, вежбамо 

и такмичимо се – каже Стајић. - Од раније знам неке колеге волонтере, а и сад упознајем нове 

и могу рећи да ми много значе пријатељства која се склопе волонтирањем у Црвеном крсту. У 

који год град у Војводини да одем, увек ћу имати неког другара или другарицу са којим ћу 

моћи да се видим, одем на кафу и испричам. 

        И знање и пријатељства 

Урош Црнић из Црвеног крста Новог Сада има 17 година, а волонтира последњих пет и 

већином се бави програмом пружања прве помоћи, а помаже и у другим акцијама, када за то 

има потребе. 

- Такмичење је одлично организовано, а пошто смо се доста припремали, показали смо наше 

знање и мислим да смо до сада све добро урадили – поносан је Црнић. - Научили смо и неке 

нове ствари, док дружење и забава не изостају, уз стварање и нових познанстава. Атмосфера 

је увек добра и имам баш много пријатеља из других градова, захваљујући овој организацији. 

(И.Бакмаз текст; И.Бакмаз-фотографија, 12. септембар 2021. године) 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2021-09/14-1%20ck.jpg
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Дарови за кориснике Народне кухиње у месецу солидарности 
 

16.10.2021 • 13:52 13:57  

Извор: Dnevnik.rs 

 

Поводом обележавања Светског дана 

борбе против сиромаштва, корисницима 

се јуче у просторијама Народне кухиње у 

Футошкој улици, поред редовних куваних 

оброка, даровало и по пет килограма 

јабука, које је донирао Ротари клуб “Нови 

Сад”.  

Том приликом је секретар Црвеног крста 

Новог Сада др Драган Лазић објаснио да је 

у јеку месец солидарности, који је у 

календару активности Црвеног крста 

реализује од 14. септембра до 17. октобра. 

- Од 2010. године, у сарадњи са Ротари 

клубом “Нови Сад”, нашим корисницима поделимо по пет килограма јабука – каже Лазић. - 

Програм Народне кухиње реализујемо, пре свега, захваљујући снажној подршци Града Новог 

Сада, преко Градске управе за дечју и социјалну заштиту. На овом дистрибутивном пункту, 

који је услован, безбедан и доступан нашим корисницима од 2014. године, сваког радног дана 

се подели 336 куваних оброка, док се на другом пункту у Клубу пензионера “Олга Петров” 

подели још 264. Саставни део програма Народне кухиње су и 800 прехрамбених “ланч пакета”, 

који се деле корисницима из приградских насеља. Једна од особености програма Народне 

кухиње је наша “Кухиња на точковима”, где сваког дана достављамо на тридесетак кућних 

адреса куване оброке и векну хлеба од 300 грама. Ту живе наши корисници који нису у 

могућности, због здравствених разлога, да дођу до једног од објеката. 

Како каже, програм Народне кухиње 

Црвеног крста Новог Сада је стабилан, а од 

1992. године кувају 600 оброка, док су 

“ланч пакети” повећани од 2013. године са 

400 на 800. Али када се све сабере, може се 

рећи да је тренутно број корисника у паду. 

- У новембру ћемо ићи са програмом 

“Директно ублажавање сиромаштва”, када 

ћемо поделити 1.200 прехрамбених и 1.200 

хигијенских пакета – каже секретар, 

додавши да ће, поред пакета, донирати и 

600 метара огревног дрвета за 

најугроженије суграђане. 

Председник Ротари клуба “Нови Сад” Александар Караџић казао је да се на јучерашњи дан 

емоције увек помешају. Са једне стране су срећни што могу да помогну на неки начин, док са 

друге стране осећају тугу због броја корисника Народне кухиње, обећавши да ће се и у 

будућности сарадња наставити. 

 

Град води одговорну социјалну политику 

 

Чланица Градског већа за социјалну заштиту, бригу о породици и деци Бранка Бежанов 

посведочила је да је Град Нови Сад развио различите облике помоћи којима се ублажава 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2021-10/crveni%20krst5.jpg
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сиромаштво. За 2021. годину обезбеђено је 136 милиона динара за Центар за социјални рад за 

интервентне и директне помоћи за социјално најугроженије кориснике. 

- За Црвени крст Новог Сада издвојено је 53 милиона динара за разне програме и активности 

које спроводе, те је тако за Народну кухињу обезбеђено 28 милиона динара, док је преко 10 

милиона динара обезбеђено за прехрамбене и хигијенске пакете, као и за огрев за око 2.500 

најугроженијих породица, којима ће то олакшати зиму. 

- Црвени крст Новог Сада помажемо кроз Галерију “На штрафти” која је нарављена у сарадњуи 

са Ротари клубом “Нови Сад – Дунав” и тамо млади уметници излажу своје радове, од којих 

један остављају на поклон, да би се на крају он продао на аукцији – објашњава Караџић, 

рекавши да новац од продаје иде Црвеном крсту Новог Сада. 

Шездесетседмогодишња Нада Јефтић каже да је неколико година корисник Народне кухиње и 

то откако јој је умро супруг. Живи сама и у тешкој је муци јер је пензија мала, те јој много 

помогну ручкови које добија. 

- Долазим сваког дана, осим викендом, јер је тада и кухиња затворена, али хвала им и на ових 

пет дана јер су оброци добри и ја сам задовољна, остане ми и за вечеру – окреће на шалу Нада. 

- Добили смо и јабуке, па пошто имам стари шпорет, немам где да испечем питу, али добро 

дође који витамин више. 

Даница Ћурчић је, такође, једна од корисница која долази сваки дан јер прима социјалну помоћ 

и не може да се скрпи. Много, каже, воли пасуљ, али највише се обрадује када на менију има 

ђувеч. Она је ту годину дана, а за то време није приметила нова лица, те закључује да је то 

добра ствар. (И.Бакмаз текст; В.Фифа-фотографија, 16. октобар 2021. године) 

 

Обележен Eвропски дан борбе против трговине људима 
 

19.10.2021 • 09:46 09:48  

Извор: Dnevnik.rs 

Поводом обележавања Европског 

дана борбе против трговине људима, 

јуче су у центру града млади 

волонтери и тренери Црвеног крста 

Новог Сада организовали акцију која 

је за циљ имала упознавање грађана 

са тим друштвеним проблемом. Кроз 

разговоре су људима нудили корисне 

информације о томе које мере опреза 

могу да помогну, како би заштитили 

себе, али и друге у својој околини.  

- Град Нови Сад не само да 

подржава, него и учествује у борби 

против трговине људима, 

формирањем локалног Тима за борбу 

против трговине људима и чини га девет професионалаца из девет различитих области, који у 

свом раду имају прилике да се сусретну са тим феноменом – рекао је координатор Тима Града 

Новог Сада за борбу против трговине људима Ненад Драшковић. – Важно је истаћи да се 

феномен трговине људима променио и не дешава се тамо негде, већ се све више дешава и у 

нашем окружењу. Зато користимо прилику да скренемо пажњу на актуелне огласе за посао, 

они су такви да вам нуде сво добро овог света, док, у ствари, представљају мимикрирано зло 

иза којих стоје трговци људима и користе их као мамац, односно клопку. Тако човек и уђе у 

канyе трговине људима. У том смислу је важно да нешто сазнамо о тој теми, колико год да је 

она непријатна и информишемо се, како бисмо били безбедни. Како каже, један од чланова 

локалног Тима за борбу против трговине људима је и Црвени крст Новог Сада, који се 
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континуирано и посвећено бави том темом, пре свега подизањем свести код грађана о томе да 

проблем постоји, али и његовом превенцијом. 

- Као и претходних година, Црвени крст Града организује уличну манифестацију, када наши 

едуковани волонтери пружају суграђанима корисне информације, како би могли да се заштите 

од овог друштвеног феномена – објашњава самостални стручни сарадник Црвеног крста Новог 

Сада Раде Станојчић. - Едукацију о борби против трговине људима спроводимо и по основним 

и средњим новосадским школама. Тако смо у претходних неколико година организовали више 

од 100 радионица, а ако узмемо у обзир да је просек око 30 ученика, то је преко 3.000 

едукованих ђака. Прошла година је била изазовна управо због пандемије коронавируса, али то 

није утицало на наш рад. Доста пажње смо посветили едукацији социјално рањивог 

становништва јер смо почели да сарађујемо са Свратиштем за децу. Тамо смо реализовали 

неколико радионица, а утисци су врло позитивни. Деца су предивна и стално питају када ћемо 

поново доћи, те је то нама повратна информација да их та тема занима. 

Он је открио да је према подацима организације “Астра”, која је посвећена искорењивању свих 

облика експлоатације и трговине људима, у овој години био већи пораст трговине људима у 

односу на претходне године. Углавном су жртве биле малолетне девојчице које су биле 

сексуално експлоатисане, а најчешћи разлози за њихово “хватање у мрежу” су управо 

сиромаштво, лош статус и социјални положаj. 

 

Радно израбљивање 

 

Према речима координатора Тима Града Новог Сада за борбу против трговине људима Ненада 

Драшковића, најчешћа трговина људима је зарад насилне проституције, али су све чешћи 

случајеви радног израбљивања. Зато се посебно скреће пажња на огласе за посао јер се људи 

јаве и оду негде, нарочито је проблем када отпутују у неку страну земљу и тамо им се губи 

траг. 

- А ако успеју некако да се врате, њихова сведочанства су заиста потресна – са ужасом каже 

Драшковић. - Чули смо и за случај да су у једној сеоској кафани у близини Новог Сада 

власници израбљивали једну запослену, имамо и кривична дела малолетника када они уђу у 

канyе пунолетних лица, која почну да их искоришћавају за извршавање кривичних дела. То је, 

такође, трговина људима. Имамо разне облике трговине људима, а важно је знати да свако од 

нас може у неком тренутку непажње или непромишљене одлуке постати жртва. 

- Викенд који је за нама био је у знаку локалне обуке за нове едукаторе у програму борбе 

против трговине људима, коју су поред мене, као тренера Црвеног крста Новог Сада, држали 

и тренери Црвеног крста Чукарица и Црвеног крста Бачке Паланке – казала је тренер Црвеног 

крста Новог Сада Наталија Свилар. - Обучили смо нове волонтере који ће бити вршњачки 

едукатори и заједно са нама ће спроводити дечје радионице у основним и средњим школама 

на тему трговине људима. За сваки узраст са којим радимо имамо стандардизован материјал 

који користимо, те програм не може да изазове никакве бурне реакиције, али може да 

приближи деци ту тему како би је они могли разумети. Млађе кроз игре учимо како могу да се 

заштите у неким ситуацијама које су можда ризичне, а могу се често у њима налазити: да не 

седају у кола са непознатим људима, не прихватају поклоне од странаца... Са старијом децом, 

каже, ипак раде озбиљније радионице, када се баве презентацијом и конкретним појмом 

трговине људима. Као најбитнији део увек буду предочене мере опреза, које могу да им 

послуже као заштита. 

Манифестацији су, поред представника Црвеног крста Новог Сада, присуствовали и 

представници Полицијске управе Новог Сада – Одељења криминалистилке полиције (Одсек 

за сузбијање трговине људима и кријумчарења људи), као представници локалног Тима за 

борбу против трговине људима.   (И.Бакмаз текст;Ф.Бакић-фотографија, 19. октобар 2021. 

године)       
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Град и Црвени крст узвраћају љубав најстаријима 
 

Завршна свечаност поводом 42. акције “За 

сунчану јесен живота”, посвећене 

најстаријим суграђанима, одржана је јуче 

у ресторану “Романов”.  

У оквиру традиционалне активности, 

организоване током октобра, проглашени 

су најстарији суграђани Новог Сада, 

брачни пар који је најдуже у браку, 

најстарији активиста Црвеног крста, као и 

победници конкурса литерарних и 

ликовних радова на тему “Моји баба и 

деда”, у којем су учествовала деца из 

Предшколске установе “Радосно 

детињство” и ученици нижих разреда новосадских основних школа.  

- Права вредност било које заједнице и целокупног друштва најбоље се огледа у томе колико 

поштује своју децу, своје војнике и своје старије, а ово је прелеп пример поштовања према 

вама, које сигурно није онолико колико заслужујете – поручио је председник Управног одбора 

Црвеног крста Новог Сада пуковник др Братољуб Бркљача. – Али сигурно је доказ да вам ваш 

вољени град и Црвени крст узвраћају љубав. Када би се овде нашао било који частан човек, 

неминовно би му се наметнуло питање колики ли је ово велеград, када у њему има толико 

дивних, хуманих људи, као што сте ви, овде сабрани у “Сунчаној јесени живота”. Ви, који не 

дозвољавате годинама да вам одлучују када ћете остарити. А ја бих, инспирисан вама, дао 

следећи одговор: Нови Сад није ни 

велики, ни мали, он је управо толики да 

цело срце може стати и такав да се у том 

срцу може с поносом и радошћу носити 

читав живот. Данас смо привилеговани и 

имамо част да смо са вама, чији нам осмех 

доноси радост и захвалност јер он је 

најбољи извор дуговечности. Желим да 

вам тај осмех буде још ведрији, да сте ми 

живи и здрави и да се у здрављу и љубави 

састајемо још много лета и година, а све у 

добру, са добрима и за добро. 

 

Најстарија суграђанка је Илона Ковач, која је 15. октобра напунила 107 година, а Марија и 

Владимир Сабо, који су се венчали 2. маја 1963. године и 58 година деле добро и зло, најдуже 

су у браку. Волонтерка са најдужим стажом у Црвеном крсту, од 1979. године, јесте Мирјана 

Скандарски. За ликовне радове на тему “Моји баба и деда” у категорији предшколског узраста 

подељене су награда за прво, друго и треће место, као и две похвале. У категорији од првог до 

четвртог разреда прву награду добило је двоје ученика, додељене су друга и трећа награда и 

једна похвала. За литерарне радове у категорији од првог до четвртог разреда основних школа 

додељене су награде за прво, друго и треће место. 

- Када сам 1979. године први пут ушла у просторије Црвеног крста, оберучке су ме прихватили 

и сада кад се сетим колико је година прошло и шта смо све заједно урадили, истовремено сам 

срећна, узбуђена и поносна – потврдила је волонтерка са најдужим стажом у Црвеном крсту 

Мирјана Скандарски. – Најпре сам у Црвеном крсту радила на нормативним актима, а након 

тога у служби тражења, где сам 20 година била предавач у области међународног 

хуманитарног права Женевских конвенција. Служба тражења бави се прикупљањем података 

о несталим лицима, тако да смо почетком деведесетих, током ратова, радили преузимање 

https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2021-10/15-2%20Suncana%20jesen%20zivota%20.JPG
https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2021-10/15-2%20Suncana%20jesen%20zivota%20.JPG
https://www.dnevnik.rs/sites/default/files/2021-10/15-2%20Suncana%20jesen%20zivota%20.JPG


Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2021.годину 

132 

породичних порука и повезивање, а пре тога још увек је било актуелно тражење података о 

учесницима НОБ-а, који су нестали у заробљеништву, концентрационим логорима... и било је 

успеха. Имала сам ту част да све ове године проведем са најбољим и најхуманијим људима у 

овом граду. (Б. Павковић-текст; С.Шушњевић фотографија, 30. октобар 2021. године, 

Дневник) 

 

НОВЕМБАР 2021 

 

ПОМОЋ ГРАДА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ 
 

26.11.2021. 

Извор: Novisad.rs 

 

Саветница градоначелника 

Новог Сада Љиљана Коковић 

присуствовала је подели пакета 

помоћи социјално угроженим 

породицама у магацину 

Црвеног крста у 

Петроварадину. 

- Град Нови Сад наставља 

успешну сарадњу са Градском 

организацијом Црвеног крста 

са којом реализује низ 

активности подршке и помоћи социјално угроженом становништву са територије Града. И ове 

године је из Буџета издвојено 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 циљ нам је 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 је веома задовољан 

новим магацинским простором који има много боље услове за складиштење и преузимање 

пакета, захваљујући донацији компаније „Marera Properties“. 

- Традиционално, почетком децембра дели се помоћ за социјално најугроженије 

породице.  Такође, крајем године захваљујући снажној подршци Града Новог Сада, хуманим 

појединцима, донаторима и свим људима добре воље, биће обезбеђени новогодишњи пакети 

за децу корисника Народне кухиње – рекао је Драган Лазић. 

 

Најугроженији суграђани добили пакете помоћи од града и Црвеног крста, 

помоћ добија 2500 породица 
 

26/11/2021  

Извор: nsuzivo.rs 

 

У оквиру Пројекта директног ублажавања сиромаштва, данас је додељено 1200 пакета 

социјално угроженим породицама и појединцима у магацину Црвеног крста у Петроварадину. 

Црвени крст је извршио набавку 1200 прехрамбених и 1200 хигијенских пакета, као и 600 

метара огревног дрвета. Помоћ ће добити око 2500 социјално угрожених породица са 

територије Града Новог Сада. Подели пакета помоћи присуствовала је Љиљана Коковић, 
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саветница градоначелника Новог Сада, 

која наглашава да настављају успешну 

сарадњу са Црвеним крстом. За угрожене 

је обезбеђено и 600 метара огревног дрва;  

– Ове године Град је издвојио из буџета 

Градске управе за социјалну и дечију 

заштиту средства за реализацију програма 

за директно ублажавање сиромаштва, 

којим је обезбеђено 1200 прехрамбених, 

1200 хигијенских пакета и 600 метара 

огревног дрвета – рекла је Коковић и 

додала да је Вредност овог програма 7,6 милиона динара. 

Помоћ је намењена за 2500 социјално угрожених са територије Новог Сада. 

 Магацин Црвеног крста обновљен је и спреман за даље коришћење; фото: нсузиво.рс/Павле 

Пејић  

Драган Лазић, секретар организације 

Црвеног Крста, наглашава да уз помоћи 

донације компаније “Марера пропертиес 

доо” реновирали магацин, што је од велике 

важности јер ће убудуће корисници услуга 

имати боље услове преузимање пакета. 

– Црвени крст ће захваљујући подршци 

Града, донатора и људи добре воље 

настојати као и сваке године да набави 

новогодишње пакетиће за децу чији су 

родитељи у стању социјалне угрожености 

– рекао је Лазић и додао да сваке сваке године набаве и поделе око хиљаду пакетића. (Павле 

Пејић-фотографија, 26. новембар 2021. године, нсуживо.рс) 

 

АКЦИЈА ГРАДА И ЦРВЕНОГ КРСТА: Пакети помоћи новосадским 

социјално угроженим породицама 
 

26/11/2021  

Извор: Новости 

 

СОЦИЈАЛНО најугроженијим 

породицама на територији Града 

Новог Сада дељени су данас пакети 

помоћи у храни, производима за 

личну хигијену и огревном дрвету, за 

које је из овогодишњег градског 

буџета обезбеђено укупно 7,6 

милиона динара. 

Подели пакета, у магацину Црвеног 

крста у Петроварадину, 

присуствовала је саветница 

градоначелника Љиљана Коковић, 

која је том приликом истакла да Град и Градска организација Црвеног крста, у оквиру 

заједничке успешне сарадње, остварују низ активности подршке и помоћи социјално 

угроженом становништву. 

https://nsuzivo.rs/wp-content/uploads/2021/11/Naslovna-hran.jpg
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- И ове године је из буџета издвојено 7,6 милиона динара за реализацију Програма директног 

ублажавања сиромаштва – казала је она и додала да је Црвени крст набавио по 1.200 

прехрамбених и хигијенских пакета као и 600 просторних метара меког огревног дрвета. 

- Ту помоћ добиће 2.500 социјално угрожених породица. Град води одговорну социјалну 

политику и циљ нам је да помоћ стигне до сваког корисника на време, без обзира на 

епидемиолошку ситуацију у којој се тренутно налазимо - рекла је Коковићева. 

Секретар Градске организације Црвеног крста Драган Лазић је истакао нови магацински 

простор има много боље услове за складиштење и преузимање пакета, захваљујући донацији 

компаније „Марера Пропертис“. 

- Традиционално, почетком децембра дели се помоћ за социјално најугроженије породице. 

Такође крајем године, захваљујући снажној подршци Града Новог Сада, хуманим 

појединцима, донаторима и свим људима добре воље, биће обезбеђени новогодишњи пакети 

за децу корисника Народне кухиње – додао је Лазић. (Павле Пејић-фотографија, 26. новембар 

2021. године, нсуживо.рс) 

 

 

ДЕЦЕМБАР 2021 

 

Рециклажа креће од ОШ „Светозар Марковић Тоза” 
 

21.12.2021 • 09:58 10:03  

Извор: Dnevnik.rs 

 

Пројекат младих волотнера Црвеног крста Новог Сада “REconnect with Earth” (Повежи се са 

природом) започео је јуче у ОШ “Светозар Марковић Тоза”, која је прва добила два сета од 

три рециклажне канте. 

 

Фото: Дневник (С. Шушњевић) 

Како је рекла Александра Милић из те 

хуманитарне организације кроз 

пројекат је обезбеђено 68 сетова канти 

за рециклажу, које ће бити постављене 

у свим новосадским градским и 

приградским основним школама до 

краја године, заједно са плакатима на 

којима ће бити упутство за одлагање 

рециклажног отпада. Пројекат Црвеног 

крста Новог Сада “Повежи се са 

природом” је, заједно са пројектима 

Црвеног крста Хрватске и Црвеног 

крста Турске, освојио прво место на 

наградном конурсу „Greening the Red 

Contest“, који је расписала Канцеларија националних друштава Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца Медитерана, са седиштем у Барселони. 

- Циљ је да ученицима нижих разреда новосадских основних школа повећамо свест о важности 

рециклаже – поручила је Милић, рекавши да је од виталног значаја да млади људи схвате 

колико је отпад заиста штетан за нашу животну средину и колико би било идеално да се 

престане са његовом производњом у таквом капацитету. – У Србији се годишње генерише до 

1,7 тона отпада по глави становника, а оно што можемо да урадимо је да покушамо да смањимо 

количину отпада, стављајући фокус на рециклажу материјала који се могу рециклирати. Веома 

нам је велика част и задовољство што је наш пројекат препознат као важан. 
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Како каже, Црвени крст Новог Сада је, 

као хуманитарна организација, желео 

да се укључи у још неку активност од 

великог значаја за друштво у целини. А 

како су екологија и заштита животне 

средине главна тема на глобалном 

нивоу, волонтери и стручни сарадници 

су дошли на идеју да је најбоље у овом 

тренутку радити на превенцији 

нагомилавања смећа, прављења 

великих и дивљих депонија. На крају се 

јавила идеја за поменути пројекат, 

направљене су канте у различитим 

бојама, видно назначене за различите 

намене. Тако се у црвене канте одлаже стаклена амбалажа, у плаве хартија и папир, док се у 

жуте рециклира пет пластика, лименке и употребљене тетрапак амбалаже. 

- У будућности ћемо кроз радионице и игролике активности наше најмлађе анимирати и 

приближити им рециклажу – казала је наша саговорница, рекавши да је задовољство учити их 

зашто је она важна за све нас. 

Директор ОШ “Светозар Марковић Тоза” Петар Наранчић почаствован је што је баш њихова 

школа изабрана да буде прва у ширењу свести о тако важној теми, као што је рециклажа. 

- Врло је значајно да се деца још у овом узрасту уче о важним стварима, а чули сте наше 

ученике трећег разреда, они већ понешто знају о томе – поносан је Наранчић. - Сада ће, уз 

едукацију, и могућност да у пракси одлажу отпад у све поједине кутије још више о томе 

научити. 

Волонтерка Црвеног крста Новог Сада Ана Пајкић била је део идејног, а сада је и део 

реализациног тима и каже да је, пре свега, њима, као волонтерима, односно младима у самој 

организацији велика част и задовољство што такав пројекат могу да спроводе у свим основним 

школама на територији Новог Сада. 

- Надамо се да ће им ово бити велики покретач и да ћемо заједно постићи велике ствари и сви 

се повезати са природом – изјавила је Пајкић. - Покушаћемо на што забавнији начин да им 

приближимо важност теме и подигнемо свест да својим искуствима шире едукацију у својој 

околини. 

 

Старо употребимо за нешто ново 

 

Ђаци трећег разреда Мила Кнежевић и Илија Шуњка били су одушевљени што ће сад у школи 

моћи да одлажу и разврставају отпад, те тако помогну смањењу загађења природе. Обоје су 

имали већ контакта са рециклажним кантама, Мила их је видела у ТЦ “Променада” и тада 

добила објашњење чему служе, док је Илија сазнао да је рециклажа у свету и другим државама 

сасвим нормална ствар. 

- Рећи ћу вам нешто о рециклажи, то је када нешто старо употребимо за нешто ново и можемо 

их видети у неким градовима и државама и можда на депонијама – објашњава нам мали Илија, 

додавши како смо много затрпани отпадом, зато је и јако важно да научимо како ћемо га 

одлагати. - Већ сам видео те ствари, а сад ми је узбудљива и сама помисао на то да ћу у школи 

моћи да допринесем очувању планете. Успут ће, каже, да научи другаре све што и сам зна о 

тој важној теми, уколико неко од њих не зна о чему се тачно ради.  (И.Бакмаз-текст; 

С.Шушњевић фотографија, 21. децембар 2021. године, Дневник) 
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Хуманитарно "Црвено-бело вече" Вошиних ватерполиста 
 

30.12.2021   

Извор: РТВ 

 

На базену "Слана Бара" у Новом Саду, одржана је трећа добротворна манифестација под 

називом "Црвено-бело вече", у организацији Ватерполо клуба Војводина и новосадског 

Црвеног Крста. Ову хуманитарну активност, подржали су и олимпијски, светски и европски 

шампиони, који су поникли у ватерполо клубу "Војводина". 

 

 
 

Као и претходних година, улазнице за присуство на црвено-белој хуманитарној вечери се нису 

наплаћивале, већ су посетиоци донирали новогодишње пакетиће, слаткише, сланише и 

новчане прилоге. 

"Од 2018. године организујемо "црвено-бело хуманитарно вече", а да напоменем да наши 

олимпијски, светски и европски шампиони су велика подршка нашим активностима, не само 

кроз хуманитарне активности, већ и у акцијама добровољног давалаштва крви", каже др 

Драган Лазић, секретар Црвеног крста Новог Сада. 

Бивши ватерполиста, који је допринео враћању старог сјаја црвено- белих са Слане баре, 

Марко Ћук, каже да је ова година била изузетно успешна за тај клуб, захваљујући, пре свега, 

трофејима сениорске женске екипе. Осим хуманитарног карактера, ово ревијално вече било је, 

каже, уједно прилика за сусрет некадашњих и будућих шампиона. 

"Имају прилику да се друже са првотимцима Војводине, тако овде имамо и наше 

репрезентативце, Банета Митровића, Милоша Ћука, Бориса Вапенског, тако да је ово једна 

лепа прилика да сви заједно обележимо овај дан", истиче Марко Ћук. 

Бранислав Митровић – један од најбољих голмана света, који је своје прве ватерполо кораке 

научио управо у војвођанском клубу, а са репрезентацијом Србије освојио све што се могло 

освојити, није крио задовољство што је ова хуманитарна акција постала традиционална. 

"Шампион није само шампион у базену, мислим да он треба да буде и у свакодневном животу 

и на разне начине човек себе да гради. Хуманост и помоћ другима је нешто што ја верујем да 

сваког појединца испуњава", каже он. 

А најмлађе ватерполисте војвођанског клуба, испуњавала је подршка која им је стизала од 

родитеља са трибина, те су поносно демонстрирали стечене вештине, на егзибиционом мечу. 

Црвени крст Новог Сада, до сада је поделио око 1.300 пакетића, а слаткиши, сланиши и 

новчани прилози, који су вечерас прикупљени, социјално угроженој биће уручени током 

предстојећих празника. (Извор: РТВ, Лаура Вујковић, 30. децембар  2021. 23.14) 
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ПРИЗНАЊА 

 

 

У четвртак, 21. јануара 2021. године, Црвени 

крст Новог Сада су посетили Драган 

Ресановић, председник и Марко Ћук, директор 

Ватерполо клуба Војводина. Том приликом 

нашој организацији је уручена захвалница и 

монографија Ватерполо клуб Војводина, који је 

обележио вредан јубилеј, 85 година постојања 

и рада. Црвени крст Новог Сада и Ватерполо 

клуб Војводина имају дугогодишњу успешну 

сарадњу у области спасилаштва на води и 

хуманитарним активностима. 

 

 

9. мај 2021. године, Црвени крст Зрењанина уручио је 

захвалницу Црвеном крсту Новог Сада поводом учешћа на 

показној вежби „Планкова башта 2021“. У оквиру вежбе 

приказано је правилно и правовремено пружања прве помоћи 

са евакуацијом повређених, изглед и функционисање 

пријемно-тријажног шатора, приказ опреме јединице 

Цивилне заштите опште намене и ДВД Зрењанин, као и 

подизање шатора (Алпине) од стране волонтера Црвеног 

крста. 

 

 

 

 

 

 

 

5. јул 2021. године, У знак захвалности генерални секретар Црвеног крста Републике Српске 

Сњежана Ковач, уручила је плакете Црвеног крста Републике Српске, граду Новом Саду и 

Црвеном крсту Новог Сада, за развијање сарадње, јачање улоге организације Црвеног крста 

Српске, унапређењу метода и садржаја рада и остваривање задатака који су од интереса за 

рад ове хуманитарне организације у цјелини. 

Истог дана, Никола Јањетовић, начелник општине 

Костајница, уручио је повељу Црвеном крсту Новог 

Сада 

 

 

 

 

.  
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11. септембар 2021. године, Црвени крст Србије уручио је 

захвалницу Црвеном крсту Новог Сада за учешће на смотри 

екипа Црвеног крста Србије у пружању прве помоћи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. новембра 2021. године, Црвени крст Зрењанина уручио је 

захвалницу Црвеном крсту Новог Сада поводом учешћа на 

тродневном Кампу омладине под називом „Води добрим 

примером“, одржаном у периоду од 26. до 28. новембра 2021. 

године, у Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком 

брегу. 

 

18. децембар 2021. године, Удружење грађана „Срећа“ уручило 

је захвалницу Црвеном крсту Новог Сада за доброчинство и 

хуманост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. децембар 2021. године, Школа за основно и средње 

образовање „Милан Петровић“ са домом ученика уручила је 

захвалницу Црвеном крсту Новог Сада за донацију 

новогодишњих пакетића. 
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„Галерија на Штрафти” 
 

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).  

 

     
 

Председник Ротари клуб Нови Сад Дунав, Љубомир Пиљић и секретар Црвеног крста Новог 

Сада, Драган Лазић су 12. новембра 2020. године у сали Црвеног крста Новог Сада, Пионирска 

12, потписали Протокол о сарадњи. 

 

О пројекту “Галерија на Штрафти” 

 

Црвени крст Новог Сада и Ротари клуб Нови 

Сад Дунав покренули су пројекат Галерија на 

Штрафти намењен представљању и промоцији 

младих новосадских уметника. 

Штрафта је чувено новосадско шеталиште на 

Булевару Михајла Пупина (бр 9 до 19) које је 80-

тих година XX века било култно место на коме 

су се млади Новосађани у вечерњим шетњама 

дружили, удварали, „забављали“, ругали, 

смејали, размењивали приче и досетка. У току 

претходних месеци залагањем Ротари клуба 

Нови Сад Дунав реконструисан је излог на 

згради Црвеног крста Новог Сада и 

трансформисан у уличну галерију. У наредној  

фази пројекта организоваће се месечне изложбе на којима ће се представити млади новосадски 

уметници са циљем да их упозна  шира  јавности,  да пружимо  подршку њиховој креативности, 

труду и постигнућима. Годишњи програм  месечних изложби ће се реализовати под 

менторством Галерије Бел арт у сарадњи са Академијом уметности, Фондацијом Мали Принц 

и  СУЛУВ-ом.  На крају годишњег циклуса изложби, Црвени крст Новог Сада и Ротари клуб 

Нови Сад ће организовати  изложбу и хуманитарну аукција радова  уметника који су 

представљени у току године.  

Излагачки програм започиње изложбом Ане Вртачник. Ана Вртачник рођена је 1991. године 

у Сарајеву, Босна и Херцеговина. Основне и мастер студије сликарства завршила је на 

Академији уметности у Новом Саду. Тренутно је студент завршне године докторских студија 

 на истој Академији где се бави истраживањем примене биомиметичких облика и природних 

меких материјала кроз форму слике, скулптуре и инсталације. 2016. године била је 
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стипендиста летње Академије у Салзбургу 

где је похађала програм „Painting 

Laboratory“ код професорке Varde 

Caivano. Наредне године учествује на 

једномесечној резиденцији коју 

организује „Red Gate“ галерија у Пекингу 

где са још четворо уметника из Велике 

Британије организује изложбу „Good 

neighbours“. До сада је имала бројне 

самостале и групне изложбе, колаборације 

и публикације са различитим уметницима, 

кустосима, институцијама и галеријама 

широм света ( Кина, Швајцарска, Белгија, 

Холандија, Аустрија, Данска,  Сједињене Америчке Државе, Канада, Шпанија...). Освојила је 

неколико награда из области уметности од којих су најзначајније: награда фондације „Мали 

принц“, награда фондације „Миливој Николајевић“, Награда Универзитета у Новом Саду за 

врхунске резултате у уметности, Прва награда за позоришни плакат на 58. фестивалу 

„Стеријино Позорје“ и многе друге. 

Галерија на Штрафти је вишеслојан пројекат којим  се наставља традиционално успешна 

сарадња две светске хуманитарне и волонтерске организације, подсећа  на заборављено  

културно наслеђа нашег града, оживљава  локацију некад чувене Штрафте као место за 

уметничке акције у јавном простору. Пројекат 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 контака. Изложбе ће путем 

QR кода пратити додатна виртуална презентација на интернет страници и инстаграм профилу. 

Галерија на Штрафти на атрактивној и фреквентној локацији омогућава  директну визуелну 

комункацију са бројном публиком, пешацима пролазницима и другим учесницима у 

саобраћају. У сусрет години Европске престонице културе уз постојеће три камерне галерије 

у непосредном суседству  (СУЛУВ-а, Мали ликовни Салон и Бел арт)  Нови Сад добија  

својеврсну „улицу галерија“. 

 

 

САЊА РАДУСИН: ПРИРОДА И ТЕРАКОТА 

 

Од 17. фебруара до 19. марта 2021. године 

у Галерији на Штрафти (зграда Црвеног 

крста Новог Сада на углу Пионирске 

улице и Булевара Михајла Пупина) млада 

уметница Сање Радусин ће новосадској 

публици представити пројекат Природа и 

теракота.  

Уметничко истражиавње којим се 

уметница бави везано је за специфичност 

поднебља Војводине у којој је рођена и у 

којој живи. Природа представља 

полазиште у њеном уметничком раду. 

Посматра, бележи и прати природне 

процесе и форме које настају и мењају се. 

Њено уметничко промишљање базира се 

на проналажењу веза природних форми и 
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скулптуре, као и стварања инсталације која је специфично распоређена у односу на галеријски 

простор.  Посматрањем природе проналазим везе између форми које су распоређене у 

природном окружењу и креативне мисли у мом стваралаштву. Овом инсталцијом желим да 

направим везу између неких појава у природи и глине која је доминантан материјал у мом 

раду. Обликујем глину у штапићасте форме, која због својих пластицких особина успева да  

остане у том облику. Сушењем губи воду и своја пластичка својства и спремна је за печење 

којим задржава трајно свој задати облик. Сваки комад штапићасте форме обликован је 

ваљањем комада глине по равној полози. Комад глине је притиском длана добио истањену и 

издужену форму штапића. У природи штапићаста форма је биљка, а у ликовном језику форма 

штапића је тродимензионална линија, која је на белој површини оштра и јасна. Композиција 

се састоји од група штапића као и појединачних елемената који су у међусобном дијалогу. 

Супротстављањем ових елемената добија се ликовна целина са мноштвом елемената од којих 

важну улогу има сенка коју праве линије. Сенка је променљива, сунчева светлост прави 

динамику, пролазници који су у покрету сагледавају рад из различитих углова што такође 

уноси динамику у посматрању инсталације. Обликовање глине у штапићасту форму није 

уобичаено и није јој својствено. Теракота у таквом стању тежи пуцању, крхка је и осетљива. 

Овим сегментом рада повезујем промишљање о природи која је исто толико крхка и осетљива 

када са њом поступамо на њој не својствен начин. Намера ми је да уметничка инсталација 

постављена у излог има променљиве сенке које променом светла у току дана мењају 

композицију распоређених елемената од теракоте. 

 

Овом изложбом приказујем везу између природе и скулптуре проналажењем блиских веза 

како у метеријалу, начину обликовања форми и по угледу на законе који владају у природном 

окружењу. Употребом глине као вајарског материјала обликована форма сугерише на кретања 

и промене у природоном окружењу. Насталу теракоту са мноштвом елемената укомпоновала 

бих као јединствену целину са изложбеним простором стварајући малу специфичну оазу пред 

очима пролазника. (Сања Радусин). 

 

Сања Радусин је рођена 1989. у Новом Саду. Завршила је основне студије на Академији 

уметности у Новом Саду на студијском програму Вајарство у класи професора Томислава 

Тодоровића 2017. а потом мастер студије Вајарства 2019. код доцента Мирјане Благојев. 

Радила је на Академији уметности у Новом Саду као Сарадник у настави на катедри за 

Вајарство. Уписала је специјалистичке студије - Скулптура у теракоти 2020. Приредила је три 

самосталне и учествовала на бројним колективним изложбама. Члан је СУЛУВ-а од 2018. 

године. Добитница је награде Уметничке ливнице Станишић за најуспешнији рад из стручно 

уметничке дисциплине Вајање 2017. и годишње награде Департмана ликовних уметности за 

најуспешнији рад из уметничке дисциплине Вајање исте године. Живи и ствара у Кикинди и 

Новом Саду. 

 

 

ИРЕНА КОВАЧ: САМО ИЗОЛАЦИЈА 

 

Од 23. марта до 1. маја 2021. године у  Галерији на Штрафти.  млада уметница Ирена Ковач 

новосадској публици представља пројекат Само изолација. Свој уметнички концепт исказује 

кроз различите ликовне технике водећи се колажом као основним принципом и начином 

компоновања. Медији које користи су претежно уље на платну и колаж, али и аудио, видео и 

просторна инсталација. Радове карактерише одређена доза хумора и суптилна иронија. Бави 

се различитим питањима базираним на личним, али и свеопштим ситуацијама. 

Остати или изаћи? У склупчаном полажају, као у јајету, пуца полако опна можданих ћелија. 

Несигурна је права и добра одлука. Чиниш све да побегнеш из коже, али је немогуће надјачати 

ситуацију. Немир, нервоза у ногама тиња. Осећају се благе вибрације, а уствари трагаш за 

фином дозом кисеоника ког у граду највероватније и нема. Како побећи у тај предиван 
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крајолик са погледом на вијугаве чистине? Пут 

ти се чини дуг и далек, али мора се и до њега 

ускоро доћи. Мора. Двоумљење између 

сопствене психе и општег добра осети се код 

самосталних јединки. Помоћ требаш, осетити 

додир барем једне људске руке, али када ће то 

бити могуће? Чини се све далеко у будућности. 

Да ли ћеш издржати? Оно што не сме 

попустити јесте бистрина која те чини 

истинским бићем. Природа наша јака је, 

пробаће да обузда ствари. Узицом ће извући 

прáву црту. Скоро па је и неприметна разлика 

у нијанси простора који се граничи са јавом. 

Сан је увек опција (Ирена Ковач). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛЕНА КЛАЋИКОВА: ИЗГУБЉЕНА МИСАО 

 

Од 11. маја до 15. јуна 2021. године у 

Галерији на Штрафти млада уметница 

Алена Клаћикова ће новосадској публици 

представити пројекат Изгубљена мисао. 

У овом циклусу радова уметница се 

фокусира на питања деконцентрације, 

растројености, презасићености настале 

услед неминовног примања превеликог 

броја информација и агресивних 

визуелних стимуланса. Свет и поимање 

нормалности се мења рапидно, а самим 

тим и колективна људска свест рађа нове 

феномене. Упркос нашим одбрамбеним 

механизмима и постављању “заштитних 

филтера”  нико од нас није имун на свакодневне разорне нападе општеприсутних популарних 

и пропагандних садржаја који, мало је рећи, остављају трага. Ти трагови, као и њихови обриси 

јесу тема њеног тренутног истраживања.   

У овом циклусу стварам рељефне слике које у својој структури садрже елементе синтетичког, 

неорганског порекла. Први пут се одлучујем за овај експериментални медиј, који се сам по 

себи наметнуо, као посве природан избор приказивања оваквих вредности. Јасноћа, бистрина, 

сведеност, смиреност, концентрисаност и самоувереност израза су идеали ка којима тежим у 

свом стваралаштву, а ипак овим делима представљам и упозоравам на њихове 

контравредности: немир, спутаност, апатију, засићење, апсолутно одсуство концентрације, а 

самим тим и губитак усмерења, животног фокуса, након чега наступа безнађе, 

демотивисаност, губитак повезаности са светом око себе, затим анулирање вишка 

информација, селективно памћење, одсуство критичког духа и у мом случају, бекство у 



Извештај o раду Црвеног крста Новог Сада за 2021.годину 

143 

унутрашњи свет, који претачем у ове, за мене сасвим нове и изненађујуће визуелне садржаје. 

Постоји још једна веома важна нота у овим делима, а та је покушај приказа испрекиданог 

процеса мисаоног тока, комплексности путање једне најбаналније и наједноставније мисли, 

феноменалности асоцијације и њене уске везе са чулним доживљајем и наравно приказ поља 

бесконачног броја могућности и комбинација које се развијају и живе у нашим умовима. Као 

централну тему сам узела управо ту спутану, неоформљену, неизречену мисао, која се негде 

на свом далеком путу изгубила и није нашла своје место у пољу свесног доживљаја, већ остала 

у пољу слутње и наговештаја… Као такву могу само инстинктивно да је осетим и пробам да 

преточим у ликовно дело и на тај начин је доведем до њеног одредишта, а то је да је учиним 

разумљивом, појмљивом, а самим тим и доступном посматрачу/слушаоцу...  

Гледано са ликовног становишта, служим се сличним методама компоновања као и у 

пређашњем раду: латентним експресивним гестом, у коме се огледају те скривене, несвесне 

намере, бујност утисака, чулност доживљаја, осећај рањивости и изложености које стоје као 

сама противтежа прорачунатости и одмерености свесног дела мозга. Користим се јаким 

контрастом, динамиком линија, које би требало да представљају брзину и гипкост мисли која 

је у стању да одскочи са једног краја композиције на други за само делић секунде. Често 

приказујем полиптихе који демонстријају тзв. Присећања, односно поновно враћање на 

пређашњу мисао, сваки пут виђену на други начин, кроз друго сочиво. Њима покушавам да 

демонстрирам то грчевито носталгично хватање за ствар прошлости, као и њену 

недостижност, вечито и заувек нејасно, мутно виђење неке ситуације, догађаја или боље 

речено, нашег доживљаја истог… То сећање не припада садашњости, али  га ми ипак 

довлачимо у садашњи моменат, употпњујемо га и изобличујемо према нашој вољи, 

сагледавамо га из другог угла, те оно преживљава неку чудну метаморфозу и формира један 

нови, другачији доживљај реалности.. Тако гледајући га из више углова, можда се и 

приближимо истини, ако у опште, ка томе тежимо. (Алена Клаћикова) 

  

Алена Клаћикова (1991. Нови Сад) - Завршила је основне студије на Академији уметности у 

Новом Саду, катедри за графику, у класи Анице Радошевић 2014. године. Исте године уписује 

мастер студије и завршава их 2016. Поред графике, интензивно се бави сликарством и 

цртежом. Вишегодишњи стипендиста је Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, као и стипендиста “Доситеје” – фонда за младе таленте. Члан је СУЛУВ-а 

од јануара 2015. године. Приредила је девет самосталних изложби и учествовала на око 

седамдесет колективних изложби у земљи и иностранству. Добитник је више награда за 

постигнут успех у оквиру студија, награде "Корени",  као и треће Сенфелдер награде за 

изузетна остварења из области литографије у Немачкој.  Од  2019.године, ради као асистент у 

Галерији Бел Арт у Новом Саду. 

 

ИВАНА ЈЕРЕМИЋ / ME + MY PHONE 

 

Серија радова "ME + MY PHONE" истражује однос технологије и њеног корисника. Она 

покушава да демистификује нама још несхваћене емоције према нечему што наизглед није 

живо, али што крије цео наш живот у себи. Серију радова чине цртежи, слике, као и 

фотографије и кратки видео формати који су део ангажмана на платформи друштвених мрежа 

као што су Инстаграм и TikTok. Радови представљају кратке алегоријске романтичне приче о 

љубавном пару, чији су животи видно испреплетани и који зависе један од другог. Теме се 

везују за свакодневне ситуације које се изнова понављају и који овеличавају однос јединке и 

њеног протока у реалност. Истраживањем виртуелног и реалног света - уметник, односно 

субјекат, у раду никад није искључиво на једној страни, већ он постаје cyborg обликован новим 

друштвеним системом.  

У сред карантина ухватила сам себе како листам TikTok док сам се туширала, и вероватно не 

бих ни била свесна своје акције да ме у једном тренутку млаз хладне воде није вратио у 
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реалност. Како би ми zoomer-i рекли, 

добила сам reality check. Протеклих 

годину дана нисмо живели, протеклих 

годину дана смо били online. Непрекидно 

стимулисани исфилтрираном визијом 

света, вртели смо се у рингишпилу 

играјући двојну улогу публике и 

перфомера. Постојање интернета и 

друштвених мрежа створило је нови 

простор људске самоактуелизације и нови 

начин друштвеног деловања. Таква 

ситуација поставила је нова поља 

социјалних односа и друштвених норми 

које су постале облигаторни део сваког 

човека, те је свакодневни реални и 

виртуелни живот почео да се преплиће и 

спаја у један објекат који је неопходан за 

нормално свакодневно функционисање. 

И не знам за вас, али ја сам постала једно са својим feed-om. Он је био једини проток у реални 

свет, иако се манифестовао у облику пиксела на екрану малог преносивог уређаја. Он је постао 

мој најбољи пријатељ, веран саветник, а ноћу најмилији љубавник.  

(Ивана Јеремић) Ивана Јеремић (1998. Београд) 

Гимназију "Борислав Петров Браца" је завршила у Вршцу 2017. Тренутно је студент четврте 

године сликарства на Академији Уметности у Новом Саду под менторством професорке 

Босиљке Зиројевић Лечић. Активно је учествовала на више изложби од почетка својих студија. 

Осим свог ангажмана у склопу сликарске праксе, уметница се бави истраживањем на пољу 

нових медија, користећи фотографију, видео и перформанс као медиј изражавања. У свом раду 

истражује и глорификује конекцију њене генерације и персоналне технологије. Део њеног 

ангажмана је и експериментисање са објавама на друштвеним мрежама, поготово суочавање 

и превазилажење инстаграм цензуре и шта она представља за савремену уметност. 

 

АЛЕКСАНДАР СТАНОЈЕВИЋ: КОМУНИКАЦИЈА ПОГЛЕДОМ 

 

Александар Станојевић  је рођен 1992. године  у Параћину.  

Дипломирао је на Академији уметности у Новом Саду, 

одсек – сликарство, у класи проф. Босиљке Зиројевић Лечић 

где је тренутно на мастер студијама.  Боравио је у 

резиденцијалном пројекту Суммер Ацадемy оф Фине Артс 

у Салцбургу, Аустрија,  2015. године, као и у студентској 

размени у оквиру Ерасмус програма на Фацултад де Беллас 

Артес, Алонсо Цано, Универсидад де Гранада, Шпанија 

2017. Исте године постаје ментор и ликовни педагог Ђачке 

ликовне колонија Параћин - Грза. До сада је имао 12 

самостаних изложби и учествовао је на многим групним 

изложбама. Добитник је прве награде 44. Палете малдих 

Ликовне галерије Културног центра Врбас. Члан је СУЛУВ-

а од 2021. године. Живи и ствара у Новом Саду. 

Рад је базиран на истраживању личности, унутрашњем 

портрету, са свим емоцијама. Богатим наносима боја и 
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пигмената, апстраховани портрет спонтано настаје и формира се из самог сликарског процеса. 

Портрети које сликам су углавном приказани анфас, спреда, док редукцијом или потпуним 

изостављањем детаља на лицу, као и агресивним приступом/третманом сликаних површина 

(гребањем, отискивањем, рибањем, гажењем) додатно наглашавам  људску тескобу и 

отуђеност савременог човека.  

Сликарски радови које реализујем у серијама, приказани у низу или као група радова, могу се 

ишчитавати и као успостављање одређене типологије маскирања и прикривања – оно чему је 

склон човек данашњице. На тај начин, указујем на друштвене појаве, социјалне односе као и 

природу човека који трага за својом истином у свету који га окружује. 

 

АЊА ТОНЧИЋ: TACHYON II (О ВИРТУЕЛНОСТИ ПРАЗНИНЕ) 

 

Ања Тончић (1996, Београд) дипломирала је на 

основним академским студијама 2018. год., као и на 

Мастер студијама 2019. год. на Факултету ликовних 

уметности у Београду, на одсеку сликарство под 

менторством професора Милете Продановића. 

Проглашена је за најуспешнијег студента генерације на 

Факултету ликовних уметности 2019. године.  

Од 2013. године учесник је на преко 80 групних и 11 

самосталних излагачких пројеката у земљи и 

иностранству.  

Добитник је 12 награда, од којих се издвајају откупна 

награда Галерије Фабриано у Италији и Награда 

Факултета ликовних уметности за сликарство “Риста и 

Бета Вукановић - сликари”. 

Од 2019. до 2020. год. била је представник Савета 

Ректората Универзитета уметности у Београду. 

Од 2018. године активно сарађује са галеријом X 

Витамин у Београду. 

Од 2020. године је у статусу самосталног уметника. 

Пракса Ање Тончић обухвата низ медија, укључујући цртање, сликарство, графичке технике, 

објекте, фотографију, анимацију, мозаик, као и генеративну физику у ликовним односима. 

Живи и ради у Београду. 

 

Уметност Ање Тончић бави се технолошком прецизношћу, али и неизвесностима и грешкама 

– подручјима релевантним за проучавање основних својстава, структура и кретања материје у 

научним областима, као и свих облика уметничког изражавања. 

Њено тренутно сецирање ликовних распона се заснива на цртачкој визуализацији података 

чији је циљ превођење својстава снопа честица – са фокусом на његове непрецизности и 

колебања – провоцирајући флексибилност празног платна и белог папира, у комбинацији са 

монохромним градацијама чији је приоритет приказ динамичких потенцијала волумена, ритма 

и осцилација, без дескрипције или наметнутог наратива. 

Њена пракса је особито уочљива у идеји да се добровољно граничи с подручјем могућег 

стварног кретања, међутим, у мери у којој визуелна виртуелност може изазвати у оку 

реципијента одређену промењиву осцилацију, познату као нистагмус, где се дестабилизација 

протеже на цело поље вида, изазивајући факторе перцепције да сами индивидуално 

интервенишу креирајући померај приказаног, иако њега (можда) иницијално нема. 140 речи 
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 0

 7

 5

 12
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Broj volontera koji su počeli da volontiraju u OCK po 

prvi put, evidentiranih u izveštajnom periodu

Broj članova Crvenog krsta sa naplaćenom članarinom

Mladi (do navršenih 30 godina)

Odrasli (31 do navršenih 64 godine)

Broj evidentiranih angažovanja volontera

Stariji sugrađani (65 i više godina)

Ukupno

Mladi (do 

navršenih 30 

godina)

Broj volontera prema evidenciji OCK

Podaci o volonterima

Ženski

Muški

Odrasli (31 do 

navršenih 64 

godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

 112

 197  81

 46  13

 68

 171

 346

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Muški

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

Broj volontera koji su bili angažovani u realizaciji 

svih programa, projekata i poduhvata OCK 

najmanje četiri sata u izveštajnom periodu

 517TOTAL:
 81

 143

 35

 61

 4

 23

 120

 227

 347TOTAL:

Mladi (do 

navršenih 30 

godina)

Ženski

Muški

Odrasli (31 do 

navršenih 64 

godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:  84

 29

 43

 2

 3

 1

 6

 32

 52

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

angažova

 10991  7818  452  19261

 55123  21140  2642  78905

Evidentirano vreme angažovanja svih volontera

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

 10977

 1903

 479

 13359

Podaci o gradu / opštini

Broj stanovnika prema poslednjem zvaničnom popisu stanovništva

Broj naseljenih mesta na teritoriji grada/opštine

Broj osnovnih škola na teritoriji grada/opštine

 341625.00

 16.00

 16

Broj učenika osnovnih škola na teritoriji 

grada/opštine

I razred

II razred

III razred

IV razred

 3543

 3522

 3508

 3472

V razred

VI razred

VII razred

VIII razred

 3495

 3485

 3502

 3499  28026

Ukupno

Broj učenika srednjih škola na teritoriji 

grada/opštine

I razred

II razred

III razred

IV razred

 4512

 4216

 4191

 4159

Ukupno

 17078Broj srednjih škola na teritoriji grada/opštine  16
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Rad upravljačkih tela

Osnovni oblici delovanja

Broj osnovnih organizacija

Broj podružnica

Broj aktiva Ukupno

Broj povereništava

 79

 0

 10

 0  89

Broj bodova

 90

Članstvo:  Iznos naplaćene članarine

Mladi (do navršenih 30 godina)

Odrasli (31 do navršenih 64 godine)

Stariji sugrađani 65 i vise godina

 576,250.00

 162,700.00

 47,900.00  786,850.00

Ukupno

Udeo građana u članstvu Crvenog krsta sa plaćenom članarinom

Broj 

bodova

 3,91  90

Datum održavanja Skupštine 11.05.2021

Nadzorni odbor

Broj članova 

upravljačkog 

tela

Broj 

sastanaka

Struktura članova upravljačkog tela

Skupština

Upravni odbor

Komisija za finansijska pitanja i javne nabavke

Komisija za zdravstvenu delatnost

Komisija za prvu pomoć

Komisija za dobrovoljno davalaštvo krvi

Komisija za podmladak i omladinu

Komisija za socijalnu i humanitarnu delatnost

Komisija za organizaciju i razvoj

Komisija za službu traženja

Komisija za delovanje u nesreći

Komisija za informisanje

Komisija za spasilaštvo na vodi

Komisija za međunarodnu saradnju

Ostale komisije

Ukupno

 1

 7

 3

 4

 4

 4

 3

 3

 0

 2

 4

 2

 2

 1

 0

 40

 7

 3

 35

 11

 9

 13

 7

 9

 5

 0

 7

 5

 5

 5

 0

 0

 121

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Muški

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupno TOTAL

Skupština

 1

 1

 9

 14

 5

 5

 15

 20  35

Ženski

Muški

Upravni odbor

 0

 1

 5

 3

 0

 2

 5

 6  11

Nadzorni odbor

Ženski

Muški  0

 0

 0

 3

 0  0

 3  3 0

Komisije

Ženski

Muški  8

 3

 16

 33

 3

 9

 27

 45  72

Ukupan broj članova upravljačkih tela:  121
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Pokretna imovina: Motorna vozila u vlasništvu OCK

M1 - putnička 

vozila
Vrsta M - 

putnička vozila

Ukupan budžet organizacije Crvenog krsta

Struktura prihoda i rashoda organizacije

Finansijsko poslovanje

Iznos prihoda od lokalne samouprave u 

godišnjem budžetu organizacije

Iznos prihoda od donatora u godišnjem 

budžetu organizacije

 81.332.797,15

 57.232.797,15  70,37  100

 11.000.000,00  13,52  30

Udeo prihoda od lokalne samouprave u godišnjem budžetu organizacije

Broj bodova

Udeo prihoda od donatora u godišnjem budžetu organizacije

Udeo isplaćenih zarada u odnosu na ukupan budžet organizacije Crvenog krsta  23,00  100

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

Finansijski izveštaj

√

Nepokretna imovina

Poslovni prostor za potrebe OCK

Vlasnički status: Svojina (m2)

Vlasnički status: Zakup (m2)

Vlasnički status: Korisništvo (m2)

 0,00

 0,00

 280,00

 280,00Ukupno

Magacinski prostor kao poseban namenski objekat

Vlasnički status: Svojina (m2)

Vlasnički status: Zakup (m2)

Vlasnički status: Korisništvo (m2)

Ukupno

Drugi poslovni objekat ili prostor

Vlasnički status: Svojina (m2)

Vlasnički status: Zakup (m2)

Vlasnički status: Korisništvo (m2)

Ukupno  92,00

 0,00

 0,00

 1.660,00

 1.660,00

 12,00

 0,00

 80,00

M2 - autobusi 

(m < 5t)

M3 - autobusi 

(m > 5t)

Ukupan broj 

vozila

 3  0  0  3  3  17

Broj registrovanih 

vozila

Ukupan broj 

putničkih mesta

Vrsta N - teretna 

vozila

N1 Ukupan broj 

vozila

Broj registrovanih 

vozila

Ukupna korisna 

nosivost

N2 N3

(m < 3.5t) (3.5t m < 12t) (m > 12t)

 3  0  0  3  3  2.564

Vrsta O - 

priključna vozila

O1 Ukupan broj 

vozila

Broj registrovanih 

vozila

Ukupna korisna 

nosivost

O2 O3

(m < 0.75t) (0.75t m < 3,5t) (3.5t < m < 10t)

O4

(m > 10t)

 0  0  0  0  0  0  0
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Priznanja

Srebrni znak Crvenog krsta Srbije

Zlatni znak Crvenog krsta Srbije

Medalja Crvenog krsta Srbije

Ukupno

Broj dodeljenih priznanja

 20

 9

 31 2

Broj primljenih zahvalnica/priznanja od partnera 

sa kojima CK sarađuje
 9

Partnerstvo sa lokalnom samoupravom

Prezentacija programa Crvenog krsta u lokalnoj zajednici

Budžet lokalne samouprave

Realizacija programa i aktivnosti

Ukupno

Broj održanih sastanaka u lokalnoj samoupravi 

Ostalo

 4

 8

 81

 14

 107

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

Da li OCK je obeležila Svetski dan Crvenog krsta? √

Organizacija realizuje jednu aktivnost svakog dana u Nedelji Crvenog krsta

Organizacija realizuje dve aktivnosti svakog dana u Nedelji Crvenog krsta

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

X

X

√

Broj 

bodova

 0

 0

 60

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja 

volontera

 37

 999

Obeležavanje datuma svog osnivanja

Organizacija je prigodnom manifestacijom obeležila dan osnivanja OCK u svojoj sredini √ Datum osnivanja OCK 21.03.1881Broj bodova  20

Međunarodni dan volontera (5. decembar)

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

Svečani prijem za volontere (broj obuhvaćenih volontera)

Tematski skupovi za volontere (broj obuhvaćenih volontera)

Zabavni sadržaji za volontere (broj obuhvaćenih volontera)

Ostale aktivnosti za volontere (broj obuhvaćenih volontera)

 73

 23

 20

 63

 179  50Ukupan broj obuhvaćenih volontera

Broj 

bodova

Predstavljanje aktivnosti Crvenog krsta i promocija volonterskog anagažovanja za građane

Broj aktivnosti Broj bodova 4 Broj obuhvaćenih građana  1000

Edukacija o značaju volonterskog rada

Broj edukacija Broj bodova Broj obuhvaćenih građana 4

 20

 40  100

Broj angažovanja volontera  31

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera
 211
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Informativna i promotivna delatnost

Broj održanih konferencija za štampu

Broj poseta novinara mestima gde se realizuju programi Crvenog krsta

Broj sastanaka sa predstavnicima sredstava javnog informisanja

 10

 105

 12

Oglašavanje u štampanim medijima

Broj objava o aktivnostima Crvenog 

krsta u štampanim medijima
Broj bodova 47  40

Oglašavanje u elektronskim medijima

Broj objava o aktivnostima Crvenog krsta u 

elektronskim medijima (radio, televizija)

Broj bodova
 51

 40

Minutaža emitovanih priloga na 

lokalnim radio stanicama

Minutaža emitovanih priloga na 

lokalnim televizijama
 27  101

Internet prezentacija

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

Internet adresa prezentacije OCK

Broj bodova  20

www.gockns.org.rs

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

Da li OCK realizuje oglašavanje na društvenim mrežama?

Da li OCK poseduje nalog za Facebook?

Da li OCK poseduje nalog za Twitter?

√

√

X

Oglašavanje na društvenim mrežama

Da li OCK poseduje nalog za Instagram?

Da li OCK objavljuje video materijal na YouTube, 

Vimeo i drugim kanalima?

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Muški

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Izdavaštvo

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

Broj bod.

√

√

 20

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

kalendarske aktivnosti?

OCK je izradila video spot

OCK je izradila film

√

√

√

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

 6

 1

 4

 1

 0

 0

 0

 2

 4

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

 70

 420

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

 9

 12

Organizacija i razvoj  -  UKUPNO BODOVA  720

Mesto

Datum Sekretar Predsednik
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11.maj - Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi

Prikupljanje jedinica krvi

OCK organizuje prikupljanje jedinica krvi

Planirani broj jedinica krvi prema 

godišnjem planu prikupljanja krvi

Zadržavanje dobrovoljnih davalaca krvi

Akcija dobrovoljnog 

davanja krvi

Ulična manifestacija

Tribina/predavanje

Edukacija građana

Svečano uručivanje 

nagrada

Svečano uručivanje 

priznanja

Učešće u programu 

sredstava informisanja

√

 2800

U lokalnoj zajednici

U srednjim školama

Na fakultetima

Ukupan broj organizovanih akcija DDK

U preduzećima i ustanovama

Broj organizovanih akcija dobrovoljnog davanja krvi

 85

 14

 15

 39

 153

Broj prikupljenih jedinica krvi na organizova

Uspešnost ostvarenja godišnjeg plana prik

Broj bodova

 3457

 123,46

 600

OCK uručuje priznanja za datu krv √

20 puta data krv

1 put data krv

5 puta data krv

10 puta data krv

50 puta data krv

35 puta data krv

75 puta data krv

100 puta data krv

Ukupno svečano uručenih priznanja

Uručivanje priznanja za datu krv

 1140

 198

 151

 82

 52

 35

 12

 2

 1672

Uručena priznanja davaocima krvi za prvo davanje

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? 
X Broj bodova  0

Broj 

bodova

 30

Ukupan broj svečano uručenih priznanja 

višestrukim davaocima
 532

Svečano uručena priznanja višestrukim 

davaocima krvi (zbir svih uručenih 

priznanja, izuzev za prvo davanje)

Broj 

bodova

 120

Obeležen 11.maj - Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi √

Broj distribuiranog promotivnog materijala

Broj učesnika edukativnog skupa

Broj učesnika edukativnog skupa

Broj prikupljenih jedinica krvi

Broj uručenih priznanja

Broj nagrađenih učenika

Broj objava u medijima

 100

 0

 0

 31

 9

 20

 2

14.jun - Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

Akcija dobrovoljnog 

davanja krvi

Ulična manifestacija

Tribina/predavanje

Edukacija građana

Svečano uručivanje 

nagrada

Svečano uručivanje 

priznanja

Učešće u programu 

sredstava informisanja

Obeležen 14.jun - Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi √

Broj distribuiranog promotivnog materijala

Broj učesnika edukativnog skupa

Broj učesnika edukativnog skupa

Broj prikupljenih jedinica krvi

Broj uručenih priznanja

Broj nagrađenih učenika

Broj objava u medijima

 100

 0

 0

 1

 49

 9

 4
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Klub 25

Broj osnovnih škola koje su učestvovale u konkursu

Broj bodova

Da li OCK sprovodi aktivnosti promocije i edukacije građana?

Regrutovanje dobrovoljnih davalaca krvi

√

Broj promotivnih aktivnosti

Broj obuhvaćenih građana

Edukacija za učenike srednjih škola

Da li OCK ima klub 25? X

Ukupan broj članova Kluba 25 - kumulativ

Broj novih članova Kluba 25 - u izveštajnom periodu

Broj članova Kluba 25 koji su dali krv u izveštaj. 

periodu

Broj akcija DDK u kojima su učestvovali članovi Kluba 

25

 0

 0

 0

 0

 0
Broj jedinica krvi prikupljenih na akcijama DDK na 

kojima su učestvovali članovi Kluba 25

Konkurs "Krv život znači"

Da li OCK realizuje Konkurs "Krv život znači"? √

 19

Obuhvat (%)

 118.75  30

Broj srednjih škola koje su učestvovale u konkursu  31.25 5  15

Promocija za građane

 41

 1230

Promocija putem društvenih mreža

Ažurno prisustvo na društvenim mrežama √

Broj 

bodova

 75

Broj edukacija

Broj obuhvaćenih učenika

 6

 181

 2

 46

 2

 133

Edukacija za radnike

Broj edukacija

Broj obuhvaćenih radnika

Edukacija za volontere Crvenog krsta

Broj edukacija

Broj obuhvaćenih volontera Crvenog krsta

I-IV OŠ

Literarni

Likovni

V-VIII OŠ I-IV SŠ Ukupno

TOTAL

Video

Broj radova sa konkursa pristiglih do OCK - po kategorijama

 480  535  20  1.035

 10  5  12  27

 0  0  0  0

 490  540  32  1.062

Broj učenika na konkursu

Učenici osnovnih škola

Učenici srednjih škola

 1030

 572

 1.602

 0,00  0

Obuhvat  učenika osnovnih 

i srednjih škola (u %)

Broj 

bodova

Ukupan broj učenika

Zadržavanje dobrovoljnih davalaca krvi

OCK vodi evidencije u podsistemu Dobrovoljno davalaštvo krvi u 

poslovno-finansijskom sistemu CKS

Ažurna evidencija u podsistemu Dobrovoljno davalaštvo krvi

√

√

Vođenje evidencije o dobrovoljnom davalaštvu krvi

Broj 

bodova

 75

 505Ukupan broj dobrovoljnih davalaca krvi od početka godine

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)

Broj obuhvaćenih dobrovoljnih davalaca krvi

Obuhvat 

(%)

Broj 

bodova

 255  50,50  150
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Obuka za volontere Crvenog krsta

Broj obuka za volontere Crvenog krsta

Broj obučenih volontera

Obuhvat volontera (u %)

 Priznanje "Široko srce"

Javno preduzeće, ustanova, kompanija

Naseljeno mesto

Udruženje građana

√

X

X

Mesto

Motivacija dobrovoljnih davalaca krvi  -  UKUPNO BODOVA

Datum Sekretar Predsednik

 1.140

Broj bodova  45

 5,03

 1

 26

Muški

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

Uručeno priznanje "Široko srce" za kategoriju:

Srednja škola

Fakultet/visoka škola strukovnih studija √

√

 6

 15

 4

 10

 2

 0

 12

 25

 37

 162

 2.120

 2

 3
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Program promocije zdravlja i zdravstveno preventivnih aktivnosti (Zdravi stilovi života)

Broj održanih predavanja i radionica

Predavanja i radionice za decu i mlade

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

 20

 80Broj bodova Muški

do navršenih 

14 godina

Ženski

Od 15 do navršenih 

30 godina
Ukupno

TOTAL

Broj obuhvaćenih osoba

 230

 250

 0

 0

 230

 250  480  60

Broj bodova

Predavanja i radionice za odrasle

Broj održanih predavanja i radionica

Broj bodova

Muški

do navršenih 

64 godina

Ženski

više od 64 godine
Ukupno

TOTAL Broj bodova
 20

 80

 87

 171

 0

 0

 87

 171  258  60

Broj angažovanja volontera  3  60Evidentirano vreme angažovanja volontera

Borba protiv narkomanije i drugih bolesti zavisnosti

Broj održanih predavanja i radionica

Predavanja i radionice za decu i mlade

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

Broj bodova Muški

do navršenih 

14 godina

Ženski

Od 15 do navršenih 

30 godina
Ukupno

TOTAL

Broj obuhvaćenih osoba

Broj bodova

Predavanja i radionice za roditelje

Broj održanih predavanja i radionica

Broj bodova

Muški

do navršenih 

64 godina

Ženski

više od 64 godine
Ukupno

TOTAL Broj bodova

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera

 45

 100  332

 416

 2

 3

 334

 419  753  60

 38

 741 512

 229 0

 100

 229

 512  0  60

 5  120

31. januar - Nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima

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

Održana ulična akcija √  30

 30

 25

 50

Broj bodova

Organizovana tribina/predavanje/radionica √ Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera
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Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima (31. maj)

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

Održana ulična akcija √ Broj bodova

Organizovana tribina/predavanje/radionica √ Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 30

 16

 48
 30

Obeležavanje Svetskog dana srca (29. septembar)

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

Održana ulična akcija √ Broj bodova

Organizovana tribina/predavanje/radionica X Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 30

 0

 4

 12

Obeležavanje Svetskog dana zdravlja (7. april)

Da li obeležavate Svetski dan zdravlja (7. april)? √

Održana ulična akcija √ Broj bodova

Organizovana tribina/predavanje/radionica √ Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 30

 30

 0

 14

 28

Organizovana konferencija za štampu X Broj bodova

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

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

Održana ulična akcija √ Broj bodova

Organizovana tribina/predavanje/radionica √ Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 30

 30

 14

 28

Vesela bolnica

Da li OCK realizujete projekat "Vesela bolnica"? √

Broj organizovanih obuka

Obuka za volontere

Broj učesnika

 0

 0

 12  20

 0  0

Broj volontera koji sprovode aktivnosti

Program edukacije

Broj sprovedenih radionica za decu

Broj obuhvaćene dece  0  0

 4  62Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera
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Polno prenosive infekcije (PPI) i HIV/AIDS

Broj organizovanih obuka

Broj učesnika

Obeležavanje Svetskog AIDS dana (1. decembar) 

Mesto

Zdravstveno preventivna delatnost -  UKUPNO BODOVA

Datum Sekretar Predsednik

Muški

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

 1.125

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

Obuka za volontere

 1

 20

 7  40Broj volontera koji sprovode aktivnosti

Program edukacije

Broj sprovedenih radionica za decu

Broj učesnika

 12  60

 241  75

Broj aktivnosti

Broj posetilaca

Pozorišne predstave i druge tematske aktivnosti 

 0

 0

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 12

 48

Da li OCK obeležava Svetski AIDS dan (1. decembar)? √

Održana javna manifestacija √ Broj bodova

Organizovana tribina/predavanje/radionica √ Broj bodova
Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volonteraOrganizovana konferencija za štampu X Broj bodova

 8

 30

 30

 0

 200

 148

Količina distribuiranog promotivnog materijala 

 12

 20

 0

 1

 0

 0

 12

 21

 33

 22

 196

 15

 3
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Obuka iz prve pomoći i realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja

deca predškolskog uzrasta

Osnovna obuka iz prve pomoći (6 časova)

Da li OCK sprovodi obuku iz prve pomoći i realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja? √

Broj bodova

Neformalni oblici edukacije iz PP i RPPSO

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

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

Broj bodova

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

Učenici i mladi do navršenih 

30 godina

Ostali građani

 15

 36

 51

 102

 120

Ukupno:

Obuka za zaposlene i kandidate za vozače

Onovna obuka za zaposlene: 6 

časova

Napredna obuka za zaposlene: 

12 časova

Obuka za kandidate za vozače: 

8 časova

 191

 24

 3

Učenici i mladi do navršenih 30 godina

Napredna obuka iz prve pomoći (12 

časova)

Broj bodova

Ostali građani

Obuka iz realističkog prikaza (12 časova)

Ukupno:

 99

 73

 0

 172

 200

Napredna obuka (24 časa)

Obuka za ekipe prve pomoći (24 časa)

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

Broj obučenih 

osoba

Broj obučenih 

osoba

Ukupno Broj bodova 12

 27  39  60

 7  80 Broj obučenih osoba  3.140

Prva pomoć (Petlići)

Opštinsko/gradsko takmičenje

Broj bodova

Prva pomoć (Podmladak)

Realistički prikaz PSO

Ukupno:

Prva pomoć (Omladina)

Broj 

takmičarskih 

ekipa

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

 0

 0

 1

 1

 2

 50

Učešće na višem nivou takmičenja 

Prva pomoć (Petlići)

Broj bodova

Prva pomoć (Podmladak)

Realistički prikaz PSO

Ukupno:

Prva pomoć (Omladina)

Broj 

takmičarskih 

ekipa

 0

 0

 1

 1

 2

 80

Učešće na državnom takmičenju 

Prva pomoć (Petlići)

Broj bodova

Prva pomoć (Podmladak)

Realistički prikaz PSO

Ukupno:

Prva pomoć (Omladina)

Broj 

takmičarskih 

ekipa

 0

 0

 0

 0

 0

 0
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Obeležavanje Svetskog dana prve pomoći (druga subota u septembru)

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

Broj organizovanih aktivnosti/dogadjaja Broj bodova

Angažovanje ekipa prve pomoći 

Da li imate ekipe koje se angažuju na obezbeđivanju javnih događaja/manifestacija? √

Broj javnih događaja/manifestacija Broj bodova

Broj obučenih volontera za angažovanje Broj bodova

Promocija u direktnoj komunikaciji

 2  30  2

 7  80  5

Promocija putem medija/društvenih mreža

Broj objava

Druge aktivnosti promotivnog karaktera 

Da li sprovodite druge aktivnosti promotivnog karaktera? √

Broj organizovanih aktivnosti/dogadjaja Broj bodova

Promocija u direktnoj komunikaciji

Promocija putem medija/društvenih mreža

Broj objava

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Muški

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

Mesto

Prva pomoć -  UKUPNO BODOVA

Datum Sekretar Predsednik

 830

Angažovanje ekipe na javnom događaju/manifestciji

 99  100

 61  30

 22

 32

 4

 3

 0

 0

 26

 35

 61

 5.680

 289

 8

 15
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Organizacija rada sa mladim volonterima

Mladi volonteri

Broj volontera koji su bili 

angažovani u realizaciji svih 

programa, projekata i 

poduhvata OCK najmanje četiri 

sata u izveštajnom periodu

Ukupno Broj bodova

Broj mladih članova Crvenog krsta sa naplaćenom članarinom Broj bodova 10.977  30

ŽenskiMuški

 81  143

 224  50

Ukupno evidentirano vreme angažovanja mladih volontera u svim oblastima rada OCK

Prosečno vreme angažovanja po mladom volonteru u izveštajnom periodu

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

izveštajnom periodu

 55.123 Broj bodova

 246,08  40

 72  30

Omladinska terenska jedinica

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

Godina formiranja OTJ  1996 Jovan Jovanović Zmaj

Učestvovanje mladih volontera u upravnim strukturama Crvenog krsta

Broj mladih koji su članovi komisija

Broj mladih koji su članovi skupštine 

 6  10

 1  20
Broj 

bodova
Broj mladih koji su članovi upravnog odbora

 2  20

Broj bodova

Naziv OTJ

Broj članova OTJ u tekućoj godini

Broj održanih sastanaka OTJ

Broj 

bodova

 315  40

 42  30

Da li je održana skupština OTJ? √

Datum održavanja sednice Skupštine OTJ

Broj bodova

29.12.2021

 30

Tema sednice Skupštine OTJ Motivacija volontera tokom pandemije COVID-19

Obuke i edukacije mladih

Jedinstven sistem obuke mladih

Da li OCK sprovodi Jedinstveni sistem obuke za mlade? √ Broj obuka  12  50  259Broj bodova Broj učesnika obuke

Omladinski kamp

Da li OCK sprovodi Omladinski kamp? √ Broj obuka Broj bodova Broj učesnika obuke

Školice podmlatka

Da li OCK sprovodi Školicu podmlatka? √ Broj obuka Broj bodova Broj učesnika obuke

 4  150  150

 7  150  385

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 401

 25.070
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Ukupan broj odeljenja/grupa u kojima se sprovode programske aktivnosti

Promocija humanih vrednosti

Broj radionica sprovedenih sa učenicima

Edukativni program

Struktura radionica prema tematskom sadržaju

Program u osnovnim 

školama

Tolerancija

Lični i kulturalni identitet i poštovanje razlika

Nenasilno rešavanje konflikata

Ukupno

Obuka za realizatore programa 

koje je organizovala OCK

Broj obuka

Da li OCK realizuje program Promocija humanih vrednosti? √

 5
 1

 49  2

 51  150

Realizacija Programa u osnovnim školama Ukupan broj vaspitačkih grupa u kojima se sprovode 

programske aktivnosti

Realizacija Programa u predškolaskim ustanovama

Broj radionica sprovedenih sa decom u predškolskim ustanovama

Ukupan broj radionica sprovedenih sa učenicima i decom u predškolskim i prosvetnim ustanovama Broj bodova

Broj učenika koji su obuhvaćeni programskim aktivnostima Broj dece u predškolskim ustanovama koja su 

obuhvaćena programskim aktivnostima

 136
 22

 158  100Ukupan broj učenika i dece koji su obuhvaćeni programskim aktivnostima Broj bodova

Diskriminacija i stigmatizacija

Rodna ravnopravnost

Dečja prava

Prevencija nasilja u elektronskim medijima

Broj realizovanih 

radionica

Broj 

učenika

Program u predškolskim 

ustanovama

Broj realizovanih 

radionica

Broj 

učenika

Broj bodova

Broj učesnika

 8

 7

 8

 7

 6

 6

 7

 49

 136

 136

 136

 107

 107

 107

 107

 1

 0

 1

 0

 0

 0

 0

 2

 22

 0

 22

 0

 0

 0

 0

 1

 30

 37

Realizacija dodatnih edukativnih sadržaja i aktivnosti za decu i mlade

Broj izvođenja tematskih pozorišnih predstava Broj bodova 2  80

 40

 23  10

 4

 16

 1

 3

Da li je OCK je realizovala razvojne aktivnosti ? √ Broj bodova

Broj objava na društvenim mrežama

Broj bodovaPromocija programa

Broj obuhvaćenih osnovnih škola

Broj saradnika

Broj obuhvaćenih predškolskih ustanova

Broj saradnika

Partneri u realizaciji

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 512

 4.626
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Obeležavanje Međunarodnog dana tolerancije (16. novembar)

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

Broj sadržajno različitih aktivnosti koje su realizovane Broj bodova

Trka "Za srećnije detinjstvo"

Broj angažovanja volontera

 6  30

 5

 51  658

Broj partnerskih organizacija u realizaciji

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera

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

OCK je realizovala akciju "Trka za srećnije detinjstvo" kao glavni nosilac aktivnosti Broj bodova√  50

OCK je realizovala akciju "Trka za srećnije detinjstvo" u okviru aktivnosti čiji je 

nosilac drugo pravno lice
X

Trka je održana na dan kako je definisano odlukom Upravnog 

odbora Crvenog krsta Srbije
X

Broj akcija/lokacija na kojima je Trka realizovana

Broj prosvetnih ustanova koje su uključene u realizaciju 

Broj učesnika Trke sa startnim brojevima

 12

 2

 1.100  50

 100  20Procenat prikupljenih sredstava od prodaje startnih brojeva

Broj 

bodova

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

Deca predškolskog uzrasta

Učenici osnovnih škola

Učenici srednjih škola

Ukupan broj učesnika Trke

 112

 752

 36

 900

 200

 33

 316
Broj ostalih učesnika Trke (18 godina i stariji)

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Bezbednost dece u saobraćaju

Da li OCK sprovodi akciju "Bezbednost dece u saobraćaju"? √

Broj sprovedenih aktivnosti Broj bodova 6  30  739

 3

 250  100

 3

Broj dece obuhvaćene akcijom Broj bodova

Broj prosvetnih ustanova uključenih u realizaciju

Organizovani prelazak ulice na pešačkom prelazu 

u neposrednoj blizini prosvetnih ustanova 

Procenjeni broj obuhvaćene dece

 40

Predavanje i radionice

Broj dece  489

Zaustavljanje vozača i usmeravanje 

njihove pažnje na bezbednost dece 

Broj zaustavljenih vozača

Simulacija povreda koje mogu nastati kao 

posledica nepravilnog učestvovanja u saobraćaju 

i prikaz veštine ukazivanja prve pomoći 

Broj izvedenih simulacija

Partneri u realizaciji

Broj partnera u realizaciji

 500

 0

 6

 0

 0

 22

 162

Prosvetne ustanove

MUP/policijska stanica

Ostali

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj 

saradnika

Distribucija promotivnog materijala

Količina
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Dečja nedelja

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Muški

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

Podmladak i omladina  -  UKUPNO BODOVA

Mesto

Datum Sekretar Predsednik

 1.330

Da li OCK obeležava  Dečju nedelju? √

Broj sadržajno različitih aktivnosti

Broj obuhvaćene dece

Broj partnerskih organizacija 

Količina distribuiranog promotivnog materijala 

Broj 

bodova

 5  20

 398  30

 4

 0

 10

 80

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 3

 1

 4

 2

 0

 0

 7

 3

 10

 10

 80

 4

 8
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Program narodnih kuhinja

Da li OCK realizuje program narodnih kuhinja?

Priprema obroka

Priprema hleba

Podela obroka

Broj podeljenih lanč paketa u 

slučajevima prekida pripreme obroka

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

√

Da li lokalna samouprava podržava realizaciju programa? √
Broj 

bodova

Obroke samostalno priprema OCK u kuhinji koju poseduje organizacija

Obroke uslužno priprema drugo preduzeće ili ustanova

X

√

 0

 100

Period realizacije programa

Broj meseci u godini u kojima se realizuje Program:

Broj 

bodova

Samo prema ciklusu CKS

Ciklusno + 1 dodatni mesec

Ciklusno + 2 dodatna meseca

Ciklusno + 3 i više dodatnih meseci √

X

X

X

 0

 0

 30

Dinamika realizacije

Broj dana u nedelji u kojima se pripremaju i distribuiraju obroci

Broj 

bodova

5 (radnim danima)

6 dana u nedelji

7 dana u nedelji

√

X

X

 0

 0

Obim realizacije

Broj korisnika za koje se pripremaju obroci

Deca (0-6 godina)

Deca (7-14 godina)

Mladi (15-17 godina)

Broj pripremljenih obroka u izveštajnom periodu

Mladi (18-30 godina)

Odrasli (31-64 godina)

Stariji (65+ godina)

 158.400

 61

 111

 48

 96

 178

 106

 600 220
Ukupan broj dece do 

navršenih 17 godina
Ukupan broj korisnika

Broj bodova  80

Nabavku dopunskih artikala hrane vrši OCK?

Nabavka dopunskih artikala hrane

√ Broj bodova  10

Nabavku dopunskih artikala hrane vrši Lokalna samouprava X

Da li OCK samostalno priprema hleb u sopstvenoj kuhinji?

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

X

√

 0

 10

Nabavku usluge pripreme hleba za potrebe NK realizuje Lokalna samouprava X

 0

 2

 264

 4.848

Da li podelu obroka vrši preduzeće koje 

uslužno priprema obroke?
X Broj distributivnh punktova

Da li podelu obroka vrši OCK formiranjem distributivnih punktova? √ Broj distributivnh punktova Broj bodova

 0

 15

Pored distributivnih punktova hrana se dostavlja na kućnu adresu √ Broj bodova  20

Broj domaćinstava za koja se hrana dostavlja na kućnu adresu  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
X

Broj bodova

 0
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Broj distribuiranih sledovanja pomoći 

u vidu porodičnih paketa

Program pomoći u vidu porodičnih paketa hrane i higijene za najugroženije građane

Da li OCK realizuje Program porodičnih paketa obezbeđenih sa nivoa sedišta CKS? X

Paketi obezbeđeni sa nivoa sedišta CKS

Ukupan broj lokacija (mesnih samouprava) Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 0  0  0Broj bodova Podela se vrši korisnicima direktno iz objekta Crvenog krsta X

Broj bodova

Podela se vrši korisnicima na terenu X  0  0

 0

 0

 0

 0

Broj porodica obuhvaćenih programom

Broj pojedinaca obuhvaćenih programom

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa planiranjem realizacije

Broj terenskih poseta (operativni terenski rad)

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
Broj bodova 1.200  35  5Podela se vrši korisnicima direktno iz objekta Crvenog krsta √

Broj bodova

Ukupan broj lokacija (mesnih samouprava) Broj bodovaPodela se vrši korisnicima na terenu √

Broj porodica obuhvaćenih programom

Broj pojedinaca obuhvaćenih programom

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa planiranjem realizacije

Broj terenskih poseta (operativni terenski rad)

 5

 4.000

 14

 15

 1.200

 14

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 Broj bodova 9.600  45

 15

 5

OCK sprovodi postupak javne nabavke gotovih paketa 

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

√

X
Broj bodova

Podela se vrši korisnicima direktno iz objekta Crvenog krsta √ Broj bodova

Podela se vrši korisnicima na terenu Ukupan broj lokacija (mesnih samouprava) Broj bodova√

Broj porodica obuhvaćenih programom

Broj pojedinaca obuhvaćenih programom

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa planiranjem realizacije

Broj terenskih poseta (operativni terenski rad)

 18  20

 9.600

 28.800

 83

 108

 108

 9.648
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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? √

Količina distribuiranih artikala hrane 

(uključujući i Mesec solidarnosti)  (kg)

Količina distribuiranih artikala higijene 

(uključujući i Mesec solidarnosti)  (kg)

Količina distribuirane odeće i obuće 

(uključujući i Mesec solidarnosti)  (kg)

Ukupna količina distribuirane 

humanitarne pomoći

Mesec solidatnosti

Da li OCK obeležava Mesec solidarnosti? √

Prikupljanje novčanih sredstava

Broj angažovanja volontera

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

Distribucija humanitarne pomoći

Količina distribuirane ostale pomoći 

(uključujući i Mesec solidarnosti)  (kg)

 645.992,00  20

 259.005,00  20

 10.686,00  20

 186.217,00  20

 1.101.900,00

Broj 

bodova

Vrednost donirane pomoći  91.463.507,87

 20.738

 62.214
 60

 6.068

 2.378

Ukupan broj porodica kojima je distibuirana humanitarna pomoć u vidu 

artikala hrane i higijene, polovne odeće i obuće i ostalog

Broj pojedinaca kojima je distibuirana humanitarna pomoć u 

vidu artikala hrane i higijene, polovne odeće i obuće i ostalog

Broj osoba koje su se obratile Crvenom krstu za neki od vidova pomoći ili 

podrške u izveštajnom periodu (pisanim putem ili ličnim obraćanjem)

Broj terenskih poseta (operativni terenski rad)

Broj bodova

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 

bodova

Iznos prikupljennih novčanih sredstava u humanitarnim 

akcijama
 21  25  422.000,00

 21  42Evidentirano vreme angažovanja volontera

Da li OCK sprovodi sabirnu akciju prikupljanja pomoći u naturi? √

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

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

√

Broj bodova  15

 15

 15

 8.797,00

 292,00

 781,00

 9.870,00

√

Broj bodova

Broj bodova

Količina distribuiranih artikala hrane u okviru Meseca solidarnosti (kg)

Količina distribuiranih artikala higijene u Meseca solidarnosti (kg)

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

Ukupna količina distribuirane humanitarne pomoći u okviru Meseca solidarnosti

Evidentirano vreme angažovanja volonteraBroj angažovanja volontera

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

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

Vrednost prikupljene humanitarne pomoći u okviru obeležavanja Meseca solidarnosti u novcu

 800

 2.400

 1.077.077,00

 5  104
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Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva (17. oktobar)

Da li OCK obeležava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva (17. oktobar)? √

Da li su pojačani obroci u narodnim kuhinjama? √ Broj bodova  5  5

 5

 10  5

Zdravstvena medijatorka Doma zdravlja-podela garderobe za decu i odrasle stanovnicima Velikog rita

 3.000,00  4  28

Nastupi u sredstvima javnog informisanja √

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

Prikupljanje i distribucija artikala hrane 

najugroženijim građanima

√ Broj bodova Ostale prigodne aktivnosti √

Broj bodova

Navesti ostale prigodne aktivnosti

Količina distribuirane humanitarne pomoći u 

okviru akcije (kg) Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme 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

Broj dece koja su bila na oporavku u drugim objektima CK

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

Ukupan broj dece koja su bila na oporavku od 

sredstava obezbeđenih od viših nivoa organizovanja

Broj bodova

 28

 0

 0

 28

 30

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

Broj dece koja su bila na oporavku u drugim objektima CK

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

Ukupan broj dece koja su bila na oporavku iz 

lokalnih izvora finansiranja

Broj bodova

 0

 0

 30

 30

 40

Oporavak dece obezbeđen iz sopstvenih izvora finansiranja

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

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

Broj dece koja su bila na oporavku u drugim objektima CK

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

Ukupan broj dece koja su bila na oporavku iz 

sopstevenih sredstava 

Broj bodova

 0

 0

 0

 0

 0

Evidentirano vreme angažovanja volonteraBroj angažovanja volontera  238 14

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa realizacijom  14
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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 1.370  50  23

 92Podela novogodišnjih/božićnih paketa u okviru akcije organizovana je uz prigodan program za decu 

(priredba, predstava, poseta dece u kući sa deda mrazom i sl.)
√

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj angažovanja volontera

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

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa realizacijom Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj angažovanja volontera 193  50

 2

 5

 20

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 Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj angažovanja volontera

 6  10

 6

 48

Aktivnosti usmerene na beskućnike kao posebno osetljive grupe

Da li OCK realizuju aktivnosti usmerene na beskućnike? √ Broj beskućnika sa kojima je ostavren kontakt Broj bodova

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj angažovanja volontera

 44

 44  20

 30

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

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)
 88

Količina humanitarne pomoći koja je distribuirana beskućnicima  750,00

 12

 12

 12

 192

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa realizacijom

Broj sastanaka sa partnerima CK u vezi sa realizacijom

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)

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

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

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)

 11

 11

 1

 1

 177.052,00

 38  76Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera
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Programi za starije

Da li OCK pruža uslugu brige o starijima? √

PRUŽANJE USLUGA BRIGE O STARIJIMA

Broj korisnika u urbanim područjima

od 65 do 

navršenih 

74 godine

Ženski

Muški

od 75 do 

navršenih 84 

godina

85 i više 

godina
Ukupno

TOTAL:

 3

 9

 2

 12

 1

 2

 6

 23

 29

 10

 58

 15

 62

 8

 38

 33

 158

 191  60

 220  50
 9.999

 5.670

Broj korisnika u ostalim područjima

od 65 do 

navršenih 

74 godine

Ženski

Muški

od 75 do 

navršenih 84 

godina

85 i više 

godina
Ukupno

TOTAL:

Broj 

bodova

Ukupan broj korisnika 

(urbana + ostala područja)
Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Da li OCK organizuje grupe samopomoći? X

GRUPE SAMOPOMOĆI

Broj korisnika u urbanim područjima

od 65 do 

navršenih 

74 godine

Ženski

Muški

od 75 do 

navršenih 84 

godina

85 i više 

godina
Ukupno

TOTAL:

Broj korisnika u ostalim područjima

od 65 do 

navršenih 

74 godine

Ženski

Muški

od 75 do 

navršenih 84 

godina

85 i više 

godina
Ukupno

TOTAL:

Ukupan broj korisnika 

(urbana + ostala područja)

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj grupa samopomoći Broj bodova 0  0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0
 0

 0

 0

 0

 0

 0

KLUB ZA STARIJE

Da li OCK organizuje klub za starije? X

od 65 do 

navršenih 

74 godine

Ženski

Muški

od 75 do 

navršenih 84 

godina

85 i više 

godina
Ukupno Ukupan broj 

članova kluba 

za starije

Broj 

bodova Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0  0  0

 0

 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

Održana tribina/predavanje/radionica

√

√

Broj bodova

Broj bodova

 15

 15

 13

 36

 15

 15

 2

 8

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba (1. oktobar)

Da li OCK obeležava Međunarodni dan starijih osoba (1. oktobar)? √

Održana promotivna ulična akcija

Održana tribina/predavanje/radionica

√

√

Broj bodova

Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Akcija "Sunčana jesen života"

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

Broj angažovanih volontera

Broj organizovanih akcija

Broj bodova

Broj bodova Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volonteraBroj obuhvaćenih osoba Broj bodova  15 1.080

 15 46

 15 54

 45

 90

Akcija "Radni vikend na selu"

Da li OCK sprovodi akciju "Radni vikend na selu"? X

Broj obuhvaćenih seoskih domaćinstava Broj bodova Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 0  0  0

 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? X

UkupnoMuški ŽenskiBroj dece koja 

su učestvovala 

u aktivnostima 
 0 0 0 0

Broj 

bodova UkupnoMuški ŽenskiBroj dece koja su uz podršku 

OCK upisana u redovnu 

predškolsku ustanovu  

Broj dece koja su uz podršku 

OCK upisana u predškolski 

pripremni program 

UkupnoMuški Ženski Broj dece koja su uz podršku 

OCK upisana u prvi razred 

UkupnoMuški Ženski

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

 0  0  0

 0  0  0  0  0  0

 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? X

UkupnoMuški ŽenskiBroj dece koja 

su učestvovala 

u aktivnostima 

Broj 

bodova UkupnoMuški ŽenskiBroj dece koja su uz podršku 

OCK uspešno prešla u naredni 

razred

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

 0  0  0  0  0  0  0

 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? X

UkupnoMuški ŽenskiBroj dece koja 

su učestvovala 

u aktivnostima 

Broj 

bodova UkupnoMuški ŽenskiBroj dece koja su uz podršku 

OCK uspešno prešla u naredni 

razred 

Broj dece koja su uz podršku 

OCK uspešno završila osnovnu 

školu 

UkupnoMuški Ženski Broj dece koja su uz podršku 

OCK upisala srednju školu

UkupnoMuški Ženski

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

 0  0  0  0  0  0  0

 0  0 0  0  0  0

 0
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Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Muški

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

Socijalna delatnost  -  UKUPNO BODOVA

Mesto

Datum Sekretar Predsednik

 1.090

 10.559

 21.140

 31

 104
 25

 38

 38

 52

 10

 30

 73

 120

 193

Zajedničke aktivnosti roditelja i dece prema standardima CKS (Vodič za OCK u pružanju podrške socijalnoj uključenosti deci i porodicama iz osetljivih 

grupa)

Podrška socijalnom uključivanju dece iz osetljivih grupa 

Da li OCK realizuje zajedničke aktivnosti roditelja i dece prema standardima CKS? X

UkupnoMuški Ženski
Broj roditelja koji su 

učestvovali u 

aktivnostima 

Broj 

bodova

 0  0  0  0
 0

Ukupan broj roditelja koji su učestvovali u aktivnostima od 

početka realizacije aktivnosti u OCK 

Broj dece iz udaljenih seoskih sredina koja su uključena u aktivnost

Muški

Broj dece romske nacionalnosti koja su uključena u aktivnosti 

Broj dece sa smetnjama u razvoju koja su uključena u aktivnosti

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

Broj dece bez roditeljskog staranja koja su uključena u aktivnosti

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

Ženski

Struktura korisnika programa

Ukupno Obuhvat (%)
Broj 

bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 0  0  0  0,00  0

 0

 0

 0  0  0  0,00  0

 0,00 0 0  0  0

 0  0  0  0,00  0

 0 0  0  0,00  0

 0  0  0  0,00  0
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Priprema za odgovor na nesreće

Da li OCK realizuje program pripreme za odgovor na nesreće ?

Priprema i razvijanje planskih dokumenata 

Jedinica za odgovor za nesreće

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

√

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?

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

u nesrećama?

X

√

Priprema OCK za delovanje u nesrećama u okviru integrisanog sistema zaštite 

i spasavanja 

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 

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

√

√

Da li OCK ima formiranu jedinicu za odgovor za 

nesreće koja je u funkciji? √

Minimalni broj članova jedinice

 28

 6

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
Broj bodova 7  43,75  50Obuhvat (%)

Od 17 do 

30 godina

Ženski

Muški

Od 31 do 

64 godine

65 i više 

godina
Ukupno

TOTAL

 54

 420

 50

 36

 16

 12

 5

 3

 0

 0

 21

 15  36

Broj članova jedinice za odgovor na nesreće 

Nacionalni timovi za delovanje u nesrećama

Broj volontera OCK koji su članovi Nacionalnih 

timova 
 2  10

Broj bodova

Obuka za jedinice za odgovor na nesreće realizovane po jedinstvenom 

programu obučavanja CKS 

Broj bodova

Broj obuka za jednice za odgovor na nesreće Broj bodova

 27

 45 2

 35
Broj učesnika na obukama za jednice za 

odgovor na nesreće
Broj bodova

Organizacija i realizacija vežbi za DuN od strane OCK 

Broj organizovanih vežbi zaštite i spasavanja Broj bodova

 17

 1  40

 24  2

 3

 0

 0

 26

 20  46

Broj učesnika na vežbi zaštite i spasavanja iz OCK - obučenih članova jedinice ili NT

Od 17 do 

30 godina

Ženski

Muški

Od 31 do 

64 godine

65 i više 

godina
Ukupno

TOTAL

Prosečni udeo broja učesnika na 

pojedinačnim vežbama zaštite i spasavanja iz 

OCK u odnosu na minimalni obavezni broj 

članova jedinice 

 127,78  35Broj bodova
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Priprema za odgovor na nesreće

Broj organizovanih vežbi zaštite i spasavanja

Vežbe zaštite i spasavanja organzovanih od strane drugih subjekata ZIS

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

Da li OCK realizuje lokalne događaje/kampanje unapređivanja svesti smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama 

CKS?
√

Broj obuhvaćenih osoba Broj bodova

 1 Broj bodova  35

Broj učesnika na vežbi zaštite i spasavanja iz OCK

Od 17 do 

30 godina

Ženski

Muški

Od 31 do 

64 godine

65 i više 

godina
Ukupno

TOTAL 9

 3

 5

 4

 0

 0

 14

 7  21

 3Broj angažovanja volontera

Javno predstavljanje kapaciteta za odgovor na nesreće

Broj predstavljanja kapaciteta 

za odgovor na nesreće u 

lokalnoj zajednici
Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera  80

 8  35

 28

 175

Smanjenje rizika od katatsrofa

Lokalni događaji/kampanje podizanja svesti 

 180  0,05  0  6

 8  48

Obuhvat građana (%) Ukupano trajanje

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera

Plenarna predavanja u osnovnim školama

Da li OCK realizuje plenarna predavanjana temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS? X

Broj obuhvaćenih učenika Broj bodovaObuhvat učenika (%) Ukupan broj obuhvaćenih osnovnih škola

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera

 0  0,00  0  0

 0  0  0Ukupano trajanje

Kviz znanja

Da li OCK realizuje kvizove znanja na temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS? X

Broj obuhvaćenih učenika trećeg 

razreda na teritoriji opštine
Broj bodovaObuhvat učenika (%) Ukupan broj obuhvaćenih škola

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volonteraUkupano trajanje

 0  0,00  0  0

 0  0  0

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? X

Broj obuhvaćenih učenika trećeg razreda Broj bodova Ukupan broj obuhvaćenih škola

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volonteraUkupano trajanje

 0  0  0

 0  0  0
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Smanjenje rizika od katatsrofa

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

Lokalna takmičenja

Broj angažovanja volontera

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

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj učenika na takmičenju Broj bodova 0  0  0

 0  0  0

Ukupan broj obuhvaćenih škola

Ukupano trajanje

Praktične vežbe evakuacije iz škola 

Broj angažovanja volontera

Da li OCK realizuje praktične vežbe evakuacije na temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS? X

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj obuhvaćenih učenika 

na teritoriji opštine/grada
Broj bodova Ukupan broj obuhvaćenih škola

Ukupano trajanje

Obuhvat učenika (%) 0  0,00  0  0

 0  0  0

Lokalne obuke volontera 

Broj angažovanja volontera

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

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj obuhvaćenih osoba Broj bodova Ukupano trajanje 29  35  16

 29  232

Lokalne obuke prosvetnih radnika 

Broj angažovanja volontera

Da li OCK realizuje lokalnu obuku prosvetnih radnika na temu smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa standardizovanim preporukama CKS? X

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj obuhvaćenih osoba Broj bodova Ukupano trajanje 0  0  0

 0  0
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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

Obuhvat pomognutih porodica koje su 

bile pogođene nesrećom

Broj 

bodova

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

Ukupna vrednost distribuirane pomoći u RSD 

Iznos novčane pomoći

Ukupan broj porodica koje su bile pogođene nesrećom

Broj pomognutih porodica koje su bile pogođene nesrećom

 1

 12.176

 12.176

 100,00  195

Muški

Bebe (do 

godinu dana)

Ženski

Deca   (1-6 

godina)

Deca    (7-14 

godina)
Ukupno

TOTAL

    Mladi    

(15-30 godina)

    Odrasli    

(31-64 godine)

Stariji (65 i više 

godina)

 3

 4

 82

 98

 91

 78

 545

 598

 604

 612

 0

 2

 1.325

 1.392  2.717

 3.570,00

 0,00

 0,00

 0,00

 3.570,00

Broj pomognutih pojedinaca koji su bili pogodjeni nesrećom

Higijenska sredstva

Prehrambeni artikli

Flaširana voda

Količina distribuirane pomoći u kg

Ostali artikli

Ukupno:

 0,00

 550.895,00

 1  25

 57

 69

 8

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

Broj 

bodova

Broj volontera koji su angažovani u odgovoru na nesreću

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Muški

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

 9

 0

 0

 65

 78

 143

 397,22  100

 2.054  14.082

Udeo volontera koji su angažovani u 

odgovoru na nesreću

Broj 

bodova

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera

OCK je zanovila ili održavala opremu za odgovor na nesreće u izveštajnom periodu √ Broj bodova  30
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Spasilaštvo 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

Broj članova OCK koja su stekli novo odgovarajuće zvanje iz 

oblasti spasilaštva na vodi

Na bazenu

Služba spasavanja na vodi 

Broj bodova  20

 3

Udeo spasilaca sa plaćenom godišnjom članarinom u odnosu na minimalan broj članova službe (3)  100,00 Broj bodova  10

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 bodova

 0

 0,00  0

Broj članova OCK koja su obnovila odgovarajuće zvanje iz 

oblasti spasilaštva na vodi
 0  0

OCK realizuje preventivna i edukativna predavanja iz spasilaštva na vodi sa 

ciljem smanjivanja rizika od utapanja i povređivanja na vodenim površinama
X

Broj kupališta

Na jezeru Na reci/kanalu

Da li na teritoriji delovanja OCK postoje kupališta? √ Ukupno kupališta:

 4  0  1

 5

 1  20

 80

Preventivna i edukavna predavanja

Broj preventivnih i edukativnih predavanja Broj bodova

Broj obuhvaćenih osoba Broj bodova
Obuhvat 

učenika (%)
 0,02  0

 3

 18

 0  0

 0

 0

 0

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj angažovanja volontera

Spasilačko obezbedjivanje manifestacija na vodi 

Broj obezbedjenih manifestacija Broj bodova

Broj obuhvaćenih osoba Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj angažovanja volontera

Spasilačke intervencije tokom obezbedjivanja manifestacija

Broj intervencija tokom 

manifestacije

Ukupno trajanje 

obezbedjivanja kupališta Broj bodova

Broj angažovanih spasioca na vodi za obezbedjivanje kupališta 0  0  0

 0  0
 0  0

Broj obezbedjenih kupališta

Broj intervencija tokom 

obezbedjenja kupališta

Realizacija sastanak članova službe spasavanja na vodi 

Broj održanih sastanaka

Procena rizika na kupalištima

OCK motiviše minimalno jedno kupalište godišnje za 

sprovođenje procene rizika 
Broj bodova Prosečan broj prisutnih na sastancima

OCK izveštava minimalno jedanput godišnje CKS o raspolaganju i karakteristikama kupališta na njenoj teritoriji X Broj bodova  0

 0  0X

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 Broj bodova

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

TAKMIČENJE NIJE ORGANIZOVANO
Broj bodova

 0  0

 0  0
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Spasilaštvo na planinama

Služba spasavanja na planinama

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

Broj spasilaca sa plaćenom godišnjom članarinom u izveštajnom periodu

Broj bodova

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

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 bodova

 0

 0

 0,00  0

 0

 0,00  0

Broj članova OCK koja su stekla novo odgovarajuće 

zvanje iz oblasti spasilaštva na planinama
 0

 0
Broj članova OCK koja su obnovila odgovarajuće 

zvanje iz oblasti spasilaštva na planinama

Da li na teritoriji delovanja OCK 

postoje skijališta ili sankališta?
X

Broj skijališta

Broj sankališta

Ukupno:

 0

 0

 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

Broj mapiranih potencijalno ugroženih porodica od 

ektremnih zimskih uslova u planinskim i ruralnim sredinama

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

 0

 0

 0,00

 0

Broj 

bodova

Preventivna i edukativna predavanja

Broj preventivnih i edukativnih predavanja Broj bodova

Broj obuhvaćenih građana Broj bodova
Obuhvat 

građana (%)
Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj angažovanja volontera

Spasilačko obezbedjivanje manifestacija na planinama

Broj obezbedjenih manifestacija Broj bodova

Broj obuhvaćenih osoba Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj angažovanja volontera

OCK realizuje preventivna i edukativna predavanja iz spasilaštva na planinama u cilju smanjivanja rizika od povređivanja u planinskim i ruralnim predelima X

 0  0

 0  0,00  0

 0

 0

 0  0

 0

 0

 0

Spasilačko obezbedjivanje skijališta/ sankališta

Broj obezbedjenih skijališta / sankališta

Ukupno trajanje obezbedjivanja skijališta sankališta

Broj angažovanih spasioca na planianama za 

obezbedjivanje skijališta/sankališta

 0

 0
 0

 0  0

Realizacija sastanaka članova službe spasavanja na planinama

Broj održanih sastanaka Prosečan broj prisutnih na sastancima
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Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Muški

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

Delovanje u nesrećama  -  UKUPNO BODOVA

Mesto

Datum Sekretar Predsednik

Spasilaštvo na planinama

Deca (6 - 14 godina)

Muški

Bebe (do godinu dana)

Deca (1 - 5 godina)

Mladi (15 - 30 godina)

Odrasli (31 - 64 godina)

Stariji (65 i više godina)

Ženski

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

 770

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

Broj pomognutih porodica koje su bile pogođene nesrećom

Broj pomognutih pojedinaca koji su bili pogodjeni nesrećom

 0

 0  0,00  0

 0,00

 0

 0,00

Obuhvat pomognutih porodica koje su bile 

pogođene nesrećom
Broj bodova

Količina neodložne distribuirane pomoći u kg 

Prehrambeni artikli Flaširana voda Broj evakuisanih i spašenih osoba Broj bodova 0  0

 0  0

 0  0

 0

Broj pomognutih pojedinaca

 0

 0  0

 0  0

 0  0

Ukupno:

TOTAL

 0  0  0
 0

 0

 0
Broj volontera spasilaca koji su angažovani u aktivnostima 

traganja, spasavanja, dostave humanitarne pomoći 

Razvoj delovanja na planinanama

OCK izveštava minimalno jedanput godišnje CKS o raspolaganju i karakteristikama skijališta / sankališta na njenoj teritoriji X Broj bodova  0

 0  0Broj članova koji uzimaju učešće u radu Nacionalnog tima za delovanje u ekstremnim zimskim uslovima Broj bodova

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0
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Služba traženja

Broj primljenih zahteva u 

izveštajnom periodu

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)

Da li OCK vrši prijem i obradu zahteva koji se odnose na Službu traženja? √

Broj 

bodova

Prijem i obrada zahteva za traženje lica sa kojima je prekinut 

kontakt nevezano za oružani sukob (humanitarna traženja) 

Kapacitet OCK

Obeležavanje Međunarodnog dana nestalih (30. avgust) √

 1  10
 1  10

 1  10  0  0

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 primljenih i pokrenutih zahteva u izveštajnom 

periodu
Broj bodova

Broj primljenih zahteva u 

izveštajnom periodu

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

Broj primljenih i pokrenutih zahteva/porodičnih poruka 

CK u izveštajnom periodu
Broj bodova

Poseta centrima za prihvat migranata/tražioca azila

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

 0  0  2  20Broj poseta Broj bodova

Sastanci i kontakti sa partnerima

Da li OCK sarađuje sa partnerima? √

Broj sastanaka Broj bodova

Obeležavanje Međunarodnog dana nestalih (30. avgust)

Organizovana distribucija promotivnog materijala? √

Organizovana javna manifestacija X

Organizovana javna tribina/predavanje X

Organizovana konferencija za štampu i učešće u lokalnim medijima

√

X

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Muški

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj angažovanja volontera Evidentirano vreme angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

 1

 2

 7 4

 10

 6

 4

 0

 0

 2

Na nivou organizacije postoji saradnik / 

volonter obučen za aktivnosti ST

Broj 

bodova

 20

 20

 20

√
OCK ima obrasce za Zahteve koji se 

odnose na humanitarna traženja

Broj 

bodova

Angažovani volonteri u organizaciji obeleževanja Međunarodnog 

dana nestalih
X

√
OCK ima obrasce za Zahteve koji se 

odnose na Drugi svetski rat

 2

 4

 2

 10

 0

 0

 0

 0
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Služba traženja & Program borbe protiv trgovine ljudima - godišnji obrazac

Program borbe protiv trgovine ljudima

Da li OCK sprovodi Program borbe protiv trgovine ljudima? √

Ukupan broj sertifikovanih edukatora koji sprovode aktivnosti

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

Motivacija edukatora i trenera

 13

 6  50

 13  65  1  30

 2  20

Obuka edukatora prema standardizovanom metodu obuke u izveštajnom periodu

Broj sertifikovanih edukatora Broj bodova Broj bodovaBroj obuka za nove edukatore 

Angažovanje trenera

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

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 Broj bodova 78  156

 0  0

 256  431

 158  190

 14  25

Broj informisanih pojedinaca tokom realizacije informativnih radionica u izveštajnom periodu

Učenici u srednjoj školi

Muški

Deca predškolskog uzrasta

Učenici u osnovnoj školi

Studenti

Deca sa smetnjama u razvoju

Deca bez roditeljskog staranja

Ženski

Pripadnici romske nacionalne manjine

Korisnici Programa narodnih kuhinja

Predstavnici medija

Muški

Migranti

Roditelji

Zdravstveni radnici

Prosvetni radnici

Predstavnici lokalne samouprave

Ženski

Ukupno:

TOTALOstali profesionalci

 8  5

 5  8

 10  16

 0  0

 0  0

 0  0

 0  5

 2  2

 0  3

 2  3

 23  34

 478  722  1.200

 12  25  285

 1.450

Promocija programa

Broj medijskih članaka Broj objava na internetu Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera
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Služba traženja & Program borbe protiv trgovine ljudima - godišnji obrazac

Program borbe protiv trgovine ljudima

Mesto

Služba traženja & Program borbe protiv trgovine ljudima -  UKUPNO BODOVA

Datum Sekretar Predsednik

Muški

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

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

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih odnosa

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

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Održana ulična manifestacija √ Broj bodova

Nastup/objava u medijima √ Broj bodova

 531

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

 20

 20

 7

 19

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

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

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Održana ulična manifestacija √ Broj bodova

Nastup/objava u medijima √ Broj bodova

 20

 20

 10

 8

 21

Održana tribina/predavanje √ Broj bodova

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera  1.842

 225

 3

 22

 0

 0

 0

 0

 3

 22

 25

 3

 3
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Difuzija - godišnji obrazac

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

Posebna obuka za zaposlene i članove upravljačkih organa CK

Da li OCK sprovodi program Širenje znanja o MHP i Osnovnim principima Međunarodnog pokreta CK/CP? √

U predškolskim ustanovama

Posebne radionice
Broj 

bodova

U osnovnim školama (van aktivnosti u 

Kvizu, sa učenicima koji nisu volonteri CK)

Sa studentima koji nisu volonteri CK

Ukupno:

U srednjim školama koji nisu volonteri CK

Broj obuka Broj bodova 2  80

 6  6  12

 47  74  121

 4  140

Zaposleni u OCK 

Muški Ženski Ukupno

Članovi upravnih tela OCK 

Obuka za volontere (izuzev članova upravnih organa)

Broj obuka Broj bodova

Broj učesnika 

Muški Ženski Ukupno

 39  79  118

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

Broj prezentacija Broj bodova 9  20  236  428  664

 1  70

 97  114

Broj učesnika 

Muški Ženski Ukupno

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

Broj takmičenja/smotri znanja Broj bodova

Broj učesnika 

Muški Ženski Ukupno

 211

 2  20  39

 44  60

Broj 

radionica

 873

 15  60  354

 7  40  174

 68  1.440

 24

Broj 

učesnika Sastanci sa predstavnicma institucija, organizacija i dr. partnera

Broj sastanaka Broj bodova  20

Promocija Međunarodnog humanitarnog prava

Ukupan broj aktivnosti Broj bodova

Učešće predstavnika OCK na aktivnostima koje realizuje viši nivo 

organizovanja

Broj učesnika Broj bodova

 3  30

 2  30

Učešće u akciji "Vojni lekar na selu" X

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

Delovanja u nesrećama

Broj bodova  0

 20Učešće u vežbi √ Broj bodova

Učešće na seminaru ili obuci √ Broj bodova  30

 0

 30

 15

 5

 5

 5

 84

Promotivni materijal

Štampanje promotivnog materijala u tiražu iznad 

200 komada - reprint
X Broj bodova

Štampanje sopstvenog promotivnog materijala u 

tiražu iznad 200 komada
√ Broj bodova

Broj osoba koje su obuhvaćene predavanjima i drugim aktivnostima

Predstavnici lokalnih vlasti

Pripadnici vojske i policije

Predstavnici medija

Donatori

Partneri 

Ukupno:  114

Broj učesnika
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Difuzija - godišnji obrazac

Širenje znanja o MHP i Osnovnim principima Međunarodnog pokreta CK/CP

Da li OCK sprovodi program "Istraživanje humanitarnog prava"? √

Broj zaposlenih koji realizuju program Širenje znanja o MHP i OP

Broj 

bodova

Broj volontera koji realizuju program Širenje znanja o MHP i OP

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Muški

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

Mesto

Difuzija -  UKUPNO BODOVA

Datum Sekretar Predsednik

 730

 2  0  2

 0  2  2

 8

 24

UkupnoŽenskiMuški
Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Istraživanje humanitarnog prava

Broj učenika srednjih škola koji su učestvovali na radionicama

Broj mladih volontera koju su učestvovali na radionicama

UkupnoŽenskiMuški

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme angažovanja volontera

Standardizovani obrazovni program za mlade (5 časova)

 21  18  39  40

 19  33  52  40

Ukupan broj učenika i mladih volontera od početka realizacije programa u OCK (kumulativ)  0

Broj realizatora koji su sprovodili aktivnosti standardizovanog mini IHP  0

 0

 0

Standardizovani obrazovni program za mlade (30 časova)

Broj volontera koju su učestvovali na radionicama programa

UkupnoŽenskiMuški

 0  0  0

 0Broj realizatora koji su sprovodili aktivnosti

 6

 8

 0

 3

 0

 1

 6

 12

 18

 19

 220

 34

 46
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Međunarodna saradnja - godišnji obrazac

Međunarodna saradnja

Da li OCK realizuje programe saradnje sa organizacijama iz drugih nacionalnih društava? √

koje je finansirala lokalna samouprava

Broj 

bodova

koje su finansirale međunarodne humanitarne organizacije

koji su finansirani iz drugih izvora

Ukupno:

koji su finansirani iz fondova EU

Broj aktuelnih okvirnih sporazuma o saradnji sa organizacijama iz drugih nacionalnih društava

Broj i vrednost projekata u vezi sa međunarodnom saradnjom

Broj 

projekata

Vrednost 

projekata

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

Broj 

bodova
 5

 100 4

Broj realizovanih poseta i sastanaka sa partnerima iz drugih nacionalnih društava  50 6

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  5

Broj zaposlenih u OCK koji su učestvovali na međunarodnim skupovima po direktnom pozivu koji je dobila OCK od partnera iz inostranstva  1

 0

 25 1

 25 2

 0

 0  0

 6.000.000,00

 3

 399.538,00

 0,00

 0,00

 6.399.538,00

Broj i struktura volontera koji su bili angažovani

Muški

Mladi (do 

navršenih 

30 godina)

Ženski

Odrasli (31 

do navršenih 

64 godine)

Stariji 

sugrađani (65 

i više godina)

Ukupan 

broj 

volontera

TOTAL:

Broj angažovanja volontera

Evidentirano vreme 

angažovanja volontera

Broj partnerskih institucija/organizacija u realizaciji

Broj sastanaka sa predstavnicima partnerskih 

institucija/organizacija

Uspostavljanje, negovanje i unapređivanje partnerskih 

odnosa

Mesto

Međunarodna saradnja -  UKUPNO BODOVA

Datum Sekretar Predsednik

Broj sastanaka sa predstavnicima 

međunarodnih humanitarnih organizacija 

koje deluju na teritoriji Republike Srbije

 2

Broj realizovanih donatorskih akcija pojedinaca iz inostranstva  0  0

 0,00

Broj bodova

Vrednost realizovanih donatorskih akcija pojedinaca iz inostranstva

 2

 3

 2

 2

 0

 0

 4

 5

 9

 6

 328

 6

 8

 200
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