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Црвени крст Зрењанин захваљује свим члановима и сарадницима, 

волонтерима који су реализујући програмске активности Црвеног 

крста Организацији даровали своје знањe, eнергију, вештине, 

време, добру вољу и у локалну заједницу уложили преко 28.000 

волонтерских часова рада.  

 

Захвалност пружамо и свима који су били у прилици да на било 

који начин подрже Црвени крст Зрењанин и допринесу његовом 

раду. 
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Црвени крст Зрењанин је своје активности и у 2019. години реализовао у складу са: 

 

- Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о ванредним ситуацијама, Законом о 

трансфузијској медицини, Законом о безбедности и здрављу на раду, Законом о безбедности 

саобраћаја на путевима, 

- Статутом Црвеног крста Зрењанин,  

- Планом акције Црвеног крста Србије за период 2018 – 2022 година, 

- 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), 

- Постојећим потребама 

 

Црвени крст Зрењанин 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). 

 

И у 2019. години потреба за деловањем организације Црвеног крста Зрењанин је изражена, о чему 

сведоче 25000 волонтерских сати, а финансијски и материјални услови за функционисање и 

реализацију активности су сложени због неповољне економске ситуације у нашој земљи. У 

протеклом вишегодишњем периоду обим и тежина обавеза Црвеног крста Зрењанин знатно су 

увећани (активности за деловање у ванредним ситуацијама, мигрантска криза), што није праћено 

потребним финансијским средствима. 

 

Црвени крст Зрењанин, делује на основу Основних принципа Међународног покрета Црвеног крста и 

Црвеног полумесеца, а све своје капацитете ангажује у циљу адекватног, благовременог и 

квалитетног одговора на хуманитарне потребе у заједници. 

 

Извештајем о раду Црвеног крста Зрењанин за 2019. годину представљена је реализација послова и 

задатака утврђених Планом рада и дефинисаних календаром активности Црвеног крста Србије. 

 

Током 2019. године Црвени крст Зрењанина је руководећи се Мисијом Међународног Покрета 

Црвеног крста и Црвеног полумесеца заснованој на Принципима Црвеног крста настојао да олакша 

људску патњу, да штити живот и здравље људи и да обезбеди поштовање људског бића, да ради на 

спречавању болести и унапређењу здравља и социјалне сигурности, да подстиче добровољност и 

општи осећај солидарности према свима којима је потребна помоћ и заштита. 

 

У извештају о раду организације Црвеног крста Зрењанин садржани су и резултати рада Основних 

организација Црвеног крста, Актива и Подружница у оквиру заједничких и координираних 

програмских делатности. Осим тога, Основне организације Црвеног крста су реализовале и бројне 

активности које нису приказане у овом Извештају а које су резултат потреба и могућности локалне 

заједнице.  
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 Реализоване активности приказане су по следећим сегментима: 

 

 

I Организациони развој 

 

II Здравствено васпитна делатност 

  

II.1 Добровољно давалаштво крви  

II.2 Промоција здравља  

II.3 Прва помоћ 

 

III  Социјална делатност 

 

  III.1 Дистрибуција хуманитарне помоћи 

  III.2 Народна кухиња 

III.3 Програм бриге о старијима 

III.4 Психосоцијална подршка 

 

IV Активности у раду са младима  

 

V Програм припреме за деловања у несрећама и одговор на несрећу 

 

VI Служба тражења и дифузија 

  

 VI.1  Служба тражења 

 VI.2 Дифузија и Истраживање међународног хуманитарног права 

 

VII Односи с јавношћу 
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I ОРГАНИЗАЦИОНИ РАЗВОЈ  

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије,  

члан 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 и 16 Закона)  

 

У оквиру организационо развојних послова наведени извештајни период је протекао у реализацији 

послова и задатака утврђених Планом рада уз даљу неизвесност прилива финансијских средстава по 

основу утврђених извора финансирања и у односу на средства утврђена Финансијским планом за 

2019. годину. 

 

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 

Зрењанин у 2019. години биле су усмерене на:  

 

 омасовљавање чланства - мотивацију суграђана да буду чланови Црвеног крста Зрењанин 

применом Правилника о чланству и чланарини Црвеног крста Србије. 

 

 организационо и кадровско јачање Секретаријата као и основних организација, подружница, 

повереништава и актива Црвеног крста Зрењанин;  

 

 праћење рада основних облика организовања на извршавању задатака Црвеног крста 

(консултативни састанци са секретарима основних организација Црвеног крста, обиласци на 

терену, сагледавање програма рада и сл);  

 

 изналажење могућности за завршетак адаптације пословног објекта у улици Мирослава 

Тирше 4 и предузимање свих неопходних правних радњи у вези са некретнином Црвеног 

крста Зрењанин у улици Караџићева бр. 6;  

 

 континуирано залагање за остваривање и очување добре сарадње са Градском управом Града 

Зрењанина (Одељењем за друштвене делатности и Канцеларијом за сузбијање сиромаштва, 

Градским одељењем за ванредне ситуације, месним заједницама и канцеларијама и др), 

Средњобанатским управним округом, Центром за социјални рад у Зрењанину, 

Геронтолошким центром у Зрењанину, Сектором за ванредне ситуације – Одељењем у 

Зрењанину (Одсеком за цивилну заштиту и Ватрогасно спасилачким батаљоном), основним и 

средњим школама, Предшколском установом Зрењанин, Техничким факултетом „Михајло 

Пупин“ у Зрењанину, Високом техничком школом струковних студија у Зрењанину, Општом 

болницом „Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину, Домом здравља „Др Бошко Вребалов“ у 

Зрењанину, Спортским савезом града Зрењанина, Савезом за школски спорт и другим 

институцијама и установама које обављају сличне активности, са циљем да организација 

Црвеног крста Зрењанин што успешније реализује поверена јој јавна овлашћења, програмске 

активности и и одговори на потребе локалне заједнице;  

 

 припремање предлога за доделу признања Црвеног крста Зрењанин и Црвеног крста Србије, 

водећи рачуна о примени Правилника за доделу признања;  

 

 значајна пажња посвећена је волонтерима Црвеног крста Зрењанин и донаторима, а 

најзаслужнијима у складу са Правилником о утврђивању услова и критеријума за додељивање 

признања Црвеног крста Србије су уручена признања Црвеног крста. 
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Рад органа Црвеног крста Зрењанин 

 

 

Скупштина Црвеног крста Зрењанин  

 

Скупштина је највиши орган Црвеног крста Зрењанин и броји 25 чланова. 

Током 2019. године одржана је једна седница Скупштине. 

 

На редовној годишњој седници одржаној 10. маја 2019. године усвојени су Извештај о раду 

Црвеног крста Зрењанин у 2018. години и План рада за 2019. годину. Седници Скупштине Црвеног 

крста Зрењанин су присуствовали: помоћник градоначелника града Зрењанина Симо Салапура, 

заменик покрајинског секретара за спорт и омладину Љубомир Станисављев, стручни сарадник у 

Црвеном крсту Србије за организацију и развој Бранимир Кнежевић, члан Градског већа Јожеф 

Стојко, генерални секретар Спортског савеза града Зрењанина Вукосава Ђапић Атанацковић, 

делегација Црвеног крста Арад ( Румунија ), представници Војске, директори основних и средњих 

школа, установа и институција града Зрењанина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Најзаслужнијим волонтерима и сарадницима су уручена признања за активности у организацији. 

Уметнички програм је реализовала Милица Досковић, члан Опере Српског народног позоришта.  
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Управни одбор Црвеног крста Зрењанин 

 

У току 2019. године Управни одбор Црвеног крста 

Зрењанин  је заједно са Секретаријатом и комисијама 

радио на реализацији свих задатака поверених 

Организацији. 

Управни одбор је у току извештајног периода одржао 

9 седница: 

 

 28. јануара 2019. 

 23. априла 2019. 

 10. јуна 2019. 

 30. јула 2019. 

 25. септембра 2019. 

 10. октобра 2019. 

 17. октобра 2019. 

 28. новембра 2019. 

 27. децембра 2019. 

 

 

Надзорни одбор Црвеног крста Зрењанин 

 

Надзорни одбор Црвеног крста Зрењанин као орган 

који је именовала Скупштина Црвеног крста 

Зрењанин је прегледао материјално финансијско 

пословање Црвеног крста Зрењанин као и законитост 

у раду. Извештај Надзорног одбора је презентован 

Управном одбору Црвеног крста Зрењанин. Надзорни 

одбор Црвеног крста Зрењанин је пратио реализацију 

Финансијског плана за 2019. годину као и све тешкоће 

његове реализације. 

 

Током 2019. године одржаване су седнице Комисија Црвеног крста Зрењанин. Рад Комисија одвијао 

се у складу са реализацијом Плана и према потребама појединих програма. Комисије су током 

године разматрале реализацију плана рада и активности у својим областима деловања.  

 

Представници Црвеног крста Зрењанин учествовали су у раду Комисија и органа управљања 

Црвеног крста Војводине и Црвеног крста Србије. 
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Основне организације, активи, повереништва и подружнице 

 

Основне организације, активи, повереништва и подружнице су саставни део Црвеног крста 

Зрењанин, као основни облик организовања чланства Црвеног крста за обављање хуманитарних 

задатака који су утврђени Статутом Црвеног крста Зрењанин. 

 

У складу са донетим документима и структуралном функцијом, Црвени крст Зрењанин је пратио 

одржавање седница Скупштина Основних организација Црвеног крста на територији града 

Зрењанина. На седницама су усвојени извештаји о раду организација у 2018. години и планови рада 

за 2019. годину. 

 

           Скупштина ООЦК ,,Мужља“     Скупштина ООЦК ,,Доситеј Обрадовић“ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Скупштина ООЦК ,,Граднулица“                      Скупштина ООЦК ,,Багљаш“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скупштина ООЦК ,,Жарко Зрењанин“ 
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Састанак секретара Основних организација Црвеног крста Зрењанин 

У просторијама Црвеног крста Зрењанин је 15. 

јануара 2019. године одржан састанак секретара 

Основних организација Црвеног крста Зрењанин. На 

састанку су разматрана питања функционисања 

организације, спровођења програмских активности 

Црвеног крста у 2019. години, и резимиране су 

реализоване активности током 2018. године у оквиру 

сваке Основне организације при Црвеном крсту 

Зрењанин. Такође, овом приликом обележено је 139 

година постојања и рада Црвеног крста Зрењанин. 

 

Излет волонтера ООЦК 

Црвени крст Зрењанин је 15. маја 2019. године, у знак захвалности за хумани волонтерски рад а 

поводом обележавања Недеље Црвеног крста која се ове године одржава под слоганом „Љубав“ 

организовао излет у Београд, са посетом Дворском комплексу на Дедињу и Храму Светог Саве, за 

педесет волонтере из Основних организација, Актива, Подружница и Повереништава Црвеног крста 

Зрењанин. Волонтери су посетили Дворски комплекс на Дедињу где су имали част да их приме и 

поздраве Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар П. Карађорђевић и 

принцеза Катарина. У обраћању они су истакли значај волонтерског рада и захвалили се 

волонтерима Црвеног крста Зрењанин на њиховом ангажовању и раду. Уприличен је обилазак 

велелепних здања Дворског комплекса као и Дворске капеле посвећене Светом Андреју Првозваном, 

Крсној слави Краљевске Породице. Том приликом волонтери Црвеног крста Зрењанин су Краљевској 

породици уручили слику Портрет Њ. К. В. Краљ Петар I и Монографију „Петровград“ (назив 

Зрењанина у периоду од 1935. до 1946. године). У Храму Светог Саве у Београду волонтери су имали 

прилику да се упознају са историјатом градње овог здања које је почело далеке 1895.године 

оснивањем Друштва за подизање храма Светог Саве на Врачару, са циљем да се храм подигне на 

месту на којем су спаљене мошти Светог Саве. Друштво су основали стотину најугледнијих грађана 

тадашњег Београда, на челу са митрополитом Михаилом (први председник Црвеног крста Србије). 

Излет је организован у сарадњи са колегама и волонтерима Црвеног крста Новог Сада. 
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5. децембар – Међународни дан волонтера 

Поводом обележавања Међународног дана волонтера, у Градској кући града Зрењанина приређен је 

свечани пријем. Волонтере Црвеног крста Зрењанин примили су помоћници градоначелника града 

Зрењанина Симо Салапура и Драган Ћапин који су се волонтерима захвалили на уложеном времену, 

знању и енергији које улажу у реализацију програма и активности Црвеног крста а на добробит 

корисника у локалној заједници. Препознајући и уважавајући волонтерски рад, у знак захвалности 

волонтерима су уручене зимске јакне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин су у главној градској улици поставили информативни пункт на 

коме су представили део активности које реализују млади у организацији Црвеног крста, 

информисали грађане о значају волонтирања и начинима како заинтересовани могу постати 

волонтери.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности су медијски пропраћене што је била прилика да подсетимо на то да су волонтери 

незаменљив ресурс сваког друштва које тежи развоју и да је њихов учинак вишеструк. Волонтери 

раде на унапређењу своје заједнице и истовремено кроз рад, бригу и учење унапређују како своје, 

тако и животе својих суграђана. Волонтерски рад у оквиру Црвеног крста Србије представља свесно 

поклањање времена, вештина, знања и енергије за добробит других људи и заједнице без материјалне 

надокнаде. 
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Пријем у Новом Саду поводом Међународног дана волонтера 

Проф. др Драган Радовановић, председник и 

Љубомир Миладиновић, генерални секретар Црвеног 

крста Србије су у просторијама Дома Војске Србије у 

Новом Саду одржали састанак са председницима и 

секретарима организација Црвеног крста из 

Војводинe. У сусрет обележавању 5. децембра – 

Међународног дана волонтера, Црвени крст 

Војводине је уважио и дочекао волонтере из 

организација Црвеног крста војвођанских градова и 

општина и уприличио заједничку посету Музеју 

Војводине и обилазак сталне поставке уз стручне 

водиче. Састанку су присуствовале председница др Соња Капелер Пушкарић и секретарка Црвеног 

крста Зрењанин Александра Танасијевић а представници младих волонтера Црвеног крста Зрењнин 

били су Теодора Милин и Немања Петковић. 

Споразум о научно-стручној и пословно-техничкој сарадњи 

Висока техничка школа струковних студија Зрењанин 

и Црвени крст Зрењанин потписали су 24. јануара 

2019. године Споразум о научно-стручној и пословно-

техничкој сарадњи. Споразум дефинише подршку и 

партнерство у реализацији стручне праксе студената, 

размену стручних кадрова и унапређење праксе у 

области реаговања и управљања у ванредним 

ситуацијама као и сарадњу у области добровољног 

давалаштва крви.  

 

Студенти Високе техничке школе у Црвеном крсту 

У просторијама Црвеног крста Зрењанин, а у оквиру Споразума о научно-стручној и пословно-

техничкој сарадњи који је потписан између Високе техничке школе струковних студија Зрењанин и 

Црвеног крст Зрењанин, у периоду од 18. марта до 2. априла 2019. године релизована је стручна 

пракса у области реаговања и управљања у ванредним 

ситуацијама за студенте студијског смера Кризни 

менаџент. Током трајања праксе студенти су имали 

прилику да се упознају са самом организацијом 

Црвеног крста, њеним радом и функционисањем, 

програмима и активностима које Црвени крст 

реализује, Мисијом и основним Принципима Црвеног 

крста, местом и улогом Црвеног крста у интегрисаном 

систему заштите и спасавања. као и активностима 

Националних тимова Црвеног крста Србије, 

специјализованим јединицама и улогом Црвеног крста 

у кризним ситуацијама.  
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Седница Скупштине Црвеног крста Арад 

Члан Градског већа града Зрењанина Стојко Јожеф и 

секретар Црвеног крста Зрењанин Александра 

Танасијевић су учествовали у раду годишње седнице 

Скупштине Црвеног крста Арад (Румунија). 

Анализиране су заједничке активности ораганизација 

Црвеног крста у Араду и Зрењанину а које се односе 

пре свега на едукацију младих волонтера, размену 

искустава и начина реализације активности у оквиру 

едукације у области прве помоћи учешћем екипа прве 

помоћи обе организације на градском и регионалном 

такмичењу екипа прве помоћи.  

 

Пријем код председника Владе АПВ Војводине 

 

Поводом Недеље Црвеног крста, која се обележава од 

8. до 15. маја, под слоганом „Љубав“ председник 

Покрајинске владе Игор Мировић уприличио је 13. 

маја 2019. године пријем за представнике и волонтере 

Црвеног крста Војводине. Црвени крст Зрењанин су 

на овом догађају представљали млади волонтери 

Николија Кнежевић, Лука Мандић и Милан Кељачки 

уз секретара Александру Танасијевић и стручног 

сарадника Бориса Војинова.  

 

Посета деце из Косовског Поморавља Црвеном крсту Зрењанин 

Црвени крст Зрењанин је 24. августа 2019. године био 

домаћин деци основношколског узраста и делегацији 

из Општине Ранилуг коју су предводили Владица 

Аритоновић, председник општине и Давор Петковић, 

потпредседник општине. По први пут у посети 

Зрењанину су били и представници Општине Партеш 

на челу са председником општине Драганом 

Петковићем. Децa основношколског узраста из 

Kосовског поморавља по пети пут боравила су у 

Новом Саду од 22. до 25. августа као гости Црвеног 

крста Новог Сада и града Новог Сада. У оквиру тог 

боравка посетили су и град Зрењанин и по четврти пут били гости Црвеног крста Зрењанин. 

Присутне су у просторијама Црвеног крста дочекали и поздравили помоћник градоначелника 

Зрењанина, Симо Салапура, председница Црвеног крста Зрењанин др Соња Капелер Пушкарић и 

секретар Црвеног крста Зрењанин, Александра Танасијевић. Након пријема уприличен је обилазак 

центра града, а потом и посета дворцу „Каштел Ечка“, римокатоличкој цркви светога Јована 
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Крститеља, као и најстаријем објекту у селу Ечка српској православној цркви Светог Николаја. У 

поподневним сатима деци је био организован обилазак Авив парка где су имали прилику да 

погледају биоскопску представу у ,,Blitz-Cinestar Zrenjanin’’.  

 

 

 

 

     

 

 

 

Стручна екскурзија - Национални парк "Тара" 

У периоду од 2. до 4. септембра Црвени крст Војводине организовао је стручну екскурзију у 

Национални парк „Тара“ за секретаре, сараднике и волонтере који су показали изузетно ангажовање 

у претходном периоду. Представници Црвеног крста Зрењанин који су учествовали на овом 

стручном скупу су: чланови Управног одбора и волонтери Црвеног крста Зрењанин др Јасмина 

Вујанов и др Радивој Филипов, волонтер Ервин Газдаг и стручни сарадник Борис Војинов. Током 

тродневног боравка у Националном парку „Тара“, волонтери из организација Црвеног крста у 

Војводини имали су прилику да на радионицама са темама „Дифузија“, „Црвени крст и ја“, 

„Изградња тима“, „Међународно хуманитарно право“, „Климатске промене“ и „Друштвене мреже“ 

прошире своја знања, међусобно се упознају и размене искуства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретари и стручни сарадници организација Црвеног крста у Војводини, присуствовали су 

заједничком састанку. Такође током тродневшног боравка, организоване су посете Дрвенграду, 

Вишеграду и Андрић граду у Републици Српској, Манастиру Рача и хидроелекрани „Перућац“ 
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Састанак секретара ООЦК 

У просторијама Црвеног крста Зрењанин је 10. 

октобра 2019. године одржан састанак секретара 

основних организација Црвеног крста посвећен 

реализацији манифестације „Сунчана јесен живота“ 

током октобра месеца у просторијама месних 

заједница. У складу са Програмом обележавања 

манифестације утврђено је интензивирање кућних 

посета корисницима програма „Брига о старијима“ а 

том приликом подељени су и пакети намирница и 

производа за личну хигијену које је за ту намену 

обезбедио Црвени крст Зрењанин. Секретари 

основних организација Црвеног крста су пријавили најстарије активне волонтере на Конкурс за 

избор најстаријег волонтера који је расписао Црвени крст Зрењанин. Предложени су и брачни парови 

који су најдуже у браку за чији избор је такође расписан конкурс. Договорени су термини одржавања 

едукација на тему „Приступ старијих особа информационим и комуникационим технологијама“ у 

основним организацијама Црвеног крста а које су успешно реализоване до краја 2019. године. На 

састанку су разматрана и друга текућа питања у вези са реализацијом активности и програма 

Црвеног крста Зрењанин. 

Захвалница Канцеларије за младе Црвеном крсту Зрењанин 

Свечаном академијом, чланови Канцеларије за младе града Зрењанина 

обележили су једанаести рођендан. Том прилоком, Канцеларија за младе је 

изразила захвалност и доделила захвалнице организацијама које се баве 

омладинском политиком и радом са младима у граду Зрењанину међу 

којима се налази и Организација Црвеног крста Зрењанин.  

 

 

 

Плакета Организације резервних војних старешина 

Црвеном крсту Зрењанин 

На свечаној академији одржаној поводом 100 година од 

оснивања Организације резервних војних старешина 

Србије, Црвеном крсту Зрењанин је додељена Плакета 

у знак захвалности за заслуге у очувању патриотизма и 

доприносу јачања угледа Резервних војних старешина 

Србије. Плакету је уручила председница Организације, 

резервни капетан артиљерије Тања Дуловић. 
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Фотографија Црвеног крста на изложби у центру града 

 

На Тргу слободе у Зрењанину постављена је изложба “Град фотографима – фотографи граду”. Своје 

место на изложби пронашла је и фотографија Црвеног крста од 3. маја 1936. године на којој је 

документовано обележавање „Дечјег дана“, манифестације која се у тадашњем Петровграду одвијала 

од 3. до 9. маја "са циљем да популарише основне принципе правилног физичког и духовног 

васпитања деце и да истакне сав значај и потребу њихове примене за подизање нових физичких и 

морално здравих покољења“. Фотографија је из колекције Данијела Вршке а аутор изложбе је 

уредник фотографије у Листу „Зрењанин“, Јован Његовић Дрндак.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор овог догађаја је Савремена галерија Уметничке колоније Ечка у сарадњи са 

Фотографским документационим центром, а све под покровитељством Града Зрењанина. Отварању 

изложбе је присуствовала секретарка Црвеног крста Зрењанин а током обележавања „Недеље 

Црвеног крста“ изложбу су обишли млади волонтери Црвеног крста Зрењанин као и представници 

Црвеног крста Арад (Румунија) који су били у посети нашој организацији.  

 

Захвалница „Дигинет“-а  

 

Црвеном крсту Зрењанин је уручена захвалница на свечаности 

обележавања осамнаестог рођендана СР „Дигинет“. Секретарка 

Црвеног крста се обратила и захвалила компанији на изузетној 

друштвеној одговорности и подршци различтим догађајима 

хуманитарног, културног и друштвеног карактера и помагању 

заједници генерално. 
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Рад на изради Монографије Црвеног крста Зрењанин 

 

Од априла месеца, група историчара у саставу: др Филип Крчмар, мср Александар Стефанов и мср 

Александар Радловачки заједнички је спровела истраживање за потребе пројекта, са крајњим циљем 

израде прелиминарне верзије монографије о зрењанинском Црвеном крсту, а поводом обележавања 

140 година постојања и рада ове организације у 2020. години. Истраживачки рад је обављен у 

Историјском архиву Зрењанин и Црвеном крсту Зрењанин. Током вишемесечног истраживачког 

рада, пописана је и издвојена најзначајнија архивска грађа која се односи на пословање ове 

организације од њених почетака до данашњих дана. Њоме су обухваћени следећи архивски фондови 

Историјског архива Зрењанин: 

 

- Ф. 3 Велики Бечкерек, град са уређеним сенатом (1769–1918), 1808–1918 

- Ф. 19 Збирка плаката (1851–2000) 

- Ф. 38 Лични фонд Тимотеја Рајића (1885–1961), 1885–1953 

- Ф. 45 Збирка фотографија 1890–2003 

- Ф. 97 Градско поглаварство Бечкерек – Петровград (1919–1941), 1919–1941 

- Ф. 125 Срески одбор Друштва Црвеног крста Петровград (1921 – 1941), 1936 –1941 (4 

кутије) 

- Ф. 130 Српско друштво Црвеног крста, Окружни одбор Банатски – Бечкерек 1941–1944 (15 

кутија) – за период окупације и Другог светског рата 

- Ф. 133 Градоначелничко звање Бечкерек – Петровград / Bürgermeisteramt Betschkerek – 

Petrovgrad 1941–1944 

- Ф. 144 Окружни одбор Друштва Црвеног крста Зрењанин 1944–1947 (4 кутије) – за 

послератни период 

- Ф. 251 Градски одбр Црвеног крста Зрењанин 1947–1955 (11 кутија) – за послератни период 

- Ф. 375 Главни одбор Црвеног крста Србије, Срески одбор среза Зрењанинског, Зрењанин 

1958–1965 – за послератни период 

- Ф. 660 Срески одбор Црвеног крста Тамиш, Зрењанин 1947 – за послератни период 

- Ф. 661 Срески одбор Црвеног крста Бегеј, Зрењанин 1947 – за послератни период 

- Ф. 667 Лични фонд Драгољуба Чолића (1908–1982), 1888–1982 

 

Грађа наведених фондова која је од значаја за функционисање Црвеног крста искоришћена је за 

писање историјата ове установе до 1947. године, као и за сегмент књиге који се односи на 

архитектуру и архитектонско (градитељско) наслеђе ове организације у Зрењанину. Аутор овог 

сегмента била је Весна Каравида, сарадник Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. За 

историјски преглед послератног развоја Црвеног крста у Зрењанину искоришћена је грађа 

регистратуре Црвеног крста Зрењанин (годишњи извештаји о раду, финансијски извештаји, платни 

спискови итд). Аутор сегмента за период од распада СФРЈ, од 1990. године до данас је секретар 

Црвеног крста Зрењанин Александра Танасијевић.   

Такође, извршен је и детаљан преглед локалне штампе из друге половине 19. и из 20. века. Сачињена 

је темељна библиографија новинских натписа о Црвеном крсту из листова Гросбечкерекер вохенблат 

(Gross-Becskereker Wochenblatt) и Торонтал (Torontál) за период од средине 19. века до 1918. године; 

новинских натписа Младе Југославије, Северне страже и Обнове – за период између два светска 

рата; те напослетку, недељног листа Зрењанин за период од 1952. до 1993. године. Новински 

текстови о Црвеном крсту су прекуцани и конвертовани у електронску форму, како би у перспективи 

могли послужити за попуну веб-сајта зрењанинског Црвеног крста. 
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Током ове фазе пројекта консултована је и одговарајућа литература (завичајне монографије и њихово 

писање о Црвеном крсту, те радови из области историје здравства и здравствене заштите на подручју 

Зрењанина и Баната), као и од раније постојећа грађа и материјали о прошлости локалног Црвеног 

крста који су били прикупљени – али не и у пуној мери искоришћени – приликом обележавања 

његове 100-годишњице (1980). Такође, у истраживање је укључена, поред правних аката и законских 

регулатива садржаних у службеним листовима, и грађа добијена захваљујући г. Мирку Ружићу из 

Црвеног крста Србије. У питању су годишњи извештаји Друштва Црвеног крста Земаља круне 

светог Стефана), захваљујући којој је било могуће реконструисати најстарији период постојања ове 

организације у Великом Бечкереку, али и годишњи извештаји о раду из двадесетих и тридесетих 

година прошлог века на основу којих су допуњена сазнања из међуратног раздобља. 

 

Како је истраживачки рад одмицао, у пројекат се укључивало све више и више људи – како бивших и 

садашњих активиста Црвеног крста, тако и завичајних историчара и заљубљеника у историју, 

активних и пензионисаних здравствених радника итд. – који су својим прилозима и ангажовањем у 

великој мери допринели подизању квалитета предстојећег издања. Захваљујући њиховим 

фотографијама, сећањима и казивањима попуњене су празнине које су остале након обраде архивске 

грађе и регистратурског материјала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закључно са 15. децембром 2019. године, израђена је прелиминарна верзија публикације под радним 

насловом Традиција хуманости. 140 година Црвеног крста Зрењанин (1880–2020), обима 355 

куцаних страница са преко 75 илустрација. Притом би ваљало имати у виду да она није довршена, 

будући да хронолошки обухвата период од почетака Црвеног крста у овом граду до петооктобарских 

промена 2000. године, док списак илустрација није исцрпљен до краја. Разлога за ову недовршеност 

је више и они се крећу у распону од недостатка времена аутора до немогућности да се у траженом 

року набави тражена грађа (фотографије, биографије, дипломе и сл.), обећана од стране спољних 

сарадника. Такође, до одређених података, нарочито оних биографске природе, веома је тешко доћи. 

Упркос томе, и летимичан увид у прелиминарну верзију књиге довољан је да се стекне слика о 

свеобухватном труду који је уложен у њено писање. Завршетак рада се очекује у току првих месеци 

2020. године 
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II ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ  

 

II.1 ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ  

(Правни основ: члан 7. тачка 4, члан 8, члан 13, 14, 15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије, Закон о 

трансфузијској медицини, члан 7, 9. и 10, Закон о здравственој заштити, члан 18. тачка 15. и члан 

123. тачка 6)  

 

Добровољно давање крви један је од програма који се активно спроводи у оквиру Организације 

Црвеног крста Зрењанин, и на чијем се унапређењу континуирано ради. Давање крви је општи 

друштвени интерес уобличен у Национални програм, који се реализује плански - масовним и 

континуираним организовањем давалаца крви. Мотивација грађана за добровољно давање крви је 

једно од најважнијих јавних овлашћења поверених Црвеном крсту Законом о Црвеном крсту Србије 

(Сл. Гласник РС бр. 107/2005).  

 

У циљу побољшања, прецизирања и усклађивања законске регулативе са стандардима Европске 

уније, доношењем новог Закона о трансфузијској медицини (Сл. Гласник РС бр. 40/2017) промењени 

су услови и редефинисан је начин рада трансфузијских институција. Примена цитираног закона је 

почела у граду Зрењанину од 1. маја 2018. године.  

 

Задатак Црвеног крста Зрењанин је да врши промоцију добровољног, анонимног, ненаграђеног 

давалаштва крви, да регрутује и задржи даваоце крви и организује акције добровољног давања крви 

прилагођавајући се новом концепту организације трансфузиолошке службе када је реч о броју, 

терминима акција и новом моделу рада. Почев од 1. маја 2018. године све акције добровољног 

давања крви организује Црвени крст Зрењанин у партнерству са Заводом за трансфузију крви 

Војводине. Велики број волонтера Црвеног крста Зрењанин је укључен у реализацију овог значајног, 

обимног и изузетно одговорног посла.  

 

Континуирано, благовремено и ефикасно снабдевање здравствених установа и болесника безбедном 

крвљу и крвним продуктима (компонентама и дериватима) представља веома важан предуслов за 

функционисање здравственог система сваке земље и зато је од изузетне важности рад на подизању 

свести код људи о значају добровољног давалаштва крви и разбијању предрасуда.  

 

Представници Црвеног крста Зрењанин, Комисије за ДДК и вишеструки добровољни даваоци 

учествовали су у телевизијским емисијама на локалним ТВ станицама и на тај начин дали допринос 

мотивацији потенцијалних давалаца. Редовно су организоване седнице Комисије за добровољно 

давалаштво крви Црвеног крста Зрењанин на којима су решавани текући проблеми из ове области. 

 

Црвени крст Зрењанин у 2019. години успешно је реализовао пројекат у области добровољног 

давалаштва крви под називом ,,Хуманост нам је у крви“. У оквиру пројекта који је финансиран од 

стране Покрајинског секретаријата за здравство Црвени крст Зрењанин је појачао базу волонтера 

едукованих за мотивацију у области добровољног давалаштва крви и организацију акција 

добровољног давања крви и израдио промотивни материјал за добровољне даваоце крви, показавши 

на тај начин да је ово програм на чијем се унапређењу континуирано ради. 
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Акције добровољног давања крви током јануара 

У Малој сали Културног центра Зрењанин одржане су током месеца јануара четири акције 

добровољног давања крви захваљујући којима су успешно предупређене несташице крви и 

продуката крви карактеристичне за овај период године.  Акције добровољног давања крви су 

организоване 4., 10., 18. и 31. јануара 2019. године од стране Црвеног крста Зрењанин у сарадњи са 

Заводом за транфузију крви Војводине. На акције се одазвало преко 215 давалаца, а прикупљено су 

172 јединице крви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруарске акције добровољног давања крви 

У Културном центру Зрењанин током фебруара 2019. 

године одржане су три акције добровољног давања 

крви организоване од стране Црвеног крста Зрењанин 

у сарадњи са Заводом за транфузију крви Војводине. 

Акцијама се одазвало преко 190 добровољних 

давалаца крви.  

 

 

Акција добровољног давања крви посвећена 

дамама у Црвеном крсту 

У Културном центру Зрењанин 12. марта 2019. 

године одржана је акција добровољног давања крви 

организована поводом обележавања 8. марта која је 

посебно била посвећена дамама у Црвеном крсту као 

и свим дамама добровољним даваоцима крви. Црвени 

крст Зрењанин свим дамама које су на овој акцији 

дале крв уручио је прикладне поклоне.  
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Промоција добровољног давалаштва крви у ЕТШ ,,Јован Трајковић" и ЕГШ ,,Никола Тесла“ 

Едуковани волонтери Црвеног крста Зрењанин одржали су за ученике ЕТШ ,,Јован Трајковић" из 

Зрењанина и ЕГШ ,,Никола Тесла“ из Зрењанина предавање у циљу промовисања добровољног 

давалаштва крви. Едукација је реализована у циљу подизања свести код младих, будућих 

потенцијалних давалаца крви, о значају добровољног давалаштва крви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акција добровољног давања крви у Зрењанинској гимназији 

У просторијама Зрењанинске гимназије у сарадњи са 

Заводом за трансфузију крви Војводине одржана је 

20. марта 2019. године акција добровољног давања 

крви за матуранте зрењанинских средњих школа. 

Акцији на којој се одазвало преко 120 давалаца, а 

прикупљено је 105 јединица крви, претходиле су 

едукације у скоро свим зрењанинским средњим 

школама. Акцију добровољног давања крви су, 

поред хуманих матураната, подржали професори и 

бројни суграђани.  

 

Акција добровољног давања крви – Технички 

факултет ,,Михајло Пупин" Зрењанин 

У анексу зграде Техничког факултета "Михајло 

Пупин", Црвени крст Зрењанин у сарадњи са 

студентским парламентом ТФ "Михајло Пупин" и 

Заводом за трансфузију крви Војводине организовао 

je акцију добровољног давања крви. Акцији се 

одазвало преко 65 добровољних давалаца, а 

прикупљено је 60 јединица крви. 
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Семинар у области добровољног давалаштва крви 
 

Представници Црвеног крста Зрењанин учествовали 

су на семинару у области добровољног давалаштва 

крви који је, у организацији Црвеног крста 

Војводине, реализован у периоду од 28. до 30. марта 

у одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком 

брегу. Учесници семинара су били у прилици да кроз 

интерактивна предавања стекну корисна знања из 

области менаџмента у давалаштву, o мотивацији и 

промоцији добровољног давалаштва крви, као и да 

чују примере добре праксе. Представници Црвеног 

крста Зрењанин на овом семинару били су стручни 

сарадници Борис Војинов и Јелена Лугоња.  

Акције добровољног давања крви у МЗ ,,Багљаш“ и Високој техничкој школи струковних 

студија Зрењанин 

У Зрењанину су 2. априла 2019. године одржане две 

акције добровољног давања крви. Прва акција 

организована од стране ООЦК ,,Багљаш" је одржана 

у просторијама читаонице Месне заједнице на 

Багљашу, док је другу акцију организовао Црвени 

крст Зрењанин у сарадњи са Високом техничком 

школом струковних студија Зрењанин. На акције се 

одазвало 78 добровољних давалаца, а прикупљено је 

65 јединица крви.  

 

 

Акција добровољног давања крви 18.04.2019. 

 

Црвени крст Зрењанин, уз подршку Основне 

организације Црвеног крста ,,Багљаш" и у сарадњи са 

Заводом за трансфузију крви Војводине, организовао 

је још једну успешну акцију добровољног давања 

крви у просторијама Месне заједнице на Багљашу. 

Акцији се одазвало 70 добровољних давалаца, а 

прикупљена је 61 јединица крви.  
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Акција добровољног давања крви у МЗ ,,Жарко 

Зрењанин“ 

Црвени крст Зрењанин, уз подршку Основне 

организације Црвеног крста ,,Жарко Зрењанин" и у 

сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, 

организовао је 30. априла 2019. године акцију 

добровољног давања крви у просторијама Месне 

заједнице "Жарко Зрењанин". Акцији се одазвало 40 

добровољних давалаца, а прикупљене су 32 јединице 

крви.  

 

Национални дан добровољних давалаца крви – 11. мај 

 

У сусрет Националном дану добровољних давлаца 

крви Црвени крст Зрењанин је у сарадњи са Заводом 

за трансфузију крви Војводине 9. маја 2019. године 

организовао акцију добровољног давања крви у 

Великој сали Црвеног крста Зрењанин. Уручена су 

признања даваоцима за први пут дату крв. Акцији се 

одазвало 59 давалаца, а прикупљено је 57 јединица 

крви. Акцију је, између осталих, подржао помоћник 

градоначелника града Зрењанина Симо Салапура 

коме је овом приликом уручено и признање за 35 пута 

даровану крв. Објављени су и резултати ликовно-

литерарног конкурса ,,Крв живот значи“. 

 

 

Трибинe ДДК у ЕТШ ,,Јован Трајковић“ 

 

Поводом обележавања 11. маја – Националног дана 

добровољних давалаца крви, а у циљу омасовљавања 

и промоције добровољног давалаштва крви у ЕТШ 

,,Јован Трајковић“ Зрењанин за све заинтересоване 

ученике у две смене одржанe су трибине на тему 

добровољног давалашта крви. Млади представљају 

будућност друштва, зато Црвени крст Зрењанин кроз 

своје едукације у оквиру добровољног давалаштва 

крви посебну пажњу посвећује мотивацији младих, 

праве информације дају се у право време и помажу у 

отклањању страха и свега што спутава младе да 

покажу своју хуманост и солидарност.  
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Промоција добровољног давалаштва крви у 

центру града 

 

У оквиру обележавања Националног дана 

добровољних давалаца крви –  11. маја у центру града 

чланови Омладинске теренске јединице формирали су 

информативни пункт на коме су информисали 

суграђане и делили едукативни материјал у циљу 

омасовљавања и промоције добровољног давалаштва.  

 

 

 

Акције добровољног давања крви 16. и 29. Маја 2019. године 

Црвени крст Зрењанин, уз подршку Основне организације Црвеног крста ,,Багљаш" и у сарадњи са 

Заводом за трансфузију крви Војводине, организовао је акције добровољног давања крви у 

просторијама Месне заједнице на Багљашу 16. и 29. маја 2019. године. Акцијама се одазвало 167 

добровољних давалаца а прикупљено је 149 јединица крви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акција добровољног давања крви у Великој сали 

Црвеног крста Зрењанин 

 

У сусрет 14. јуну - Светском дану добровољних 

давалаца крви Црвени крст Зрењанин је у сарадњи са 

Заводом за трансфузију крви Војводине организовао 

акцију добровољног давања крви у Великој сали 

Црвеног крста Зрењанин. На акцију се одазвало 116 

давалаца, а прикупљена је 101 јединица крви.  
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Светски дан добровољних давалаца крви 

 

Црвени крст Зрењанин је организовао свечаност 

поводом 14. јуна - Светског дана добровољних 

давалаца крви. На свечаности, која је одржана у 

Великој сали Црвеног крста Зрењанин, су уручена 

признања вишеструким добровољним даваоцима 

крви и додељене су награде ученицима чији су 

радови проглашени за најуспешније на ликовно – 

литерарном конкурсу “Крв живот значи”. Уједно је 

приређена изложба награђених ликовних и 

литерарних радова. Добровољним даваоцима крви су 

уручена признања за пето, десето, двадесето, 

тридесетпето, педесето, седамдесетипето и стото давање крви. Свечаности су између осталих 

присуствовали председник Скупштине града Зрењанина Оливер Митровић и помоћник 

градоначелника града Зрењанина Душко Радишић. Госте је поздравила председница Црвеног крста 

Зрењанин др Соња Капелер Пушкарић и подсетила на значај добровољног давања крви и потребу 

подизања свести сваког појединца о помоћи другим људима када је то најпотребније. Помоћник 

градоначелника града Зрењанина Душко Радишић је уручио признање Црвеног крста Србије за 100 

пута дату крв. Добитник признања за 100 пута дату крв је господин Милан Баста. Председник 

Скупштине града Зрењанина Оливер Митровић уручио је признања Црвеног крста Србије за 75 пута 

дату крв. Александра Танасијевић секретар Црвеног крста Зрењанин је упутила захвалност свим 

појединцима који су добили признања и захваљујући којима Завод за трансфузију крви Војводине и 

Црвени крст Зрењанин радећи на мотивацији и организовању акција обезбеђују довољне количине 

безбедне крви потребне за лечење свих наших суграђана. Осим појединаца, указујући на значај 

хуманих средина које организују акције добровољног давања крви и помажу њихову реализацију 

уручила је плакету „Широко срце“ ЕТШ ,,Јован Трајковић“" Зрењанин, Ватрогасно-спасилачком 

батаљону Зрењанин, Спортском савезу грда Зрењанина, као и Месним заједницама ,,Вељко 

Влаховић“ и ,,Соња Маринковић“. Уручене су награде ученицима који су упутили најбоље радове на 

ликовно-литерарни конкурс ”Крв живот значи” који организација Црвеног крста Зрењанин расписује 

годинама на територији града Зрењанина. Уметнички део програма је приредила Марија Алексић, 

ученица трећег разреда Средње музичке школе „Јосиф Маринковић“ у класи професорке Ане 

Алексић Шајрер. Такође, поводом обележавања 14. јуна, Светског дана добровољних давалаца крви, 

волонтери Црвеног крста Зрењанин информативни пункт на ком су суграђани могли да добију 

информације о овом Дану и добровољном давању крви. Том приликом је подељен едукативни 

материјал (лепезе, лифлети).  
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Акција добровољног давања крви у МЗ ,,Доситеј 

Обрадовић“ 

 

Основна организација Црвеног крста ,,Доситеј 

Обрадовић" организовала је у сарадњи са Заводом за 

трансфузију крви Војводине акцију добровољног 

давања крви у просторијама Месне заједнице ,,Доситеј 

Обрадовић". Акцији су се одазвала 82 добровољна 

даваоца, а прикупљено је 76 јединица крви.  

 

 

 

Примопредаја наменског теретног возила за прикупљање крви 

 

Црвени крст Зрењанин је на позив Црвеног крста Војводине и Завода за трансфузију крви Војводине 

присуствовао свечаној примопредаји наменског теретног возила за прикупљање крви, 28. јуна 2019. 

године на платоу Покрајинске владе. Добровољним даваоцима крви, који су крв дали сто пута, 

захвалнице је уручио председник Покрајинске владе, Игор Мировић а присутне је поздравио и 

покрајински секретар за здравство доц. др Зоран Гојковић. Свечаности су присуствовали 

добровољни даваоци крви који су остварили право на признања 50, 75 и 100 пута даровану крв током 

2018. године. Захвалницу је примио Милан Баста за стото давање крви а свечаности су 

присуствовали и добровољни даваоци крви из Зрењанина Имре Екреш и Драган Крговић (75) као и 

Ануш Шимун и Драган Брњош (50). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Акције добровољног давања крви  током јула 

2019. године 

Током месеца јула Црвени крст Зрењанин у сарадњи 

са Заводом за трансфузију крви Војводине 

организовао је три акције добровољног давања крви. 

На акцијама су прикупљене 152 јединице крви. 

Акције су подржали запослени и волонтери Црвеног 

крста Зрењанин. 
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Промоција добровољног давалаштва крви 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин су на главној 

зрењанинској пијаци формирали информативни пункт 

на коме су информисали суграђане и делили 

едукативни материјал у циљу омасовљавања и 

промоције добровољног давалаштва крви. Сви 

заинтересовани имали су прилику да се упознају са 

предвиђеним планом акција добровољног давања 

крви на територији града Зрењанина до краја 2019. 

године, као и да добију одговоре на сва питања у вези 

са добровољним давалаштвом крви. Одржавање 

континуираних акција и обезбеђивање стабилних 

залиха крви је од изуетне важности, поготово током летњих месеци када су залихе крви на 

минимуму. Акцију су реализовали др Јасмина Вујанов, председник Комисије за добровољно 

давалаштво крви Црвеног крста Зрењанин и Лука Мандић, волонтер Црвеног крста Зрењанин. 

 

Акција добровољног давања крви у 

трансфузиомобилу – наменском возилу за давање 

крви 

Црвени крст Зрењанин организовао је 1. августа 2019. 

године у сарадњи са Заводом за трансфузију крви 

Војводине акцију добровољног давања крви на Тргу 

слободе. Зрењанинци су имали прилику да по први 

пут крв дају у трансфузиомобилу - наменском возилу 

за давање крви. Акцији се одазвао 81 добровољни 

давалац, а прикупљено је 64 јединица крви. 

 

Ванредна акција добровољног давања крви у Црвеном крсту Зрењанин 

 

 

Услед смањених залиха крви, које су карактеристичне 

за летњи период, у Великој сали Црвеног крста 

Зрењанин је 8. августа 2019. године одржана ванредна 

акција добровољног давања крви.  
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Акција добровољног давања крви у Великој сали 

Црвеног крста Зрењанин 

 

У Великој сали Црвеног крста Зрењанин у сарадњи са 

Заводом за трансфузију крви Војводине 29. августа 

2019. године је одржана још једна успешна акција 

добровољног давања крви. Акцији су се одазвала 103 

добровољна даваоца, а прикупљенe су 92 јединице 

крви. 

 

 

 

Акција ДДК у МЗ "Жарко Зрењанин" 

Црвени крст Зрењанин, уз подршку Основне 

организације Црвеног крста ,,Жарко Зрењанин" и у 

сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, 

организовао је 10. септембра 2019. године акцију 

добровољног давања крви у просторијама Месне 

заједнице "Жарко Зрењанин". Акцији се одазвало 37 

добровољних давалаца, а прикупљене су 34 јединице 

крви. 

 

Септембарске акције добровољног давања крви у Црвеном крсту Зрењанин и Месној 

заједници ,,Сава Ковачевић“ 

У Великој сали Црвеног крста Зрењанин у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине 19. 

септембра је одржана акција добровољног давања крви којој се одазвало 100 добровољних давалаца, 

а прикупљенe су 93 јединице крви. Дана 30. септембра 2019. године одржана је акција добровољног 

давања крви у просторијама Месне заједнице ..Сава Ковачевић“ и том приликом прикупљена је 41 

јединица крви. 
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Саветовање добровољних давалаца крви 

 

Представници Црвеног крста Зрењанин учествовали су на 

Саветовању које је у оквиру Програма едукативно мотивациног 

рада у области добровољног давалаштва крви, у организацији 

Црвеног крста Новог Сада а у сарадњи са Заводом за трансфузију 

крви Војводине, одржано у периоду од 27. до 29. септембра 

2019.године, у Кладову, у хотелу „Ђердап“. Циљ Саветовања био 

је подизање свести о култури добровољног давања крви, стицање 

вештине комуникације и позитивног приступа према 

потенцијалним и вишеструким добровољним даваоцима крви. 

Активности мотивисања и окупљања добровољних давалаца крви, 

Црвени крст Зрењанин спроводи у партнерском односу са Заводом 

за трансфузију крви Војводине, са којим се организују акције 

добровољног давања крви. Акцијама претходи опсежан рад на 

мотивацији грађана за добровољно давање крви, регрутовање 

давалаца и задржавање у складу са активностима које се спроводе и евалуирају сваке године.Ове 

активности се реализују путем подршке спровођењу 

дугорочне националне кампање, кроз промотивне 

активности, едукације волонтера и реализацију 

годишњег плана прикупљања крви. Едукације 

волонтера су начин да се људи укључе у промоцију 

добровољног, ненаграђеног и анонимног давања крви 

и начин да се дође до нових волонтера и давалаца 

крви. Црвени крст Зрењанин су представљале 

секретарка Александра Танасијевић и сарадница у 

области ДДК из Економско трговачке школе „Јован 

Трајковић“ из Зрењанина професорка Соња Јовић.  

 

Промоција и омасовљавање добровољног давања 

крви 

 

У оквиру реализације пројекта ,,Хуманост нам је у 

крви“ а у циљу промовисања добровољног давалаштва 

крви и одржавања стабилних залиха крви првенствено 

на територији Града Зрењанина али и АП Војводине, 

током септембра и октобра 2019. године волонтери 

Црвеног крста Зрењанин реализовали су вршњачке 

едукације за ученике зрењанинских средњих школа. 
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Октобарске акције добровољног давања крви 

 

Током октобра Црвени крст Зрењанин у сарадњи са 

Заводом за трансфузију крви Војводине организовао је 

три акције добровољног давања крви (3., 10. и 17. 

октобра 2019. године). На акцијама је прикупљено 148 

јединица крви. 

 

 

 

 

Акција добровољног давања крви за матуранте зрењанинских 

средњних школа 

 

У просторијама Зрењанинске гимназије у сарадњи са Заводом за 

трансфузију крви Војводине одржана је акција добровољног давања крви 

за матуранте зрењанинских средњих школа. Акцију су поред хуманих 

матураната подржали бројни родитељи и наставници, а прикупљена је 71 

јединица крви.  

 

 

 

 

Семинар за организаторе акција, едукаторе и мотиваторе у области добровољног давалаштва 

крви 

 

Црвени крст Зрењанин организовао је семинар за организаторе акција, едукаторе и мотиваторе у 

области добровољног давалаштва крви. У оквиру семинара, учесници су имали прилику да кроз 

предавања и радионице уче о давалаштву крви, како се на прави начин врши промоција добровољног 

давања крви и како се планира и реализује једна оргaнизована акција. Од изузетне је важности за 

функционисање система добровољног давалаштва крви да се пословима организације и промоције 

баве стручна лица и да се континуирано улаже у њихово знање како би се на адекватан начин 

пренеле информације о добровољном давању крви, подигла свест у јавности о важности и значају 

добровољног давалаштва крви, организовале што успешније акције у циљу обезбеђивања стабилних 

залиха крви. Реализатор семинара била је Јелена Милић, стручни сарадник Црвеног крста Војводине. 
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Акције добровољног давања крви током новембра 

2019. године 

 

Црвени крст Зрењанин у сарадњи са Заводом за 

трансфузију крви Војводине током месеца новембра 

2019. године организовао је три акције добровољног 

давања крви. Акције су уз подршку Основних 

организација Црвеног крста ,,Доситеј Обрадовић“ и 

,,Багљаш“ организоване 5., 12. и 21. новембра а 

прикупљено је укупно 139 јединица крви. 

 

 

 

Децембарске акције добровољног давања крви 

 

Током децембра 2019. године  Црвени крст Зрењанин 

у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине 

организовао је три акције добровољног давања крви у 

просторијама Културног центра Зрењанин. На 

акцијама које су одржане 3., 12. и 30. децембра 2019. 

године прикупљено је 167 јединица крви. 

 

 

 

 

 

Промотивни материјал за ДДК 

 

Црвени крст Зрењанин је у оквиру реализације пројекта „Хуманост нам је у крви“ израдио материјал 

за промоцију добровољног давалаштва крви. Пројекат је подржан од Покрајинског секретаријата за 

здравство АП Војводине. Идејно решење за промотивни материјал и лого који га прати осмислили су 

млади волонтери Црвеног крста Зрењанин. 
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II.2 Промоција здравља  

(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 значају превенције болести са посебним акцентом 

на рањиве групе (младе, старије, и социјално угрожене особе).  

 

Пратећи светске трендове у реализацији укупних активности, здравствене теме су биле присутне у 

здравственим радионицама, организованим едукацијама, школама и камповима Црвеног крста. 

Промоција здравља и здравих стилова живота је у делатности Црвеног крста увек заузимала значајну 

улогу, с циљем да се подигне свест грађана о важности пре свега едукације и превенције, посебно у 

раду са младим генерацијама у периоду почетног формирања њихових навика и понашања као 

основа за даљи живот. 

 

31. јануар - Национални дан без дуванског дима 

Црвени крст Зрењанин је обележио 31. јануар – Национални дан без дуванског дима уз овогодишњи 

мото „Заштитимо се од дувана“, а са циљем да упозори јавност на штетне ефекте излагања 

дуванском диму, посебно по здравље деце и младих. У центру града, у ул. Краља Александра I 

Карађорђевића постављен је информативни штанд Црвеног крста, а млади волонтери су суграђанима 

дистрибуирали промотивни материјал и промовисали здраве стилове живота. Трибина на тему 

”Никотинизам” је одржана у Свечаној сали Медицинске школе Зрењанин.  

 

 

 

 

 

 

 

Презентацију ”Никотинизам” је представио едуковани волонтер Црвеног крста Зрењанин Миле 

Јокић. Статистичке податке, резиме предавања и одговоре на питања учесника дала је др Бојана 

Вјештица, специјалиста социјалне медицине Дома здравља ”Др Бошко Вребалов” Зрењанин и др 

Јелена Медић Симовљевић специјалиста социјалне медицине Завода за јавно здравље Зрењанин, која 

је уједно представила рад Саветовалишта за одвикавање од пушења при Заводу за јавно здравље 

Зрењанин. 
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15. фебруар - Светски дан деце оболеле од рака 

Кампањи „И ја се борим“ у организацији 

Националног удружења родитеља деце оболеле од 

рака НУРДОР придружили су се и волонтери 

Црвеног крста Зрењанин. На платоу испред Градске 

народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину 

пригодним програмом у знак подршке малим 

борцима и њиховим породицама обележен је 

15.фебруар – Светски дан деце оболеле од рака. 

 

20. март - Национални дан борбе против рака дојке 

У оквиру програма Здравствено превентивне 

активности, која је уједно и једна од базичних 

активности које реализује Црвени крст, волонтери 

Црвеног крста Зрењанин су у сарадњи са Заводом за 

јавно здравље Зрењанин и Домом здравља „Др Бошко 

Вребалов“ обележили 20. март - Национални дан 

борбе против рака дојке. Волонтери Црвеног крста 

Зрењанин су пролазницама делили промотивне 

лифлете и позивали суграђанке да се одазову позиву 

на бесплатан скрининг који реализује Дом здравља 

„Др Бошко Вребалов“. 

Светски дан борбе против туберкулозе 

Црвени крст Зрењанин је обележио Светски дан 

борбе против туберкулозе уз овогодишњи мото 

„Време је“ у партнерству са Специјалном болницом 

за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин. У 

просторијама Црвеног крста Зрењанин су вршени 

превентивни прегледи (крвни притисак и глукоза у 

крви) и анкетирање корисника програма „Народна 

кухиња“. Осим трагања за потенцијално оболелима 

од туберкулозе корисници су имали прилику да 

лекару поставе питања у вези са општим 

здравственим стањем.  

За кориснике Народне кухиње је одржана едукација о начинима препознавања и симптомима 

болести и подељени су им хигијенски пакети. Податке о тренутном стању и лечењу туберкулозе на 

територији града Зрењанина је представио др Бранислав Мартинов, волонтер Црвеног крста 

Зрењанин, помоћник директора и начелник Специјалистичко консултативног одељења Специјалне 

болнице за плућне болести „Др Васа Савић у Зрењанину. У центру града постављен је информативни 

штанд Црвеног крста Зрењанин на коме су волонтери дистрибуирали едукативни промотивни 
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материјал и давали информације суграђанима. Волонтери Црвеног крста Зрењанин у оквиру 

обележавања Светског дана борбе против туберкулозе обишли су и Прихватилиште за бескућнике и 

извршили анкетирање корисника о њиховом здравственом стању, а које Црвени крст Србије 

реализује у склопу програма "Контрола туберкулозе". 

 

 

  

 

 

 

 

 

”Шта знаш о здрављу” 2019 

Дана 23. марта 2019. године у Црвеном крсту Зрењанин одржано је Градско такмичење ”Шта знаш о 

здрављу” које је окупило шездесет најбољих ученика основних и средњих школа са територије града 

Зрењанина. Такмичење је отворила др Соња Капелер Пушкарић, председница Црвеног крста 

Зрењанина, а присутнима су се обратиле Александра Танасијевић, секретар и Смиља Недељков, 

волонтер Црвеног крста Зрењанин. Осим подстицања такмичарског и победничког духа, основни 

циљ Црвеног крста је да кроз ову активност ученици стекну и понесу сазнања о сопственом здрављу 

и здравим стиловима живота која ће им помоћи да сачувају своје здравље као највеће животно 

богатство. Стога су сви учесници такмичења победници а најбољи међу њима су:  

У категорији основних школа: 1. Мила Митрић, ОШ ,,Петар Петровић Његош“ Зрењанин 2. Дуња 

Салапура, ОШ ,,Петар Петровић Његош“ Зрењанин 3. Милица Стевановић, ОШ ,,Петар Петровић 

Његош“ Зрењанин.  

 

У категорији средњих школа: 1. Немања Милинков, Медицинска школа Зрењанин 2. Анђела Лалић, 

Медицинска школа Зрењанин 3. Анастасија Кнежевић, Медицинска школа Зрењанин.  
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Светски дан здравља са вртићем ,,Дечија радост“ 

Обележавајући 7. април - Светски дан здравља 

Црвени крст Зрењанин је угостио предшколце вртића 

„Дечија радост“ из Зрењанина. Промовишући бригу о 

здрављу, потребу за чувањем и унапређењем здравља 

и промовисањем здравих стилова живота малишани 

су били у прилици да се упознају и са радом 

организације Црвеног крста приказом цртаног филма 

„Помоћко“ и разговором о активностима у области 

превенције здравља. Нутрициониста Маја Јерков је 

представила пирамиду правилне исхране а Маријана 

Мишић Андрић („Женска иницијатива“) је водила 

радионицу о правилној исхрани.  

 

7. април - Светски дан здравља 

„Примарна здравствена заштита – основ универзалне 

покривености здравственом заштитом“ овогодишњи 

је мото Светске здравствене организације поводом 7. 

априла Светског дана здравља. Обележавајући 

Светски дан здравља, волонтери Црвеног крста 

Зрењанин су у центру града делили промотивни 

материјал, док је др Јасмина Вујанов за ученике 

трећих и четвртих разреда ЕТШ "Јован Трајковић" 

одржала едукативни скуп на тему "Превенција као 

лек". 

 

Смотра победника квиза "Шта знаш о здрављу" 2019 

Поводом обележавања 7. априла Светског дана 

здравља, Црвени крст Војводине је 10. априла 2019. 

године на Спенсу организовао Смотру знања за 

градске победнике квизова "Шта знаш о здрављу" у 

војвођанским градовима и општинама. На овој 

смотри, Црвени крст Зрењанин представљали су 

Мила Митрић из ОШ ,,Петар Петровић Његош“ 

Зрењанин у категорији основних школа и Немања 

Милинков из Средње медицинске школе у Зрењанину 

у категорији средњих школа.  
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Април - Месец борбе против дијабетеса 

Поводом обележавања априла - месеца борбе против 

дијабетеса Друштво за борбу против шећерне болести 

града Зрењанина, Лајонс клуб Петровград и Црвени 

крст Зрењанин током априла вршили су превентивне 

прегледе заинтересованих грађана. На пункту, који је 

сваког четврка био постављен у главној градској улици 

грађани су могли да преконтролишу ниво шећера у 

крви, да им се израчуна БМИ, али и да чују корисне 

савете лекара о здравим стиловима живота и 

превенцији појаве дијабетеса.  

Радионице о здравој исхрани за ученике ОШ "2. 

октобар" 

Обележавајући Недељу Црвеног крста, волонтери 

Црвеног крста Зрењанин су са ученицима ОШ "2. 

октобар" реализовали радионицу на тему "Здрава 

исхрана“.  

 

 

 

Превенција гојазности код младих 

 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин су 14. маја 2019. 

године за ученике седмих разреда ОШ ,,2. Октобар“ 

Зрењанин реализовали едукацију на тему          

"Превенција гојазности код младих". 

 

 

 

Превенција болести зависности за ученике ЕГШ 

"Никола Тесла" 

Током обележавања Недеље Црвеног крста, 

волонтери Црвеног крста Зрењанин одржали су 

предавања на тему "Превенција болести зависности" 

за преко 60 ученика ЕГШ "Никола Тесла". 

 



ЦРВЕНИ КРСТ ЗРЕЊАНИН – ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У 2019. ГОДИНИ 

 

 

37 

21. мај - Међународни дан сећања на преминуле од 

СИДЕ 

Поводом обележавања 21. маја - Међународног дана 

сећања на преминуле од СИДЕ, волонтери Црвеног 

крста Зрењанин одржали су предавање за ученике 

Техничке школе у Зрењанину и ученике ОШ "Др 

Јован Цвијић" у Зрењанину о полно преносивим 

инфекцијама, ХИВ-у и АИДС-у и контрацепцији. 

 

 

31. мај - Светски дан без дуванског дима 

Црвени крст Зрењанин је под слоганом "Не дозволите 

да због дувана изгубите дах" обележио 31. мај - 

Светски дан без дуванског дима едукативним скупом 

за 80 ученика ЕГШ "Никола Тесла" из Зрењанина. 

Поред разговора о штетности дувана и дуванских 

производа, са слушаоцима је разговарано и о раду 

Саветовалишта за одвикавање од пушења при Заводу 

за јавно здравље у Зрењанину. Након завршеног скупа 

волонтери Црвеног крста Зрењанин дистрибуирали су 

промотивни материјал и информисали суграђане о штетности дуванском дима.   

 

Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге 

 

Црвени крст Зрењанин је уличном акцијом у центру 

града обележио 26. јун - Међународни дан борбе 

против злоупотребе и незаконите трговине дрогама, 

који се ове године обележава под слоганом ,,Здравство 

и правосуђе - заједно у сузбијању дрога". Волонтери 

су поставили инфо пулт и причали са пролазницима 

на тему борбе против злоупотребе и незаконите 

трговине дрогама. Такође, подељени су флајери 

заинтересованим грађанима.  

Циљ ове активности био је подизање нивоа свести о 

значају проблема које злоупотребе дроге представљају 

за друштво и покретање свих, како појединца и породице, тако и најшире заједнице, да се укључе у 

превенцију. Такође, волонтери Црвеног крста Зрењанин су у Техничкој школи одржали едукативни 

скуп поводом 26. јуна, Међународног дана борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама. 

На едукативном скупу се говорило о злоупотреби дрога, као и о важности превенције.   
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Обележавање 29. септембра - Светског дана срца 

Обележавање Светског дана срца је ове године било 

усмерено на ширење порука које се односе на то шта 

људи могу да ураде да побољшају здравље свог срца. 

Овогодишњи слоган гласи „БУДИ ХЕРОЈ СВОГА 

СРЦА“. Волонтери Црвеног крста Зрењанин су 29. 

септембар обележили у Авив Парку Зрењанин у 

партнерству са Друштвом за борбу против шећерне 

болести града Зрењанина. Овом приликом волонтери 

Црвеног крста Зрењанин су суграђанма делили 

промотивни материјал и давали информације о четири главна фактора ризика. Многобројни грађани 

имали су прилику да провере своје здравље на превентивним прегледима (мерење крвног притиска и 

нивоа шећера у крви).  

Правилно прање зуба – вртићи ,,Алиса у земљи чуда“, ,,Маслачак“ и ,,Невен“ 

Реализујући активности током Дечије недеље, волонтерка Црвеног крста Зрењанин, стоматолог др 

Невена Немчев приказала је деци како се правилно одржава хигијена зуба. Акцијом су обухваћени 

малишан, полазници вртића ,,Алиса у земљи чуда", ,,Маслачак" и ,,Невен“. 

 

 

 

 

 

 

 

14. новембар - Светски дан борбе против дијабетеса 

Светски дан борбе против дијабетеса - 14. новембар, 

Црвени крст Зрењанин обележио је у сарадњи са 

Друштвом за борбу против шећерне болести 

Зрењанин, где су волонтери, корисницима вршили 

контролу нивоа шећера у крви и крвног притиска на 

три акције контроле здравља. Акције су одржане у 

објекту "Гомекс - Тотал", у месној заједници „Вељко 

Влаховић“ и у месној заједници „Зелено Поље“. Сви 

заинтересовани грађани могли су да измере ниво 

шећера у крви, крвни притисак, одреде индекс телесне 

масе и сазнају да ли су у ризику да оболе од 

дијабетеса. 
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Болести зависности 

Током новембра 2019. године едуковани волонтери Црвеног крста Зрењанин су реализовали седам 

предавања на тему "Болести зависности" за ученике Зрењанинске гимназије и ЕГШ "Никола Тесла". 

 

 

 

 

 

 

 

Очување репродуктивног здравља младих 

 

У периоду од 15. до 17. новембра Црвени крст Војводине реализовао 

је вршњачку едукацију на тему "Очување репродуктивног здравља 

младих" у Дому Црвеног крста на Вршачком брегу. Црвени крст 

Зрењанин је представљала чланица Омладинске теренске јединице, 

Душица Пиперски. 

 

Обележавање 1. децембра –  

Светског дана борбе против ХИВ/АИДС-а 

 

Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а окупља људе 

широм света са циљем усмеравања пажње на ХИВ 

пандемију. Ове године 1. децембар - Светски дан 

борбе против ХИВ/АИДС-а обележен је под слоганом 

"Друштво доприноси напретку". Тим поводом у 

Свечаној сали ЕГШ "Никола Тесла" у Зрењанину 

одржана је трибина за средњошколце и остале 

заинтересоване суграђане. Трибину су водили др 

Радивој Филипов, члан Управног одбора Црвеног 

крста Зрењанин, специјалиста епидемиологије и 

начелник Центра за контролу и превенцију болести 

Завода за јавно здравље Зрењанин и едуковани волонтер Црвеног крста Зрењанин Душица Пиперски.  

Након завршене трибине волонтери Црвеног крста Зрењанин, у главној градској улици, поставили су 

информативни пункт на коме су информисали суграђане о томе шта је вирус ХИВ-а, начинима 

преноса и како да се заштите. 
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Вршњачке едукације на тему ХИВ/АИДС и других полно преносивих инфекција 

 

Реализујући радионице из програма Превенција ХИВ/АИДС-а и других полно преносивих 

инфекција, едуковани волонтери Црвеног крста Зрењанин, током 2019. године, реализовали су 31 

радионицу и предавања за 775 ученика зрењанинских средњих школа. Школе које су биле 

обухваћене активностима су: Техничка школа (5 предавања), Зрењанинска гимназија (7 предавања), 

ЕГШ „Никола Тесла“ (6 предавања), Музичка школа „Јосиф Маринковић“ (2 предавања), ЕТШ 

„Јован Трајковић“ (5 предавања), Пољопривредна школа (4 предавања). По једно предавање је 

одржано у Дому ученика „Ангелина Којић Гина“ и Студенском дому „Михајло Предић др Миша“. 

 

                    
 

 

Вршњачке едукације на тему Болести зависности 

 

У оквиру програма Болести зависности, током 2019. године, волонтери Црвеног крста Зрењанин 

реализовали су радионице на теме Никотинизам, Алкохолизам и Наркоманија. Кроз реализовану 31 

активност, едуковани волонтери су обухватили преко 770 ученика зрењанинских средњих школа. 

Школе које су биле обухваћене су: Зрењанинска гимназија (3 предавања), ЕГШ „Никола Тесла“ (8 

предавања), Техничка школа (5 предавања), ЕТШ „Јован Трајковић“ (5 предавања), Медицинска 

школа (1 предавање), Пољопривредна школа (5 предавања), ХПТШ „Урош Предић“ (3 предавања) и 

Дом ученика „Ангелина Којић Гина“ (1 предавање). 
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Вршњачке радионице у програму Здрави стилови живота 

 

Реализујући активности програма „Здрави стилови живота“, едуковани волонтери Црвеног крста 

Зрењанин реализовали су 33 предавања у зрењанинским основним и средњим за преко 620 ученика. 

Теме које су реализоване су: Прирамида исхране, Здраво, нездраво и БМИ. Школе које су обухваћене 

реализацијом програма су: ОШ „2. октобар“ (5 предавања), ОШ „Др Јован Цвијић“ (5 предавања), 

ОШ „Вук Караџић“ (3 предавања), ОШ „Доситеј Обрадовић“ (5 предавања), ОШ „Серво Михаљ“ (2 

предавања), ОШ „Петар Петровић Његош“ (7 предавања), ЕТШ „Јован Трајковић“ (3 предавања), 

Зрењанинска гимназија (3 предавања). 
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II.3 ПРВА ПОМОЋ  

(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)  

 

Програм прве помоћи као једна од базичних активности Црвеног крста и у протеклој години 

реализован је кроз следеће активности:  

 

- Едукације  

- Рад Комисије за прву помоћ Црвеног крста Зрењанин кроз доношење Програма рада и 

његову реализацију  

- Активно учешће представника Црвеног крста Зрењанин у раду Комисије за прву помоћ 

Црвеног крста Војводине  

- Организовање школских и Градског такмичења екипа у пружању прве помоћи 

- Учешће на Покрајинском и Републичком такмичењу у пружању прве помоћи  

- Размену искустава на градским такмичењима (ГОЦК Нови Сад, ЦК Сремска Митровица) и 

регионалним такмичењима екипа у пружању прве помоћи (Румунија и Мађарска)  

Обуке подмладка и омладине за градско, покрајинско и државно такмичење у пружању прве 

помоћи  

 

Од јануара 2019. године реализоване су обуке екипа подмладка и омладине за градско, покрајинско и 

државно такмичење у пружању прве помоћи, у реалистичком приказу повреда, стања и обољења. 

Обуке су реализоване у зрењанинским основним и средњим школама као и у просторијама Црвеног 

крста Зрењанин. 

 

Градско такмичење екипа у пружању прве помоћи у Новом Саду 

Црвени крст Зрењанин учествовао је 14. априла 2019. године на градском такмичењу екипа у 

пружању прве помоћи које је одржано у Сремској Каменици - Дечије село "Др Милорад Павловић", а 

чији је организатор Градска организација Црвеног крста Новог Сада. Екипа омладине Црвеног крста 

Зрењанин је ревијално учествовала на овом такмичењу.  
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Градско такмичење екипа у пружању прве помоћи 

У просторијама Црвеног крста Зрењанин, Културног центра Зрењанин и у Планковој башти 12. маја 

реализовано је Градско такмичење екипа у пружању прве помоћи. Такмичење је отворио помоћник 

градоначелника града Зрењанина, господин Симо Салапура. На овогодишњем такмичењу, у 

ревијалном делу такмичења, учествовале су екипе из Црвеног крста Бекешчабе (Мађарска), Црвеног 

крста Арад (Румунија), Градске организације Црвеног крста Новог Сада и Црвеног крста Сремске 

Митровице у пратњи секретара и стручних сарадника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У категорији Омладине прво место је заузела екипа Oмладинске теренске јединице Црвеног крста 

Зрењанин, а у категорији Подмлатка ОШ "Петар Петровић Његош". Комисија за прву помоћ Црвеног 

крста Зрењанин је осмислила полигоне и организовала такмичење. Посебно велики допринос су дали 

волонтери Црвеног крста Зрењанин који су учествовали у организацији, као и волонтери из програма 

реалистичког приказа повреда, обољења и стања. Допринос успешној реализацији такмичења дали су 

и волонтери програма Промоција хуманих вредности и програма Борба против трговине људима, 

који су у оквиру забавних полигона кроз занимљиве радионице учеснике и све заинтересоване 

упознали са овим програмима. 

 

Припреме за Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи - Дунавски парк, Нови Сад 

Црвени крст Зрењанин је у сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада, 26. маја 2019. године учествовао 

на заједничким припремама екипе које су оствариле пласман на Покрајинско такмичење у пружању 

прве помоћи (1. јуна 2019. Године, Сремска Митровица). Припреме су реализоване у Дунавском 

парку у Новом Саду. 
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Учешће на регионалном такмичењу у пружању 

прве помоћи Aрад 2019 

У оквиру међународне сарадње са Црвеним крстом 

Арада, екипа прве помоћи Црвеног крста Зрењанин 

учествовала је 28. маја 2019. године на регионалном 

такмичењу екипа у пружању прве помоћи 

организованом у Араду (Румунија), где је освојила 

прво место, показала изузетно знање и заслужено 

добила похвале стручног жирија. 

 

Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи - Сремска Митровица 2019 

Покрајинско такмичење екипа у пружању прве помоћи одржано је у суботу 1. јуна 2019. године у 

Сремској Митровици. Црвени крст Зрењанин је на овом такмичењу наступио са екипама Подмлатка, 

Омладине и РППОС тимом. Екипа Подмлатка је освојила 3. место и тиме остварила пласман на 

Државно такмичење екипа у пружању прве помоћи. Екипу Подмлатка су чинили ученици ОШ 

"Петар Петровић Његош" који су победници Градског такмичења екипа прве помоћи у Зрењанину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пријем чланова екипе прве помоћи 

 

Црвени крст Зрењанин је 12. јуна 2019. године угостио 

чланове екипе прве помоћи ОШ „Петар Петровић 

Његош“ која је освојила треће место на Покрајинском 

такмичењу екипа у пружању прве помоћи одржаном 1. 

јуна 2019. године у Сремској Митровици. Екипу чине : 

Наташа Живанов – капитен, Миона Туран, Миљана 

Антић, Матеја Милин, Милена Митровић и Теодора 

Мушицки. Секретарка Црвеног крста Зрењанин је 

упутила честитке на освојеном трећем месту и 

оствареном пласману на Државно такмичење екипа у пружању прве помоћи и захвалила 

професорици Биљани Голошин на преданом волонтерском раду у Организацији.   
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Техничко тактички збор и показна вежба ДВД-а и ватрогасаца 

Техничко – тактички збор зрењанинских добровољних ватрогасних друштава одржан је 2. јула 2019. 

године на Тргу слободе, у присуству министра унутрашњих послова Небојше Стефановића. Ову 

манифестацију организовали су Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, 

Ватрогасно – спасилачки батаљон Зрењанин и Градски ватрогасни савез. Волонтери Црвеног крста 

Зрењанин, чланови екипе прве помоћи, су у заједничкој акцији са екипом Службе хитне медицинске 

помоћи приказали правилне и правовремене технике пружања прве помоћи лицима члановима 

РППОС тима Црвеног крста Зрењанин, која су са нашминканим опекотинама изведена из зграде 

Градске управе. 

 

 

 

 

 

 

 

Јавни час у пружању прве помоћи - 4. мото скуп 

МК Грофови Ечка 

У суботу 3. августа 2019. године волонтери Црвеног 

крста Зрењанин одржали су јавни час у пружању прве 

помоћи на 4. мото скупу који је организовао МК 

Грофови из Ечке. Чланови Омладинске теренске 

јединице Црвеног крста Зрењанин су у складу са 

темом присутним гостима демонстрирали правилно 

збрињавање повреда које се најчешће појављују 

приликом пада са мотора.   

 

Куп Ватрогасног савеза Војводине 2019 

На Градском стадиону у Зрењанину је одржан Куп 

Ватрогасног савеза Војводине који је окупио 650 

такмичара из 65 ватрогасних друштава. На позив 

Ватрогасног савеза Града Зрењанин, волонтери 

Црвеног крста Зрењанин вршили су приказ пружања 

прве помоћи и реалистички приказ повреда обољења 

и стања за учеснике такмичења, али и све 

заинтересоване грађане и пружали санитетско 

обезбеђење учесника скупа. 
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Kамп младих у Бачком Моноштору 

 

Црвени крст Зрењанин и ГОЦК Новог Сада су 

организoвали припреме екипа прве помоћи за 

Државно такмичење у пружању прве помоћи у 

Кампиралишту Црвеног крста Сомбор у Бачком 

Моноштору. Припреме су реализоване у периоду од 

7. до 9. септембра, а у реализацији су учествовали 

волонтери Црвеног крста Зрењанин као и волонтери 

Црвеног крста Новог Сада. Припреме су реализоване 

по принципу такмичарских полигона и радионица, а 

такмичари су имали прилику и да се нађу у улози 

судије на полигону. Екипе су на унапред 

припремљеним симулацијама незгода увежбавале збрињавање повређених, али и унапредиле тимски 

рад и сарадњу са другим екипама. Екипа подмлатка Црвеног крста Зрењанин стекла је услов, након 

одржаног Покрајинског такмичења, за учешће на Државном такмичењу екипа у пружању прве 

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

духа.  

Светски дан прве помоћи 2019 

Светски дан прве помоћи се обележава друге суботе у 

септембру. Организације Црвеног крста широм света 

том приликом скрећу пажњу на значај познавања 

прве помоћи запојединца и за друштвену заједницу. 

Светски дан прве помоћи у 2019. години обележен је 

у циљу скретања пажње на важност да едукација у 

области прве помоћи буде доступна свима, без обзира 

на расу, пол и узраст, на припадност било ком 

друштвеном слоју или групи. Поводом обележавања 

Светског дана прве помоћи, волонтери Црвеног крста 

Зрењанин су на Тргу Слободе у Зрењанину у оквиру 

обележавања Светског дана пешачења, за преко 700 учесника, вршили приказ правилних и 

правовремених поступака пружања прве помоћи.  

Екипа реалистичког приказа повреда обољења и 

стања је приказивала симулирање и реално 

приказивање повреда. Након завршених активности у 

центру града, волонтери су прешли у Планков парк 

где су наставили реализацију едукативних активности 

са децом. У склопу обележавања Светског дана прве 

помоћи у Великој сали Црвеног крста Зрењанин 

одржано је предавање на тему „Основе прве помоћи“ 

за све заинтересоване суграђане. 
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Државно такмичење екипа у пружању прве 

помоћи 2019 

Дана 21. септембра 2019. године екипа подмлатка 

Црвеног крста Зрењанин учествовала је на Државном 

такмичењу екипа у пружању прве помоћи на 

Ташмајдану у Београду и заузела 8. место. Тема 

овогодишњег такмичења била је "Безбедност младих 

у саобраћају". Поред приказаног знања у пружању 

прве помоћи чланови екипе подмлатка наше 

организације на полигонима АМСС показали су 

изузетну спретност у вожњи бициклова на полигону те су сви чланови екипе награђени кацигама. 

Акција "Безбедност деце у саобраћају" 

У оквиру програмских, традиционалних активности, 

Црвени крст Зрењанин током септембра и октобра 

2019. године реализовао је акцију „Безбедност деце у 

саобраћају“. Циљ акције, био је промовисање 

адекватног понашања свих учесника у саобраћају и 

посредно смањење броја повређених и страдалих 

особа у сабраћају. Ученицима су презентоване 

вештине пружања прве помоћи. Као и претходних 

година циљна група били су ученици узраста од 

првог до четвртог разреда основне школе. Реализатори активности били су млади едуковани 

волонтери Црвеног крста Зрењанин. 

Обележавање 17. новембра и "Отворени дан војске" 

Празник града Зрењанина, 17. новембар, обележава се и као Дан Команде за развој банатске бригаде. 

Тим поводом је у касарни “Народни херој Светозар Марковић Тоза” организован “Дан отворених 

врата” за све ученике завршних разреда средњих школа у Зрењанину, уз пригодна обраћања и 

техничко-тактички збор, приказ наоружања и опреме Војске Србије, јединице Цивилне заштите, 

Ватрогасно-спасилачке јединице и организације Црвеног крста Зрењанин. Поред приказа програма 

којима се баве млади волонтери Црвеног крста Зрењанин, присутним средњошколцима приказане су 

и вештине пружања прве помоћи, као и програм реалистичког приказа повреда обољења и стања. 
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20. новембар - Светски дан сећања на жртве 

саобраћајних незгода 

Сваког дана у свету преко 3000 људи изгуби живот у 

саобраћајним незгодама. Тим поводом волонтери 

Омладинске теренске јединице Црвеног крста 

Зрењанин су у сарадњи са Техничком школом у 

Зрењанину обележили 20. новембар - Светски дан 

сећања на жртве саобраћајних незгода. Ученицима 

смера Саобраћајни техничар приказано је збрињавање 

најчешћих повреда насталих у саобраћајном 

трауматизму. 

 

Обука прве помоћи за специјализоване јединице 

Цивилне заштите. 

Црвени крст Зрењанин је 22. новембра 2019. године 

реализовао обуку из прве помоћи за специјализоване 

јединице Цивилне заштите МУП-а Републике Србије. 

Обука је реализована на основу Уговора Црвеног крста 

Србије са МУП-ом Републике Србије и повереног 

јавног овлашћења. 

 

 

Обука прве помоћи на основу Закона о ЦК Србије и Закона о безбедности и здрављу на раду  

Црвени крст Зрењанин је на основу Закона о 

Црвеном крсту Србије – Члан 10. став 3. и Закона о 

безбедности и здрављу на раду – Члан 15, став 9 и 

Правилника o нaчину пружaња првe пoмoћи, врсти 

срeдстaвa и oпрeмe кojи мoрajу бити oбeзбeђeни нa 

рaднoм мeсту, нaчину и рoкoвимa oспoсoбљaвaљa 

зaпoслeних зa пружaњe првe пoмoћи (Сл. глaсник 

РС", бр. 109/2016) у току 2019. године наставио са 

реализацијом комерцијалне обуке прве помоћи за 

раднике по програму од 6 и 12 часова за запослене у 

радним организацијама. Овим видом едукације 

обучено је 80 полазника у радним организацијама кроз укупно 16 организованих обука. 
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Обука прве помоћи у склопу полагања возачког испита  

Према Закону о безбедности саобраћаја на 

путевима обука из прве помоћи је обавезан и 

посебан део обуке будућих возача. Ово питање је 

регулисано чланом 241 и 242 Закона и 

Правилницима које је у вези са овим донело 

Министарство здравља. Правилници који уређују 

ову област су: 1. Правилник о ближим условима 

које мора да испуњава Црвени крст Србије, 

односно здравствене установе за обуку из прве 

помоћи и организовање и спровођење испита (Сл. 

гласник број 5/2011), 2. Правилник о ближим 

условима које мора да испуњава предавач-испитивач из прве помоћи (Сл. гласник број 33/2011) .  

Санитетска обезбеђења 

Караван мимозе у Зрењанину 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин 12. јануара 2019. године пружили су помоћ и подршку Граду 

Зрењанину и Туристичкој организацији града Зрењанина приликом организације Каравана мимозе - 

дефилеа мажореткиња и кловнова - промотера 50. "Празника мимозе" који се ове године одржава у 

Херцег Новом. Такође, чланови ОТЈ Црвеног крста Зрењанин пружали су санитетско обезбеђење 

учесника и посетилаца манифестације. 

 

 

 

 

 

 

Пливање за Часни крст 2019 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин учествовали су у 

овогодишњој манифестацији пливања за Часни крст 

у Зрењанину, на којој су 19. јануара 2018. године 

пружали санитетско обезбеђење. Манифестација је у 

организацији Града Зрењанина одржана на језеру 

крај Културног центра. 
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6. Фестивал кобасице у Белом Блату 

На позив организатора шестог по реду Фестивала 

кобасице у Белом Блату, волонтери Црвеног крста 

Зрењанин пружили су подршку у организацији и 

реализацији ове манифестације одржане 9. фебруара 

2019. године. Такође, чланови Омладинске теренске 

јединице Црвеног крста Зрењанин пружали су 

санитетско обезбеђење учесника манифестације.  

 

 

Хуманитарна акција "Кораком до куће од срца" 

Зрењанинци и мештани околних насељених места, 

одазвали су се позиву да учествују у акцији 

прикупљања помоћи породици Дудаш из Мужље под 

називом "Кораком до куће од срца". У оквиру 

хуманитарне акције, коју је покренула група 

Зрењанинаца, организован је 24. фебруара 2019. 

године ултрамаратон од Храма Светог Саве на 

Врачару у Београду до Храма Светог Архангела 

Михаила у Зрењанину у дужини од 83 километара и 

свечана академија у Културном центру. Волонтери 

Црвеног крста Зрењанин подржали су ову хуману 

акцију и пружили помоћ у организацији.  

 

28. државно првенство Србије у веслању на ергометрима 

Град Зрењанин и веслачки клубови "Бегеј 1883" и 

"Зренекс 1995" били су домаћини и организатори 28. 

државног првенства Србије у веслању на 

ергометрима, које је одржано у "Кристалној дворани".  

Такође, овим првенством започета је реализација 

хуманитарне акције "Спортом за боље сутра" коју је 

током 2019. године Црвени крст Зрењанин успешно 

реализовао уз Спортски савез града Зрењанина, Савез 

за школски спорт града Зрењанина, Центар за 

социјални рад града Зрењанина и Јавну установу 

"Спортски објекти". 
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Санитетска обезбеђивања турнира 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин су током месеца 

марта као санитетско обезбеђење дежурали на 

меморијалном РТС турниру ,,Играјмо за 16“ и на 

утакмицама у оквиру Бизнис лиге које који су игране 

у Кристалној дворани. Такође као санитетско 

обезбеђење дежурали су на терену СЦ "Бамби" на 

коме су игране утакмице ,,Мини макси“ лиге. 

 

 

 

Вртићијада 2019 

 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин учествовали су 

на ,,Вртићијади" која је одржана 11. јуна 2019. године 

у организацији Предшколске установе Зрењанин и 

том приликом пружали су санитетско обезбеђење 

учесницима и посетиоцима манифестације. 

 

 

 

 

 

Одбојка на песку 2019 

У периоду од 12. до 14. јула 2019. године на 

купалишту "Пескара" одигран је четврти по реду од 

укупно седам турнира државног првенства "Бич-волеј 

лиге Србије 2019". Волонтери Црвеног крста 

Зрењанин учествовали су на овом турниру где су 

пружали санитетско обезбеђење учесницима и 

посетиоцима турнира. 

 

 

4. зрењанински полумаратон 

Атлетско – рекреативни клуб ''Петровград'' из Зрењанина и Град Зрењанин организовали су 6. 

октобра 2019. године 4. зрењанински полумаратон као и трку задовољства у дужини од 7 км, 

штафетну трку 3 пута по 7 км и трку беба. Волонтери Црвеног крста Зрењанин били су логистичка 

подршка и пружали су санитетско обезбеђење учесника и посетилаца маратона.  
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На инфоративном штанду у центру града приказан је промотивни материјал и део активности које 

реализују млади у Црвеном крсту. 

Санитетска обезбеђивања школских такмичења 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током 2019. године одржавајући изузетну сарадњу са 

Спортским савезом града Зрењанина, Савезом за школски 

спорт града Зрењанина, и Јавном установом „Спортски објекти“ 

из Зрењанина обучени волонтери Црвеног крста Зрењанин били су подршка и санитетско обезбеђење 

на свим градским и регионалним школским такмичењима,који су одржани у нашем граду. 
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III СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ  

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије чл.6, чл.7 тачка 1, чл. 9 тачке 1, 4 и 6, чл. 13 и чл. 14)  

 

Током 2019. године Црвени крст Зрењанин је улагао максималне напоре да одговори на све 

израженије потребе за социјалним ангажовањем према најосетљивијим категоријама становништва. 

Социјалне активности имале су приоритете у односу на остале програме, али су хуманитарне 

потребе превазилазиле могућности организације.  

 

Рад Црвеног крста Зрењанин 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.  

 

III.1 ДИСТРИБУЦИЈА ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ  

 

Према подацима из Стратегије за смањење сиромаштва, у Србији 9,2% становништва живи испод 

границе сиромаштва.  

 

Према подацима Центра за социјални рад града Зрењанина, Националне службе за запошљавање и 

Удружења пензионера града Зрењанина, 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 Зрењанин 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 

Зрењанин настоји да побољша услове живота најугроженијим категоријама становништва.  

 

У сабирним акцијама је прикупљено преко 50.000 кг половне одеће и обуће и подељено 

становништву у стању социјалне потребе.  

 

Октобар је у Црвеном крсту обележен као месец солидарности и тим поводом је у сабирним 

хуманитарним акцијама прикупљена храна, производи за одржавање личне хигијене и хигијене 

простора, половна гардероба, обућа и школски прибор а та помоћ је и дистрибуирана 

најугроженијим корисницима. 
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Посета Прихватилишту за бескућнике 

Представници Црвеног крста Зрењанин посетили су 

10. јануара 2019. године Прихватилиште за одрасла и 

стара лица у кризним ситуацијама и бескућнике у 

Зрењанину и том приликом разговарали са Теодором 

Лазић, руководиоцем службе за локалне услуге при 

Центру за социјални рад у Зрењанину о видовима 

потребне помоћи. Због изузетно ниских температура 

и повећаног броја корисника током зимских месеци, 

Црвени крст Зрењанин је Прихватилишту упутио 

помоћ у храни, топлој одећи и обући. 

Помоћ за угрожене 

Црвени крст Зрењанин је у оквиру обиласка породица у стању социјалне потребе за време изузетно 

ниских температура 11. јануара 2019. године упутио помоћ у виду хране, хигијене, беби опреме, 

зимске одеће и обуће вишечланој породици Сарвак из Мужље. Такође, овом приликом деци су 

уручени новогодишњи пакетићи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посета вртићима поводом празника - ООЦК 

,,Доситеј Обрадовић" 

Волонтери Основне организације Црвеног крста 

,,Доситеј Обрадовић“, поводом новогодишњих и 

божићних празника, заједно са помоћником 

градоначелника Зрењанина Душком Радишићем 

посетили су децу у вртићима ,, Лептирић“, ,,Невен“ и 

,,Сунчица“ и том приликом поделили им пригодне 

поклоне.  
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Новогодишњи пакетићи за ученике ОШ ,,Серво Михаљ" 

Завршетак зимског распуста и повратак ученика у школске клупе волонтери Црвеног крста Зрењанин 

искористили су да још једном обрадују најмлађе суграђане новогодишњим пакетићима. Волонтери 

су овом приликом уручили новогодишње пакетиће ученицима ОШ ,,Серво Михаљ" који се налазе у 

стању социјалне потребе. Донацију новогодишњих пакетића је обезбедила хуманитарна организација 

„Адра Србија“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помоћ породици Живков 

Представници Црвеног крста Зрењанин су 7. фебруара 

2019. године обишли петочлану породицу Живков из 

Тараша којој је пожар уништио сву имовину. Црвени 

крст Зрењанин је упутио помоћ у гардероби, храни и 

средствима за хигијену. 

 

 

 

Посета Међуопштинској организацији слепих и 

слабовидих Зрењанин 

Волонтери Основне организације Црвеног крста 

,,Доситеј Обрадовић" посетили су 26. фебруара 2019. 

године Међуопштинску организацију слепих и 

слабовидих Зрењанин и уручили помоћ у виду половне 

одеће и обуће.  
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Хуманитарна акција у Мужљи 

Волонтери Основне организације Црвеног крста 

,,Мужља" су 26. марта 2019. године у дворишту Дома 

пензионера организовали прву пролећну акцију 

поделе одеће и обуће за децу и одрасле у стању 

социјалне потребе. Том приликом подељено је више 

од 1000 кг добро очуване одеће и обуће, као и 

играчака за децу.  

 

 

 

Посета ОСШ ,,9. мај" 

Чланови Основне организације Црвеног крста 

,,Багљаш" посетили су 27. марта 2019. године ОСШ 

,,9. мај" и том приликом ученицима ове школе 

уручили лопте и школски прибор.  

 

 

Посета зрењанинском Центру за прихват бескућника 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин посетили су зрењанински Центар за прихват бескућника. Овом 

приликом донирана је конзервирана храна, као и гардероба за предстојећи период.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Такође, волонтери Црвеног крста Зрењанин поводом обележавања Светског дана борбе против 

туберкулозе извршили су анкетирање корисника о њиховом здравственом стању, а које Црвени крст 

Србије реализује у склопу програма "Контрола туберкулозе". 
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Помоћ породици Шљивовац 

Црвени крст Зрењанин се прикључио хуманитарној 

акцији коју је организовала хуманитарна фондација 

,,Рука помоћи Ноле“ обезбедивши помоћ у храни и 

хигијени за породицу Шљивовац из Меленаца.  

 

"Пакет за новорођену бебу" 

Светски дан Црвеног крста 8. мај и уједно почетак 

„Недеље Црвеног крста“, Црвени крст Зрењанин је 

обележио посетом зрењанинском породилишту. 

Традиционалном акцијом „Пакет за новорођену 

бебу“ Црвени крст је и ове године покушао да 

подсети на проблем ниског наталитета. Председница 

Црвеног крста Зрењанин др Соња Капелер Пушкарић 

је са волонтерима посетила Порођајно одељење 

Опште болнице „Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину. 

Захваљујући Црвеном крсту Војводине, мајкама чије 

су бебе рођене током Недеље Црвеног крста (у 

периоду од 8. до 15. маја) у зрењанинском породилишту уручена су 52 беби пакети.  

 

Донација за Окружни затвор Зрењанин 

У оквиру обележавања Недеље Црвеног крста, 

волонтери Црвеног крста Зрењанин посетили су 10. 

маја 2019. године Окружни затвор Зрењанин и том 

приликом уручили помоћ у виду конзервиране хране, 

половне одеће, постељине, као и хигијенске пакете 

лицима која се налазе на служењу казне затвора.  

 

 

Хуманитарна акција ООЦК ,,Граднулица“ 

Чланови Основне организације Црвеног крста 

,,Граднулица" организовали су 24. маја 2019. године 

хуманитарну акцију прикупљања половне одеће и 

обуће. Сва гардероба прикупљена овом приликом 

уручена је ,,Прихватилишту за одрасла и стара лица у 

кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке". 
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Летња хуманитарна акција ООЦК ,,Мужља“ 

Волонтери Основне организације Црвеног крста 

,,Мужља" су у дворишту Дома пензионера 

организовали летњу акцију поделе одеће и обућа за 

децу и одрасле у стању социјалне потребе. Том 

приликом подељено је више од 1000 кг добро очуване 

одеће и обуће.   

 

 

 

 

Прикупљање и подела гардеробе ООЦК         

,,Граднулица“ 

Волонтери Основне организације Црвеног крста 

"Граднулица" су 26. октобра и 16. новембра 2019. 

године организовали прикупљање и поделу половне 

гардеробе испред просторија месне заједнице. Сви 

суграђани који имају потребу за овим видом помоћи 

су имали прилику да одаберу одећу која им одговара. 

 

Подела пакета хране и хигијене социјално најугроженијим лицима 

Црвени крст Зрењанин је извршио дистрибуцију 230 

породичних пакета у оквиру Програма помоћи 

најугроженијим породицама у виду породичних пакета 

хране и хигијене у градовима и општинама. Подела 

пакета вршена је у Црвеном крсту  Зрењанин 17. и 26. 

августа 2019. године. Овај вид помоћи је обезбеђен 

захваљујући Министарству за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања и Црвеном крсту Србије.  

 

 

У сарадњи са Одељењем за друштвене делатности 

града Зрењанина – Канцеларијом за сузбијање 

сиромаштва, овим видом помоћи су биле обухваћене 

социјално најугроженије породице на територији 

града Зрењанина и то према следећим 

критеријумима:  
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 угрожене породице из удаљених сеоских 

средина,  

 самохрана старачка домаћинсктва,  

 породице на граници остваривања права из 

социјалне заштите,  

 породице без сталних прихода, корисници 

новчане социјалне помоћи,  

 породице са више деце, - породице које имају 

инвалидно лице. 

 

Пакети Дирекције за робне резерве АПВ за социјално угрожене  

Црвени крст Зрењанин је извршио дистрибуцију 230 породичних пакета у оквиру програма помоћи 

најугроженијим породицама у виду породичних пакета хране и хигијене у градовима и општинама. 

Дирекција за робне резерве АП Војводине на иницијативу Црвеног крста Војводине обезбедила је 

пакете хране и хигијене за социјално угрожено становништво у градовима и општинама II, III I IV 

степена развијености, што је додатно омогућило директну помоћ најугроженијим суграђанима у 

зимском периоду.  

 

 

 

 

 

 

 

Подела пакета је вршена у Црвеном крсту Зрењанин у сарадњи са Одељењем за друштвене 

делатности града Зрењанина овим видом помоћи су биле обухваћене социјално најугроженије 

породице на територији града Зрењанина. 

Донација млека за бебе 

Црвени крст Зрењанин је 26. новембра 2019. године 

уручио Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ у 

Зрењанину и Центру за социјални рад града 

Зрењанина донацију адаптиране млечне формуле за 

бебе „Импамил Пре“ и „Импамил 2“. У име Дома 

здравља донацију је примила и Црвеном крсту се 

захвалила Слађана Пејовић, главна сестра.  
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Наведена донација фирме „Импамил“ д.о.о. Земун је обезбеђена посредством Црвеног крста Земун и 

Градске организације Црвеног крста Новог Сада. 

 

 

Донација Уније послодаваца 

 

Захваљујући донацији Уније послодаваца Србије - 

Послодаваца Зрењанин, волонтери Црвеног крста 

Зрењанин су 30. децембра 2019. године 

новогодишњим пакетићима обрадовали малишане 

вишечланих породица, корисника програма Црвеног 

крста.  

 
 

 

Један пакетић, много љубави - Одељење педијатрије 

 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин обишли су децу која се налазе на болничком лечењу у Општој 

болници "Ђорђе Јоановић" на Одељењу педијатрије. Волонтери Црвеног крста Зрењанин, уз помоћ 

маскоте Црвеног крста Доре, поделили су деци новогодишње пакетиће. Уручени пакетићи део су 

средстава прикупљних у оквиру хуманитарног концерта "За дечији осмех" који је организовала 

фејсбук група "Маме Зрењанинке" уз подршку Црвеног крста Зрењанин и Културног центра 

Зрењанин. 
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III.2 НАРОДНА КУХИЊА  

Програм „Народна кухиња“ у Зрењанину партнерски реализују град Зрењанин, Центар за социјални 

рад града Зрењанина и Црвени крст Зрењанин почев од 2009. године. Град Зрењанин обезбеђује 

средства за реализацију програма и то: за припрему 262 куванa оброка сваког радног дана, за набавку 

250 пакета конзервиране хране недељно за потребе корисника топлог оброка у дане викенда и за 

набавку 340 породичних пакета хране који се у периоду октобар – март (месечно се дистрибуирају за  

100 породица у граду и 240 породица у насељеним местима на територији града Зрењанина).  

Средства за реализацију програма град Зрењанин опредељује у Буџету града Зрењанина Центру за 

социјални рад града Зрењанина. Град Зрењанин спроводи поступке јавних набавки а Центар за 

Социјални рад града Зрењанинa утврђује решењима корисницима право на коришћење топлог 

оброка или месечних пакета хране.  

Црвени крст Зрењанин врши дистрибуцију топлих оброка (262 оброка дневно), недељних пакета 

хране (250 пакета недељно) и месечних пакета хране (340 пакета месечно, од тога 100 пакета у граду 

Зрењанину и 240 пакета у насељеним местима) и води евиденцију корисника.  

Посредством Црвеног крста Србије, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Владе Републике Србије је обезбедило десет основних артикала хране за припрему топлих оброка 

(брашно, уље, пиринач, тестенина, сушено поврће, боранија, грашак, пасуљ, ђувеч, конзерве месног 

нареска). 

Донација новогодишњих пакетића Града Зрењанина 

Црвени крст Зрењанин је у оквиру програма Народне кухиње, организовао поделу новогодишњих 

пакетића за децу кориснике топлог оброка „Народне кухиње“. Помоћници градоначелника града 

Зрењанина Душко Радишић и Симо Салапура уручили су 70 новогодишњих пакетића деци 

корисницима узраста до 14 година.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подели су присуствовале и начелница Одељења за друштвене делатности Јелена Драгић и 

директорка Центра за социјални рад града Зрењанина Оливера Лисица. Помоћ у подели пакета 

пружио је Деда Мраз са младим волонтерима Црвеног крста Зрењанин. 
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Донација Лајонс клуба ,,Петровград“ за кориснике 

"Народне кухиње" 

На дистрибутивном пункту у Црвеном крсту 

Зрењанин, корисницима Народне кухиње су 13. 

фебруара 2019. године уз редовне топле оброке 

подељене и јабуке, донација Лајонс клуба 

"Петровград" из Зрењанина.  

 

 

Међународни дан даривања књига 

Поводом обележавања 14. фебруара – Међународног 

дана даривања књига, у Великој сали Црвеног крста 

Зрењанин деци корисницима топлог оброка ,,Народне 

кухиње“ дароване су књиге у складу са њиховим 

узрастом и интересовањима. Преко 700 књига је 

прикупљено у заједничкој акцији Црвеног крста 

Зрењанин и Градске народне библиотеке ,,Жарко 

Зрењанин“ са жељом да свако дете има своју књигу. 

Захваљујући великом броју хуманих суграђана акција 

је успешно реализована.  

 

Студенти Високе техничке школе у ,,Народној кухињи“ 

У оквиру стручне праксе која је у Црвеном крсту 

Зрењанин реализована за студенте треће године 

Високе техничке школе струковних студија Зрењанин 

студијског смера Кризни менаџмент, студенти су 19. 

марта 2019. године имали прилику да обиђу и 

дистрибутивни пункт Црвеног крста Зрењанин где им 

је представљен рад и функционисање ,,Народне 

кухиње“ као један од највидљивијих и најдиректнији 

програма ублаживања сиромаштва и помоћи лицима у 

стању социјалне потребе.  
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Подела ланч пакета 

У просторијама Црвеног крста Зрењанин извршена је 

дистрибуција ланч пакета у оквиру програма 

,,Народне кухиње" за кориснике који не примају 

топли оброк. Пакети су вид директне помоћи 

социјално угроженим породицама на територији 

града и у насељеним местима на територији града 

Зрењанина. Уз пакете, корисницима су уручени и 

шампони донација компаније АД ,,Луксол" из 

Зрењанина. 

 

Донација компаније ,,DAD Draxlmaier Automotive“ д.о.о. Зрењанин 

Послујући на територији града као друштвено одговорна компанија, ,,DAD Draxlmaier Automotive" 

д.o.o. је 2. априла 2019. године Црвеном крсту Зрењанин уручила донацију – 139 пакета 

кондиторских производа. Захваљујући овој донацији у просторијама Црвеног крста Зрењанин је 

организована подела пакетића кондиторских производа деци корисника топлог оброка „Народне 

кухиње“. Том приликом, у име компаније, просторије Црвеног крста Зрењанин је посетила госпођа 

Јасмина Крецуљ Рељин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ускрс у Црвеном крсту Зрењанин 

Поводом ускршњих празника корисницима "Народне 

кухиње" уз топли оброк подељена су фарбана јаја 

која су донирали волонтери ООЦК "Граднулица", као 

и млеко и кекс који су купљени средствима 

прикупљеним у оквиру хуманитарне акције 

"Зрењанинске бизнис лиге“.  
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Донација за коринике програма ,,Народна кухиња“ 

 

У оквиру обележавања Недеље Црвеног крста, 9. маја 2019. године на дистрибутивном пункту 

„Народне кухиње“ у просторијама Црвеног крста Зрењанин корисницима програма ,,Народна 

кухиња“ су уз топли оброк подељене додатне намирнице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донација за децу кориника програма ,,Народна 

кухиња“ 

 

У просторијама Црвеног крста Зрењанин 12. маја 

2019. године деци корисника програма ,,Народна 

кухиња“ су уз поделу топлог оброка уручене 

играчке, књиге, одећа и обућа које су за њих 

прикупљене у организованој хуманитарној акцији 

Црвеног крста Зрењанин и ООЦК „Жарко 

Зрењанин“. 

 

 

 

10. Штрудлијада и подела штрудли у Народној 

кухињи 

Волонтери ООЦК ,,Жарко Зрењанин“ су у недељу 26. 

маја 2019. године, у просторијама МЗ ,,Жарко 

Зрењанин“ организовали 10. Штрудлијаду. Сви 

учесници су поред такмичарских штрудли имали 

задатак да припреме додатне штрудле које су 

дониране корисницима топлог оброка програма 

,,Народна кухиња“. 
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Недеља солидарности 2019 

У периоду од 14. до 21. септембра Црвени крст Зрењанин је обележио „Недељу солидарности“. 

Недеља солидарности је прилика да подсетимо суграђане на значај заједништва и помагања 

најрањивијим категоријама. Такође, ово је била прилика да Црвени крст упути позив суграђанима 

добре воље да направе корак више и својим волонтерским или донаторским ангажовањем допринесу 

заједници у којој живе и тако постану пример другима.  

 

 

 

 

 

 

 

Недеља солидарности обележена је на дистрибутивном пункту Народне кухиње у Црвеном крсту 

Зрењанин где су приликом дистрибуције топлих оброка, деци корисника програма „Народна 

кухиња“ дистрибуиране, школске књиге, дечија гардероба и играчке које су прикупљене на 

манифестацији „Дечија пијаца“, а која је организована у оквиру Међународне манифестације 

привредника и занатлија у средњем Банату - ЗрБизНет. 

Светски дан борбе против сиромаштва 

Један од основних циљева којима је Црвени крст Зрењанин изузетно посвећен јесте пружање помоћи 

лицима у стању социјалне потребе као и свим другим угроженим категоријама становништва, 

развијање солидарности међу људима и унапређење хуманитарних вредности друштва. Солидарност 

је у Црвеном крсту присутна сваког дана у години али се посебно скреће пажња на потребе 

корисника током „Недеље солидарности“ и „Месеца солидарности“. „Месец солидарности“ који 

сваке године почиње 15. септембра и током кога је Црвени крст Зрењанин упутио помоћ најстаријим 

суграђанима али и најугроженијим малишанима завршен је 17. октобра обележавањем Светског дана 

борбе против сиромаштва.  
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С циљем да се подигне свест јавности и помогне социјално најугроженијим суграђанима, Црвени 

крст Зрењанин је ове године обележио 17. октобар уз мото: "Делујмо заједно - зауставимо 

сиромаштво оснаживањем деце, породице и заједнице". Тим поводом на дистрибутивном пункту 

„Народне кухиње“ корисницима су уз припадајуће топле оброке дистрибуиране и додатне количине 

намирница. Програм „Народна кухиња“ је највидљивији и најдиректнији програм ублажавања 

сиромаштва и помоћи лицима у стању социјалне потребе а реализују га управо заједно делујући Град 

Зрењанин (Одељење за друштвене делатности), Центар за социјални рад града Зрењанина и Црвени 

крст Зрењанин.  

 

 

 

 

 

 

 

Подела новогодишњих пакетића – донација града 

Зрењанина 

 

Захваљујући Градској управи града Зрењанина, у 

Црвеном крсту Зрењанин је 26. децембра 2019. године 

уручено 90 новогодишњих пакетића деци 

корисницима топлог оброка програма „Народна 

кухиња“ узраста до 15 година. Подели су 

присуствовале представнице Женске одборничке 

мреже града Зрењанина на челу са заменицом 

председника Скупштине града Зрењнанина, Љубом 

Травицом. Помоћ у подели пакета пружили су Деда Мраз, млади волонтери Црвеног крста Зрењанин 

и маскота Црвеног крста.  

 

Новогодишњи пакетићи за децу кориснике 

Народне кухиње 

 

Захваљујући Унији послодаваца Србије - 

Послодавцима Зрењанина и фејсбук групи "Маме 

Зрењанинке", у Црвеном крсту Зрењанин је 30. 

децембра 2019. године уручено 100 новогодишњих 

пакетића деци корисницима топлог оброка програма 

„Народна кухиња“ узраста до 15 година. Подели су 

присуствовали представнице групе "Маме 

Зрењанинке". Помоћ у подели пакета пружили су 

Деда Мраз, млади волонтери Црвеног крста Зрењанин и маскота Црвеног крста.  
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Програм „Бриге о старијима“  

Према подацима пописа из 2011. године, удео старијих од 65 година у укупној 

популацији је 17,4%, док је удео становника преко 80 година 3,5%. Процес 

демографског старења ће се интензивирати, тако да према демографским 

пројекцијама Републичког завода за статистику број старијих од 65 година у 

Србији до 2030. године износиће више од 21%, док ће број оних преко 80 

година, порасти на 5%. Из тих разлога Црвени крст Србије развио је низ 

програма за старије особе који су у складу са њиховим потребама.  

Циљ Програма бриге о старијима који реализује Црвени крст Зрењанин је да помогне старијим 

особама да остану што дуже у свом окружењу, смањујући потребу за разним видовима 

институционалне помоћи, као и да се мотивишу на коришћење својих физичких и менталних 

потенцијала.  

Важан сегмент је и мотивисање старијих да постану волонтери и тиме нам помогну у јачање 

позитивне слике о старењу и старијима као активним члановима заједнице, који доприносе развоју 

друштва.  

Корисници Програма су лица старија од 65 година која нису институционално збринута, старији са 

веома ниским нивоом социјалне сигурности, самачка старачка домаћинства, корисници народних 

кухиња, старији у стању социјалне потребе који не остварују помоћ од других организација.  

Све активности које споводи Црвени крст Зрењанин у оквиру ,,Програма бриге о старијим“ усмерене 

су на:  

  Побољшање квалитета живота и заштити старијих особа  

  Ублажавање сиромаштва најугроженијих старијих особа  

  Сензибилизацију јавности и самих старијих за проблем дискриминације, занемаривања и 

 злостављања старијих особа  

  Промоцију активног старења и мотивисању старијих за учествовање у јавном животу  

Програм се реализује кроз рад великог броја волонтера Црвеног крста Зрењанин, међу којима је 

велики број управо старијих особа. Волонтери пролазе кроз редовне едукације које их оспособљавају 

за рад са старијима, уче основне вештине пре свега комуникације са старијим особама, основне 

вештине неге, али добијају знање за заступање старијих особа, јавно заговарање и комуникацију са 

најважнијим чиниоцима у заједници.  

Током 2019. године Програмом је било обухваћено око 250 старијих лица. Програм се реализује у 

пет средина у Основним организацијама Црвеног крста „Багљаш“, „Граднулица“, „Жарко 

Зрењанин“, „Доситеј Обрадовић“ и „Мужља“. 
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Посета Геронтолошком центру Зрењанин 

 

У оквиру интегрисаног система бриге о старијим 

суграђанима Црвени крст Зрењанин остварује 

партнерску сарадњу и са Геронтолошким центром у 

Зрењанину. Тим поводом али уједно и обележавајући 

Недељу Црвеног крста представници Црвеног крста 

Зрењанин су 13. маја 2019. године посетили 

Геронтолошки центар Зрењанини и уручили помоћ у 

виду средстава за хигијену, пешкира и половне одеће 

корисницима Геронтолошког центра.  

 

Брига о старијима у ,,Недељи Црвеног крста“ 

 

У оквиру програма „Брига о старијима“, који Црвени 

крст Зрењанин континуирано и посвећено спроводи 

током читаве године, поводом обележавања "Недеље 

Црвеног крста" интензивирани су обиласци 

корисника, старијих суграђана. Основне организације 

Црвеног крста Зрењанин су уједно спровеле и 

организоване акције мерења крвног притиска и 

шећера у крви.  

 

 

 

Међународни дан борбе против насиља над старијима 

 

У просторијама Основне организације Црвеног крста 

,,Жарко Зрењанин" организована је трибина поводом 

обележавања 15. јуна - Међународног дана борбе 

против насиља над старијима. Након трибине 

организовано је и дружење у циљу укључивања 

старијих чланова заједнице у спортске, али и друге 

активности које Основне организације Црвеног крста 

свакодневно организују. Злостављање старијих 

представља значајан јавно-здравствени проблем. На 

основу података Светске здравствене организације 

једна од шест старијих особа доживела је неки облик 

насиља, а свега један од двадесет четири случаја насиља над старијима се пријави. Црвени крст се 

кроз свој Програм бриге о старијима свакодневно бори против овог проблема, али обележавање 15. 

јуна је још један начин да се промовише већа укљученост старијих у питања која се њих тичу, али и у 

бројне активности у заједници и на тај начин им се омогући квалитетнији живот, живот без насиља. 
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Спортско такмичење пензионера у Мужљи 

 

У Мужљи је 22. јуна 2019. године одржано спортско такмичење пензионера које је организовала 

спортска секција Удружења старосних и инвалидских пензионера из Мужље. Црвени крст Зрењанин 

су на овом такмичењу представљали волонтери из ООЦК "Мужља" и ООЦК "Жарко Зрењанин" који 

су остварили запажене резултате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помоћ за старе и болесне у Мужљи 

 

Чланови Основне организације Црвеног крста 

Мужља, у сарадњи са Одбором за социјална питања 

Савета Месне заједнице, 31. јула 2019. године 

посетили су и уручили помоћ старим, болесним и 

немоћним мештанима. 

 

 

1. октобар - Међународни дан старијих особа 

 

Тема овогодишње кампање "Ка једнакости у старијем добу" односила се на смањење неједнакости 

унутар и међу земљама, кроз оснаживање и промовисање социјалног, економског и политичког 

укључивања свих људи, без обзира на године, пол, инвалидност, расу, етичку припадност, порекло, 

религију, економски или други статус. Волонтери 

Црвеног крста су промовисали равноправно старење 

зарад изградње солидарног друштва као и значајно 

активно учешће старијих волонтера у активностима 

Црвеног крста. Црвени крст Зрењанин је поводом 

обележавања 1. октобра - Међународног дана старијих 

у сарадњи са ОО Црвеног крста "Доситеј Обрадовић" 

организовао предавање на тему "Приступ старијих 

особа информационим и комуникационим 

технологијама", а који се осврће на коришћење 

различитих портала и апликација, као и отварања 

кориничких налога на интернету. 
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Приступ старијих особа информационим 

технологијама 

 

У оквиру пројекта "Приступ старијих особа 

информационим и комуникационим технологијама", 

Борис Војинов, стручни сарадник Црвеног крста 

Зрењанин, одржао је 10. октобра 2019. године 

едукативни скуп за заинтересоване суграђане, у 

просторијама Месне заједнице "Граднулица" у 

организацији ООЦК "Граднулица". На едукативном 

скупу, присутни су могли да чују: шта је то 

електронска пошта (email) и како направити своју, које могућности и услуге нуди портал е-управа, 

како могу поручити лична документа и како да користе е-банкинг услуге банака. 

 

,,Сунчана јесен живота" у Основним организацијама Црвеног крста  

 

Црвени крст Зрењанин традиционално више од тридесет година организује Акцију „За сунчану јесен 

живота”, посвећену нашим најстаријим суграђанима. Ова акција која се традиционално организује 

током месеца октобра - месеца старих сваке године буде обележена великим бројем активности . Тим 

поводом волонтери Основних организација Црвеног крста Зрењанин у просторијама својих Месних 

заједница организовали су дружење уз пригодне културно-уметничке програме. Приређене су и 

изложбе рукотворина које су израђене  на радионицама у оквиру Акције ,,За сунчану јесен живота“  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Помоћ за старе и болесне у ООЦК "Жарко 

Зрењанин" 

 

Обележавајући октобар - Месец бриге остарима, а у 

оквиру акције "Брига о старијима", волонтери 

Основне организације Црвеног крста "Жарко 

Зрењанин" обишли су суграђане са територије своје 

месне заједнице који су у стању социјалне потребе и 

уручили им пакете хране и хигијене. 
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Сунчана јесен живота 2019 

 

У Великој сали Црвеног крста Зрењанин одржана је завршна манифестација ,,Сунчана јесен живота'' 

која је окупила старије волонтере Црвеног крста али и најмлађе суграђане. Секретарка Црвеног крста 

Зрењанин захвалила је за предан, вишедеценијски волонтерски рад старијим волонтерима и уручила 

поклон најстаријој активној волонтерки Црвеног крста Зрењанин са најдужим волонтерским стажом. 

Госпођа Стојанка Ђурашковић рођена је 23. децембра 1937. године, најстарија је активна волонтерка 

Црвеног крста Зрењанин са преко 30 година волонтерског стажа, добитник Сребрног знака Црвеног 

крста Србије, и данас посвећено учествује у многим активностима Организације. Господин Славко 

Шућуровић, председник Градске организације пензионера је најстаријој волонтерки уручио поклон- 

десетодневни боравак у Врњачкој Бањи. Такође, уручена је награда и брачном пару који је најдуже у 

браку а који се јавио на конкурс расписан од стране Црвеног крста Зрењанин - госпођи Томки и 

господину Милану Анђић из Зрењанина који су ове године прославили 72. годишњицу брака. Поред 

наших старијих суграђана награде су уручене и најмлађима, полазницима Предшколске установе у 

Зрењанину и ученицима нижих разреда основних школа који су послали најбоље радове на ликовно 

литерарни конкурс ,,Моји баба и деда''. Ове награде уручила је председница Црвеног крста Зрењанин 

др Соња Капелер Пушкарић. Приређена је и изложба најбољих радова пристиглих на Конкурс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свечаности су присуствовали и начелница Одељења за друштвене делатности града Зрењанина 

Јелена Драгић, директорка Центра за социјални рад града Зрењанина Оливера Лисица, директорка 

Геронтолошког центра у Зрењанину Тања Живанов, вд директора Центра за пружање услуга 

социјалне заштите града Зрењанина Невена Монтресор, предтавници Средњобанатског управног 

округа, месних заједница, Предшколске установе и зрењанинских основних школа. У програму су 

учествовали етно група ,,Сеферини“ под вођством Вање Илијева и ученици ОШ „Жарко Зрењанин“ 

из Зрењанина. 
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Психосоцијална подршка  

 

У оквиру Заједничког програма за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група, у 2019. години 

Црвени крст Зрењанин је реализовао Програм психосоцијалне подршке за помоћ ментално 

недовољно развијеним особама града Зрењанина. Настављена је реализација програма „Помоћ деци 

са инвалидитетом“ у сарадњи са Вршњачким тимом Основне и средње специјалне школе „9. мај“ у 

Зрењанину, Удружењем МНРО ''Сунцокрет'' Зрењанин као и са Дневним центром за децу и омладину 

са инвалидитетом "Алтернатива".  

 

Активности са корисницима су реализоване кроз групни рад, у просторијама школе, удружења и 

Црвеног крста. Васпитно образовни рад се континуирано одвијао, кроз следеће области: 

  

1. Подршка психо-социјалном развоју који подразумева јачање самопоуздања, развој 

толеранције, усвајање социјално прихватљивих форми понашања и изражавања осећања и 

ставова  

2. Стимулисање развоја специфичних моторичких/сензитивних функција  

3. Стимулисање развоја креативних способности  

4. Развијање вештине комуникације  

5. Забавно окупационе активности  

Одржане креативне радионице су допринеле усвајању животно корисних вештина, развијању 

моторике и креативности корисника, осамостаљивању корисника, развијању осећаја одговорности 

при извршавању задатака и задовољства постигнутим резултатима.  

Иако је у потпуности престала подршка Програма од стране Црвеног крста Србије реализоване су 

све планом и програмом предвиђене програмске активности. Током године посебна пажња је 

усмерена на бављење спортом особа са инвалидитетом. Волонтери Црвеног крста Зрењанин и 

корисници су заједно прославили празнике и обележили значајне датуме. Тематске радионице биле 

су посвећене обележавању школске славе Свети Сава, акције „За сунчану јесен живота“, 

Међународног дана особа са инвалидитетом, Међународног дана толеранције, Дана жена, Дана 

заљубљених и Нове године. Корисници су учили да рециклирају и испоље креативност правећи 

маске за маскембал, честитке, новогодишње поклоне и украсе за новогодишњу јелку, магнете за 

фрижидере, медењаке, фарбајући ускршња јаја. 

 

Светски дан особа са Дауновим синдромом 

 

Поводом обележавања Светског дана особа са 

Дауновим синдромом, волонтери Црвеног крста 

Зрењанин су 21. марта 2019. године подржали акцију 

коју је организовала ОСШ "9. мај", прикључивши се 

шетњи кроз град.  
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Фарбање јаја са члановима Вршњачког тима  

 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин су у 

просторијама Црвеног крста угостили ученике ОСШ 

"9. мај" - чланове Вршњачког тима. Кроз модул 

"Лични, културални идентитет и поштовање разлика" 

у оквиру прогама ПХВ, са члановима Вршњачког 

тима ОСШ ,,9. мај“ волонтери Црвеног крста су 

фарбали јаја за Ускрс. Ученици су имали задатак да 

након радионице представе себе украшавањем јаја.  

 

Унапређење положаја особа са инвалидитетом 

 

Представница Црвеног крста Зрењанин, др Јасмина 

Вујанов, чланица Управног одбора ЦК Зрењанин је 

17. јуна 2019. године у просторијама Градске куће 

учествовала у дебати, поводом теме за унапређење 

положаја особа са инвалидитетом. Домаћин дебате је 

било Удружење параплегичара Баната из Зрењанина. 

На дебати је представљен пројекат „Остваривање 

људских права на социјалну инклузију и једнаке 

могућности за повратак достојанства особа са 

инвалидитетом 

 

Инклузивни камп - Чардак 2019 

 

МНРО "Сунцокрет", као носилац пројекта, Карате клуб "Зрењанин" са школицом спорта "Чигра" и 

Црвени крст Зрењанин као партнери, заједно су реализовали 14. по реду Инклузивни камп на 

Делиблатској пешчари у школско - рекреативном центру "Чардак". Инклузивни камп - Чардак 2019 

који је трајао од 29.07. до 04.08.2019. године за циљ је имао интеграцију и опоравак особа са 

потешкоћама у развоју.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтер Црвеног крста Зрењанин Лука Мандић помогао је у организацији овогодишњег кампа 

реализацијом радионица из програма „Промоција хуманих вредности“, учешћем у припремним, 

организационим али и свакодневним активностима.  
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"Инклузивно предшколско васпитање и образовање – С' осмехом у вртић" 

 

У оквиру пројекта "Инклузивно предшколско васпитање и образовање", реализована је промотивна 

активност "С` осмехом у вртић". Пројекат партнерски реализују Град Зрењанин и Предшколска 

установа Зрењанин уз подршку Црвеног крста Зрењанин и других партнера. Пројекат има за циљ да 

родитеље информише о различитим облицима и програмима васпитно-образовног рада у 

Предшколској установи, а који ће бити организовани за децу која до сада нису укључена у систем 

активности Предшколске установе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру активности у играоници "Чаролија", волонтери Црвеног крста Зрењанин дружили су се са 

децом узраста од 6 месеци до 6,5 година те су им кроз игру представили организацију Црвеног крста 

и програм прве помоћи. 

 

 

Међународни дан толеранције - 16. новембар  

 

Међународни дан толеранције установљен је 1995. 

године од стране UNESCO - а. То је дан који све на 

свету подсећа на потребу поштовања и уважавања 

другачијих од нас.  

Толеранција је прихватање различитости идеја и 

ставова, оних који су друге нације, вере, боје коже 

или говоре другим језиком. Подизањем свести о 

толеранцији истовремено радимо и на подизању 

свести о другим проблемима, као што су насиље, 

конфликти, дискриминација. Бити толерантан је 

морална дужност сваког појединца, одговорност и 

врлина.  

Толеранција је тема која је прожета кроз све програме и активности Црвеног крста. Поводом 

обележавања 16. новембра - Међународног дана толеранције, волонтери Црвеног крста Зрењанин 

дружили су се са члановима удружења МНРО "Сунцокрет" и разговарали о томе шта за њих 

представља толеранција, као и колико је њихово окружење толерантно према њима. 

 

 

 



ЦРВЕНИ КРСТ ЗРЕЊАНИН – ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У 2019. ГОДИНИ 

 

 

75 

"Инклузивно предшколско васпитање и образовање – С' осмехом у вртић" 

 

У оквиру пројекта "Инклузивно предшколско васпитање и образовање – С' осмехом у вртић" који 

сходно потписаном уговору Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Града Зрењанина 

заједнички реализују Град Зрењанин, Предшколска установа Зрењанин, Црвени крст Зрењанин и 

остали партнери, у просторијама Црвеног крста Зрењанин 27. новембра 2019. године реализована је 

радионица из програма Црвеног крста Србије - "Промоција хуманих вредности".  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроз игролике активности едуковани волонтери Црвеног крста Зрењанин учесницима су приказали 

шта значи толеранција и како да, када одрасту, буду хумани. 

 

Вече МНРО "Сунцокрет"-а 

Волонтери и представници Црвеног крста Зрењанин 

8. децембра 2019. године били су гости 

традиционалног децембарског дружења које 

организују Удружења за ментално недовољно 

развијене особе ,,Сунцокрет“ поводом обележавања 

Међународног дана особа са инвалидитетом. 

 

 

Инклузивне игре 2019 

 

Под слоганом „Кад границе не постоје, играмо се много боље”, 

у организацији Основне и средње школе „9. мај” у Зрењанину 

су 13. децембра 2019. године одржане осме Инклузивне игре 

без граница. Волонтери Црвеног крста Зрењанин су најмлађим 

суграђанима, ученицима нижих разреда основних школа 

представили програм „Промоција хуманих вредности и 

указали на важност заједништва и поштовања различитости. 
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Чланови екипе прве помоћи пружали су санитетско обезбеђење учесника и посетилаца 

манифестације. 

 

Један пакетић много љубави - ОСШ "9. мај" 

У аквиру акције "Један пакетић, много љубави" 

волонтери Црвеног крста Зрењанин су 19. децембра 

2019. године приредили дружење и уручили пакетиће 

члановима Вршњачког инлузивног тима ОСШ "9. мај" 

из Зрењанина. Пакетићи који су уручени део су 

средстава прикупљних у оквиру хуманитарног 

концерта "За дечији осмех" који је организовала 

фејсбук група "Маме Зрењанинке" уз подршку 

Црвеног крста Зрењанин и Културног центра 

Зрењанин. 

 

Један пакетић, много љубави - Дневни центар "Алтернатива" и МНРО ,,Сунцокрет 

 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин, уручили су новогодишње пакетиће корисницима Дневног 

центра за децу и омладину са инвалидитетом "Алтернатива" и корисницима Удружења МНРО 

,,Сунцокрет“. Пакетићи су део средстава прикупљних у оквиру хуманитарног концерта "За дечији 

осмех" који је организовала фејсбук група "Маме Зрењанинке" уз подршку Црвеног крста Зрењанин.  
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Радионичарски рад у оквиру програма „Помоћ деци и младима са сметњама у развоју“ 

 

У оквиру програма Помоћ деци и младима са инвалидитетом, волонтери Црвеног крста Зрењанин 

кроз радионичарски рад и предавања реализовали су 29 активности које су чланови Инклузивног 

тима ОСШ „9. мај“ и МНРО Сунцокрет успешно савладали. Кроз радионице које су се одржавале 

сваке прве недеље у месецу, а у сарадњи са Спортским савезом града Зрењанина реализоване су 

радионце на којима су се представљали спортски клубови. Волонтери Црвеног крста Зрењанин су 

представљали занимања којима се баве (адвокат, лекар, просветни радник), а обележавани су 

значајни датуми из календара активности. 

 

              
 

 

Светски дан менталног здравља 

Црвени крст Зрењанн и Удружење за помоћ ментално 

недовољно развијеним особама „Сунцокрет“ из Зрењанина су 

обележили Светски дан менталног здравља. Сваке године се 

Светски дан менталног здравља обележава 10. октобра на 

иницијативу Светске федерације за ментално здравље и уз 

подршку Светске здравствене организације, а у партнерству са 

министарствима здравља и организацијама цивилног друштва 

широм света. Акценат је стављен на подизање свести и 

разумевање психолошке прве помоћи, али и на указивање 

начина на које се може користити у кризним догађајима за 

подршку људима у невољи. Волонтери Црвеног крста Зрењанин 

су са корисницима Удружења МНРО „Сунцокрет“ разговарали 

о проблемима са којима се сусрећу у свом окружењу. 

Радионицу на тему „Депресија – хајде да разговарамо“ је 

реализовала волонтерка Црвеног крста Зрењанин Гордана 

Дујловић. 
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IV АКТИВНОСТИ У РАДУ СА МЛАДИМА  

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

 

Активности и креативне радионице које ангажују младе у Организацији Црвеног крста стварају 

предуслов за здраво физичко и ментално одрастање, ненасилну комуникацију, хумани однос међу 

половима, усвајање здравих стилова живота и припрему младих људи за улазак у свет одраслих.  

 

Током 2019. године млади волонтери су ангажовани у реализацији традиционалних програмских 

активности Црвеног крста, али и у креирању нових пројеката. Због своје креативности често су били 

иницијатори нових идеја и покретачи акција. У жељи да стекну што више знања и сазнања из 

различитих области трудили смо се да им омогућимо присуство на семинарима и школама Црвеног 

крста како би оформили не само бројну већ и квалитетно едуковану волонтерску базу.  

 

Чланови Омладинске Теренске Јединице Црвеног крста Зрењанин су током године одржавали 

састанке једном недељно (средом од 20 часова). Представници ОТЈ Црвеног крста Зрењанин су по 

позиву учествовали у раду годишњих седница Скупштина ОТЈ Црвених крстова као и на камповима 

широм Србије, али и у иностранству.  

 

Програм „Промоција хуманих вредности“  

 

Црвени крст Зрењанин реализује Програм „Промоција хуманих вредности“ почев од 2010. године. 

Програм реализују мади едуковани волонтери у основним школама. Општи циљ Програма је 

смањење насиља међу младима у Србији, унапређењем вештина комуницирања и решавања сукоба 

мирним путем. 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. Циљну групу чине ученици узраста између 8 и 14 година, а крајњи корисници су деца и 

млади који припадају мањинским групама у Србији, са посебним нагласком на популацију ромске 

националне мањине и децу са сметњама у развоју. Програм се претежно спроводи у основним 

школама, а обухват се проширује реализацијом додатних активности које се реализују у оквиру 

различитих јавних догађаја. Програм обухвата седам тематских области: Толеранција, Ненасилна 

комуникација и решавање сукоба мирним путем, Лични и културални идентитет и поштовање 

различитости, Превазилажење дискриминације и стигматизације, Родна равноправност, Дечја права 

и Превенција насиља путем електронских медија.  

 

14. фебруар - Дан заљубљених 

Поводом обележавања 14. фебруара - Дана 

заљубљених, волонтери Црвеног крста Зрењанин су 

са ученицима првог разреда ОШ "Вук Караџић" из 

Зрењанина реализовали радионицу у оквиру програма 

,,Промоције хуманих цредности“ из модула родна 

равноправност. Након завршене радионице са 

ученицима смо разговарали шта за њих значи бити 

заљубљен и волети некога. 
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Програм "Промоција хуманих вредности" у зрењанинским основним школама 

У периоду од јануара до марта 2019. године, волонтери Црвеног крста Зрењанин су у ОШ „Др Јован 

Цвијић“, ОШ „2. октобар“, ОШ „Петар Петровић Његош“ и ОШ „Вук Караџић“ реализовали 

радионице из програма „Промоција хуманих вредности“, а чије су активности намењене деци од 1. 

до 4. разреда. У оквиру ових активности волонтери Црвеног крста Зрењанин су реализовали 

радионице из модула Толеранција, Дискриминација и стигматизација, Лични и културални 

идентитет и Родна равноправност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радионице ПХВ у ОШ "Вук Караџић" 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин са ученицима 

ОШ "Вук Караџић" из Зрењанина су 15. маја 2019. 

године реализовали радионицу са темом 

"Толеранција" у оквиру Програма ,,Промоција 

хуманих вредности“.  

 

 

 

 

ПХВ представа "Пут око света"  

Ученици ОШ „Вук Караџић“ из Зрењанина, који су уједно и корисници програма „Промоција 

хуманих вредности“, заједно са учитељицом Далиборком Путић Бераров су у Великој сали Црвеног 

крста Зрењанин 22. и 31. маја 2019. године извели представу „Пут око света“ коју су осмислили тако 

да  тематски прати радионице из области „Заштита животне средине и екологија“. 
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2. "Дечија пијаца" 

 

Друга по реду хуманитарна манифестација "Дечија 

пијаца" одржана је на платоу испред Хотела 

"Војводина". На позив организатора, Удружења жена 

"Женски бизнис клуб" при Унији послодаваца 

Зрењанин волонтери Црвеног крста Зрењанин 

учествовали су на овој манифестацији. Волонтери 

Црвеног крста Зрењанин су промовисали програм 

"Промоција хуманих вредности". На догађају је 

такође вршено прикупљање играчака, књига и 

гардеробе које је организатор потом уручио деци 

корисника програма "Народна кухиња". 

 

 

Црвени крст Зрењанин на ЗрБизНет-у 

Обележавајући Недељу солидарности, волонтери 

Црвеног крста Зрењанин учествовали су на 

ЗрБизНет-у, Међународној манифестацији 

привредника и занатлија у средњем Банату, где су 

најмлађима промовисали програм "Промоција 

хуманих вредности".  

 

 

 

Pop-up фестивал - 20. новембар Међународни дан детета 

Међународни дан детета 20. новембар, установила је 

Генерална скупштина УН 1954. године. Pop - up 

дечији фестивал одржава се сваке године на Дан 

детета у преко 150 земаља. Србија се укључила 

прошле године, а ОШ "Вук Караџић" из Зрењанина 

други је реализатор овог фестивала у Србији. На 

иницијативу учитељице ове школе и волонтерке 

Црвеног крста Зрењанин Далиборке Путић Бераров у 

просторијама школе одржане су психолошке и 

уметничке радионице. Учешће су узеле и школе ОШ 

"Ђура Јакшић", ОШ "Доситеј Обрадовић" и ОШ "Др 

Јован Цвијић". Радионице су реализовали учитељи и наставници, Градска народна библиотека 

"Жарко Зрењанин", CEKOM, Центар за развој цивилног друштва и Црвени крст Зрењанин. У оквиру 

реализованих активности, волонтерка Црвеног крста Зрењанин Гордана Дујловић и стручни 

сарадник Борис Војинов водили су радионице из програма "Промоција хуманих вредности", области 

Толеранција и Дискриминација и стигматизација. 
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Промоција хуманих вредности у ОШ "2. октобар" 

Током првог полугодишта школске 2019/2020 године волонтери Црвеног крста Зрењанин 

реализовали су радионице из програма Промоција хуманих вредности за ученике 2., 3., и 4. разреда 

ОШ "2. октобар" у Зрењанину. Теме које су обрађиване су: Толеранција, Родна равноправност и 

Дискриминација и стигматизација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности Подмлатка и Омладине 

Скупштина Омладинске теренске јединице Црвеног крста Зрењанин 

Црвени крст Зрењанин је у периоду од 5. до 7. априла организовао Скупштину Омладинске теренске 

јединице Црвеног крста Зрењанин. Годишњој Скупштини присуствовали су гости из следећих 

организација Црвеног крста: Арада (Румунија), Бања Луке, Вршца, Власотинца, Београда-Стари 

Град, Београда-Вождовац, Београда-Чукарица, Горњег Милановца, Ковина, Кикинде, Панчева, Новог 

Сада, Руме, Сомбора, Сремске Митровице и Суботице. Гости су стигли у Зрењанин 5. априла. У 

Великој сали Црвеног крста Зрењанин у суботу, 6. априла, одржана је седница Скупштине 

Омладинске теренске јединице Црвеног крста Зрењанин у 2019. години.  

 

 

 

 

 

 

 

Присутнима се обратила и пожелела им добродошлицу у наш град секретар Црвеног крста Зрењанин 

Александра Танасијевић. Седници Скупштине су поред бројних волонтера из 14 организација 

Црвеног крста из Србије, Бања Луке и Арада, присуствовали и помоћник градоначелника града 

Зрењанина Симо Салапура, стручни сарадник за подмладак и омладину Црвеног крста Србије 
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Биљана Цветковић, генерални секретар Спортског савеза града Зрењанина Вукосава Ђапић 

Атанацковић и председник Савеза за школски спорт Милан Радаковић као и секретар ГОЦК Нови 

Сад и члан Управног одбора Црвеног крста Србије Драган Лазић и секретарка Црвеног крста 

Сремска Митровица Татјана Јованчевић. Извештај о раду Омладинске теренске јединице у току 2018. 

године, Извршни одбор је поднео видео презентацијом. Након уводног дела гости су појединачно 

представљали своје Организације Црвеног крста. Најистакнутијим младим волонтерима Црвеног 

крста Зрењанин, председница комисије за подмладак и омладину Оливера Јовић је уручила 

захвалнице.  

 

 

 

 

  

 

 

По завршетку званичног дела Скупштине уприличен је обилазак града у пратњи туристичких водича. 

Гости су имали прилику да виде Градску кућу, Народно позориште ,,Тоша Јовановић“, зграду суда и 

да се упознају са бројним другим знаменитостима које красе наш град. У складу са темом 

овогодишње Скупштине која је посвећена здравим стиловима живота радни део Скупштине је био 

фокусиран на спорт. У сарадњи са Спортским савезом града Зрењанина и Савезом за школски спорт 

града Зрењанина организовано је такмичење Црвеног крста у веслачким ергометрима. Сви присутни 

су имали прилику да се опробају у овој дисциплини, након чега су најбољима додељена симболична 

признања. У вечерњим сатима организована је опроштајна журка.  

Припремни састанак за 64. Камп Црвеног крста Аустрије 

По позиву Црвеног крста Аустрије, волонтер Црвеног 

крста Зрњанин Лука Мандић је учестовао на 

припремном састанку поводом организације 64. 

Међународног кампа пријатељства Црвеног крста 

Аустрије који се реализује с циљем да се повежу 

млади волонтери Црвеног крста из читавог света 

различитог културног и социо-економског порекла. 

Састанак је одржан у Бечу у просторијама 

националног друштва Црвеног крста Аустрије у 

периоду од 1. до 3. фебруара 2019. године. Лука 

Мандић је био један од два представника Црвеног 

крста Србије који су учествовали на 63. Међународном кампу Црвеног крста Аустрије у периоду од 

9. до 23. јула 2018. године а захваљујући свом ангажовању позван је од стране организатора да се 

прикључи тиму који је организовао Камп 2019.  године те је добио прилику да још једном на најбољи 

начин репрезентује Црвени крст Зрењанин и Црвени крст Србије.  
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Међународни камп младих Лангенлоис, Аустрија 2019 

У периоду од 08. до 22. јула 2019. у Лангенлоису, 

Аустрији је одржан Међународни камп пријатељства 

за волонтере Црвеног крста и Црвеног полумесеца на 

којем је учествовало 45 волонтера из 24 земље широм 

света. Током две недеље у Аустрији волонтери су се 

усавршавали и учили о разним областима 

хуманитарног рада и имали прилику да се упознају са 

различитим културама света. Овогодишња тема и 

слоган кампа је гласио “Crack the Code - Activate your 

mind and leave prejudices behind” и фокусирао се на 

живот у дигиталном добу као и на спречавање сајбер 

насиља. Црвени крст Србије је и ове године био један од учесника са своја два представника - 

Далибор Стојановић из Црвеног крста Сомбор и Јелена Вакић из Црвеног крста Косовска 

Митровица. Захваљујући изузетном ангажовању, учесник прошлогодишњег Кампа, волонтер Цреног 

крста Зрењанин Лука Мандић је од ове године постао један од организатора и реализатора овог 

међународног скупа.   

Вебинар за хуманитарно образовање 

У просторијама Црвеног крста Зрењанин свим 

заинтересованим волонтерима било је омогућено да 

присуствују вебинару који је у организацији 

Међународне федерације Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца одржан под називом ,,Како се одвија 

образовање у ....". Учесници су имали прилику да чују 

како су организоване едукације у различитим 

Националним друштвима, да се упознају са сврхом и 

циљевима тих едукација, едукативним програмима и 

активностима. За волонтере ово је била лепа прилика да се упознају са радом других организација 

Црвеног крста у свету у овој области и да размене искуства. 

Буђење пролећа 

У организацији Градске управе, Културног центра и 

Туристичке организације Зрењанин на Тргу слободе 

одржана је традиционална манифестација „Буђење 

пролећа“. Ова манифестација је окупила преко 500 

учесника и велики број посетилаца. Чланови 

Омладинске теренске јединице Црвеног крста 

Зрењанин промовисали су активности којима се баве 

млади у Црвеном крсту.   
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Фестивал "Ускршње јаје" 2019 

У организацији удружења “Вратимо деци радост у 

покрету” и Града Зрењанина у хали Медисон одржан 

је 28. априла 2019. године пети по реду фестивал за 

децу под називом “Ускршње јаје”. Као и претходних 

година, волонтери Црвеног крста Зрењанин узели су 

учешће на фестивалу, те су посетиоцима 

презентовали програме којима се баве млади у 

Црвеном крсту.  

 

 

Превентивни опоравак на Вршачком брегу 2019 

 

Црвени крст Зрењанин упутио је на превентивни 

опоравак у Одмаралишта Црвеног крста на Вршачком 

брегу 25 зрењанинских ученика петих разреда из ОШ 

„Петар Петровић Његош“, ОШ „Жарко Зрењанин“, 

ОШ „Ђура Јакшић“, ОШ „Др Јован Цвијић“ и ОШ „2. 

Октобар“. Деца су на Вршачком брегу боравила у 

периоду од 17. до 23. јуна под надзором васпитача али 

и младих волонтера Црвеног крста који су им 

представили и приближили део програма и 

активности које се у Црвеном крсту реализују за 

младе. Осим едукативних радионица, деци је боравак 

био осмишљен и кроз спортске, културне и забавне садржаје те су се вратили задовољни поневши 

прелепе утиске. Кроз учење и забаву имали су прилику да се упознају и друже како међусобно, тако 

и са другарима из других градова и општина који у исто време боравили у Одмаралишту. 

  

„Кутак за дечији тренутак“ 

 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин су на позив 

организатора узели учешће у манифестацији „Кутак 

за дечији тренутак“ и представили активности 

Црвеног крста које млади реализују у оквиру 

програма „Прва помоћ“, „Промоција хуманих 

вредности“ и „Борба против трговине људима“ (кроз 

игрицу „Миша и Маша“). Зрењанинска деца су 

угостила децу из Дечијег села из Сремске Каменице, 

одржане су радионице за децу и то је то била прилика 

да се кроз забаву и учење међусобно упознају и 

друже.  
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Опоравак деце у Одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићу 

Црвени крст Зрењанин упутио је на десетодневно 

летовање у Одмаралишту Црвеног крста Србије 

,,Криста Ђорђевић'' у Баошићу двадесет и четворо 

малишана који су тамо боравили у периоду од 27. 

јуна до 6. јула 2019. године. Захваљујући Црвеном 

крсту Србије деца из посебно социјално угрожених 

породица су имала прилику да се друже са 

вршњацима из градова широм Србије. Деци је била на 

располагању плажа Одмаралишта уз стални надзор 

васпитача и спасилаца, а непливачима је била 

обезбеђена школа пливања. Учествовала су у 

едукативним, спортским и културним садржајима. Радионице у оквиру Летње школе Подмлатка 

Црвеног крста реализовали су млади едуковани волонтери Црвеног крста.  

Летња школа подмлатка Црвеног крста Србије - 5. смена, Баошићи 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин и Црвеног крста Нови Сад реализовали су радионице 5. смене 

Летње школе подмлатка Црвеног крста Србије у Дечјем одмаралишту "Криста Ђорђевић" у 

Баошићима, у периоду од 23.јула до 2. августа 2019. године. Радионице обухватају едукативне и 

забавне садржаје за укупно 222 деце. Волонтерска екипа реализатора била је у саставу: Николија 

Кнежевић, Немања Петковић и Теодора Милин из Зрењанина, Трифко Ијачић, Ана Пајкић, Маша 

Мастиловић, Мима Визелић из Новог Сада. Релизатори Летње школе анимирали су децу кроз 

следеће садржаје: * Радионица Промоције хуманих вредности- Теодора Милин ЗР * Енглески језик- 

Николија Кнежевић ЗР * Драмска радионица- Немања Петковић ЗР * Учионица Дифузије-Трифко 

Ијачић НС * Радионица Прве помоћи-Маша Мастиловић НС * Радионица Реалистичког приказа 

повреда, обољења и стања-Ана Пајкић НС * Радионица Превенције трговине људима- Мима Визелић 

НС. 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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Камп омладине Црвеног крста Бања Лука 

На позив Црвеног крста Бања Лука, волонтери 

Црвеног крста Зрењанин Александра Такач и Михајло 

Милутиновић учествовали су на Кампу омладине који 

је одржан у периоду од 27. јула до 2. августа 2019. 

године у месту Бардача, недалеко од Бања Луке. Камп 

је окупио 50 младих волонтера из Бања Луке, као и 

госте из организација Црвеног крста Новог Сада, 

Београда, Суботице, Никшића и Зрењанина. Током 

шест дана, представници Црвеног крста Зрењанин су 

пoхађали основне и напредне обуке из области 

реалистичког приказа повреда, обољења и стања као и 

маркирања повреда.  

Међународни дан младих 2019 

На теренима ФК "Раднички" у Зрењанину, где се 

одигравао фудбалски куп за младе "Трофеј града 

Зрењанина", Канцеларија за младе и ФК "Раднички" 

су уз подршку локалне самоуправе и Црвеног крста 

Зрењанин обележили Међународни дан младих у 

Зрењанину. Волонтери Црвеног крста Зрењанин 

присутнима су представили неке од програма којима 

се баве млади у Црвеном крсту као што су: 

"Промоција хуманих вредности", "Борба против 

трговине људима", Прва помоћ и ДРР са посебним 

освртом на правилно понашање на купалишту. Такође 

присутнима су на јавном часу прве помоћи приказане правилне технике збрињавања повреда које 

могу настати приликом спортских активности.   

 

 

Свечана литија поводом славе Града Зрењанина 

Литургијом и свечаном литијом у Зрењанину је 

обележен празник Успења Пресвете Богородице - 

Велика Госпојина, храмовна слава Успенске цркве и 

слава града Зрењанина. На позив градоначелника, у 

литији су учествовали волонтери Црвеног крста 

Зрењанин, као и припадници Полицијске управе 

Зрењанин и Ватрогасно-спасилачки батаљон 

Зрењанин, Комунална полиција и представници 

зрењанинског гарнизона Војске Србије, којима су се 

придружили бројни грађани.   
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Камп Подмлатка Црвеног крста Зрењанин на ,,Пескари“ 

Црвени крст Зрењанин 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. У циљу 

перманентне едукације волонтера и континуираног занављања волонтерске базе Црвени крст 

Зрењанин је у периоду од 25. до 27. августа организовао Камп Подмлатка Црвеног крста на 

купалишту ,,Пескара“ у Мужљи. Камп Црвеног крста Зрењанин посетио је и помоћник 

гардоначелника Зрењанина Симо Салапура. Током рада учесници су прошли кроз базичне обуке и 

имали прилику да се упознају са самом организацијом, јавним овлашћењима повереним Црвеном 

крсту као и програма које Црвени крст реализује. У оквиру кампа са учесницима су обрађене следеће 

теме: Дифузија ( Основна знања о Покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Основни Принципи 

Црвеног крста, Знак Црвеног крста и правилна употреба знака Црвеног крста, Историјат и структура 

Црвеног крста Србије), Промоција хуманих вредности, Прва помоћ и РППОС, Здрава исхрана и 

Безбедније школе, отпорније заједнице. Слободно време је било драгоцено за боље упознавање, 

колективне игре и јачање тимског духа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Црвени крст на 34. Данима пива 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин бројним 

активностима пружили су помоћ и подршку приликом 

реализације програма 34. Дана пива у Зрењанину. 

Заједно са Туристичком организацијом Града 

Зрењанина волонтери Црвеног крста Зрењанин 

учествовали су у припремама и реализацији 

Фестивала традиције и културе који је на 

зрењанинском Тргу Слободе организован поводом 

Дана Републике Мађарске и Гастрономско-

туристичко-привредне манифестације 36. Златни 

котлић и “12. Меморијал Ђула Фаркаш - Фарки”, 

приликом чега су угошћени бројни гости из Мађарске и окружења. 
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Трка за срећније детињство 2019 

Црвени крст Зрењанин је у сарадњи са Градском управом града Зрењанина, Спортским савезом града 

Зрењанина, Савезом за школски спорт, Канцеларијом за младе града Зрењанина и Авив Парком 

Зрењанин организовао хуманитарно рекреативну акцију “Трка за срећније детињство”, 

манифестацију Националног друштва Црвеног крста Србије, уз мото акције: „ИМАМО ЦИЉ – 

ДОЂИ НА СТАРТ“. Трку је отворио помоћник градоначелника града Зрењанина, господин Симо 

Салапура, а присутне је поздравила председница Црвеног крста Зрењанин др Соња Капелер 

Пушкарић. Средства прикупљена продајом учесничких бројева и путем донаторства су усмерена у 

фонд хуманитарне акције "Спортом за боље сутра". Чланови екипе прве помоћи Црвеног крста 

Зрењанин су пружали санитетско обезбеђење, како учесника “Трке за срећније детињство”, тако и 

учесника XII Мини олимпијаде Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама која је 

у организацији МНРО “Сунцокрет” из Зрењанина одржана на простору Авив Парка. Учесници XII 

Мини оплимпијаде Удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама су ревијалном 

трком отворили манифестацију “Трка за срећније детињство”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камп подмлатка и омладине Мужља 

У циљу перманентне едукације волонтера и континуираног занављања волонтерске базе Црвени крст 

Зрењанин је за нове волонтере организовао још једну у низу едукација, овог пута у просторијама 

Мото клуба „Road Flyers“ у Мужљи. Током тродневног кампа презентоване су активности младих 

волонтера у Црвеном крсту Зрењанин, реализована су предавања и радионице на тему “Превенција 

гојазности код младих”, “Дифузија" и "Промоција хуманих вредности". Едукације су реализовали 

Борис Војинов, Гордана Дујловић и Исидора Арваи. Волонтери су имали прилику да осим усвајања 

нових знања део времена проведу у новом амбијенту, у дружењу и бољем упознавању што је такође 

од изузетног значаја за њихово ангажовање и тимски волонтерски рад у организацији.  
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Камп подмлатка и омладине на излетишту "Тиса" 

Црвени крст Зрењанин је за младе волонтере организовао едукација, у мало другачијем амбијенту, на 

излетишту "Тиса" надомак Арадца. Током тродневног кампа презентоване су активности којима се 

баве млади у Црвеном крсту, реализоване су радионице и предавања на теме “Дифузија”, “Полно 

преносиве инфекције" и "Болести зависности". Едукације су реализовали секретар Александра 

Танасијевић, стручни сарадник Борис Војинов, и едуковани волонтер Гордана Дујловић.  

 

 

 

 

 

 

 

Волонтери су имали прилику да осим усвајања нових знања време проведу у дружењу и бољем 

упознавању, што је такође од изузетног значаја за њихов тимски волонтерски рад у организацији. 

 

 

 

 

 

 

 

Сајам спорта Београд 2019 

На позив Спортског савеза града Зрењанина, 

волонтери Црвеног крста Зрењанин били су 25. 

новембра 2019. године гости на Сајму спорта који је 

одржан у хали 1 Београдског сајма. Волонтери су 

промовисали програме које реализју млади у 

организацији Црвеног крста али су имали прилику и 

да се опробају у разним спортовима.  
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XVII годишња Скупштина ОТЈ Стари Град 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин Немања Милинков и Жељко Ђорђевић су учествовали у раду 

XVII Скупштине ОТЈ Стари Град и на округлом столу на тему „Како мотивисати и задржати 

волонтере“ представили начин рада са младима у Црвеном крсту Зрењанин.  

 

 

 

 

 

 

 

Кићење јелке у Авив парку 2019 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин учествовали су по пети пут на манифестацији "Авивов избор за 

најлепшу новогодишњу јелку" која се одржава у Авив парку. Поред кићења јелке, маскота Црвеног 

крста се дружила са малишанима којима су волонтери представили програме "Промоција хуманих 

вредности" и "Борба против трговине људима". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ликовна радионица Црвеног крста Зрењанин  

Ликовна радионица Црвеног крста Зрењанин је и 

током 2019. године радила у континуитету два пута 

недељно (понедељак, петак). Полазници су заједно 

посетили све нове поставке у изложбеним просторима 

у граду.   
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V ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА И ОДГОВОР НА НЕСРЕЋУ  

(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 Зрењанин.  

 

Црвени крст Зрењанин годишњим Планом рада, планира рад и припреме за деловање у ванредним 

околностима. Црвени крст Зрењанин има формиран тим за деловање у ванредним околностима, у 

чији састав улазе обучени волонтери 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.  

 

Програм припрема за деловање у несрећама и одговор на несрећу у току 2019. године реализован је 

кроз следеће облике рада:  

 

 пружање адекватног одговора на несрећу у локалној заједници  

 сарадња са Сектором за ванредне ситуације МУП-а Србије  

 сарадња са Одељењем за ванредне ситуације града Зрењанина  

 учешће представника Црвеног крста Зрењанин у раду Градског штаба за ванредне ситуације и 

раду Штаба за ванредне ситуације Средњобанатског управног округа  

 реализација активности програма ДРР (Disaster risk reduction)  

 редовна контрола опреме складиштене у Црвеном крсту Зрењанин вежбама  

 учешће на едукацијама  

 учешће у раду Комисије за деловање у несрећама и одговор на несрећу Управног одбора 

Црвеног крста Војводине и Црвеног крста Србије 
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ДРР (Disaster risk reduction)  

 

ДРР (Disaster risk reduction) је пројекат Црвеног крста Србије који се реализује по основу члана 15 

Закона о Црвеном крсту Србије. Званичан назив пројекта је “Смањење ризика и последица од 

елементарних непогода и других опасности у локалној заједници”. Пројекат су подржали Управни 

одбор Црвеног крста Србије, Министарство здравља и Влада Републике Србије. Црвени крст 

Зрењанин једна је од 10 организација у Србији које су почеле са реализацијом пилот програма у 

основним школама у новембру 2016. године, а спровођење овог пројекта је успешно настављено у 

2017., 2018. и 2019. години. 

 

Светски дан цивилне заштите 

У Зрењанину је обележен  1. март - Светски дан 

цивилне заштите. Циљ обележавања Светског дана 

цивилне заштите је да се укаже на витални значај и 

улогу служби цивилне заштите у случају свих типова 

несрећа, катастрофа и суочавању са њима. Тим 

поводом у зрењанинској касарни „Народни херој 

Светозар Марковић - Тоза“, Команда за развој 

Банатске бригаде организовала је предавање на тему 

„Смањење ризика од катастрофа и управљање у 

ванредним ситуацијама“. Након предавања у војном 

комплексу „Силос“ организована је показна вежба 

„Организација и реализација гашења пожарана објектима обезбеђења“ на којој је приказано 

интегрисано деловање припадника Војске Србије, Ватрогасно спасилачког батаљона Зрењанин и 

Црвеног крста Зрењанин, који су приказали правилне технике пружања прве помоћи и евакуације. У 

Бароконој сали Градске куће у Зрењанину одржана је заједничка свечана седница Штаба за ванредне 

ситуације Средњобанатског округа и Градског штаба за ванредне ситуације града Зрењанина.  

Одбрана и заштита у ОСШ "9. мај" 

Након 27 година паузе, у средњим школама поново се 

обрађују теме из области одбране и безбедности. 

Одлуком министарства одбране и просвете настава је 

предвиђена за све завршне разреде, а реализује се у 

оквиру часова разредног старешине. У оквиру наставе, 

ученици завршних разреда средњих школа имају 

прилику да чују предавање о улози Војске Србије, 

систему одбране, цивилној заштити и реаговању у 

току природних катастрофа и непогода. На позив 

Центра министарства одбране у средњем Банату, 

Црвени крст Зрењанин је у ОСШ „9. мај“ представио своје активности, а које се тичу реаговања у 

оквиру природних катастрофа. Учесници овог предавања били су и представници Организације 

резервних војних старешина, као и припадници Ватрогасно спасилачког батаљона Зрењанин.  
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Сигурније школе, отпорније заједнице 

 

У оквиру програма Црвеног крста Србије "Смањење 

ризика и последица од елементарних непогода и 

других опасности", Црвени крст Зрењанин је 10. 

априла 2019. године за ученике од првог до четвртог 

разреда ОШ "Ђура Јакшић" одржао предавање са 

темом "Позив хитним службама, породични план 

евакуације и комуникације". Предавање су 

реализовали едуковани волонтери Жељко Бугарски, 

Жељко Ђорђевић и стручни сарадник Борис Војинов.  

 

Вежба евакуације у случају пожара у ОШ "Ђура Јакшић" 

У оквиру програма Црвеног крста Србије "Смањење ризика и последица од елементарних непогода и 

других опасности", Црвени крст Зрењанин је 15. априла 2019. године за преко 250 ученика ОШ 

"Ђура Јакшић" Зрењанин одржао вежбу евакуације школе у случају пожара и пружања прве помоћи 

унесрећеним ученицима у сарадњи са Ватрогасно спасилачким батаљоном Зрењанин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру вежбе су утврђена и „провежбана“ теоријска знања која су ученици стекли од едукованих 

волонтера Црвеног крста Зрењанин кроз предавање "Позиви хитним службама, породични план 

евакуације и комуникације". Припадници Ватрогасно спасилачког батаљона су приказали евакуацију 

повређених ученика, док су чланови екипе прве помоћи Црвеног крста Зрењанин приказали 

правилно збрињавање повређених у дворишту школе.  
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"Полигон ризика" 

 

Организација резервних војних старешина Зрењанин 

организовала је 16. априла 2019. године стручни 

састанак на коме су анализирани резултати одржане 

наставе одбране и безбедности у 12 средњих школа у 

Средњебанатском округу. Пре почетка састанка 

Организација резервних војних старешина је заједно 

са Црвеним крстом Зрењанин, Ватрогасним савезом 

Града Зрењанина, Одељењем за ванредне ситуације 

Града Зрењанина и клубом борилачких спортова 

"Урбан комбат" приказала модел извођења наставе 

"Полигон ризика" у коме је практично обучeно 30 

ученика о основама пружања прве помоћи, гашењу почетних пожара, основама организовања 

Цивилне заштите и основама самоодбране.  

 

Вежба јединица Цивилне заштите "Пескара 2019" 

На језеру Пескара 16. маја 2019. године организована 

је вежба јединица Цивилне заштите опште намене 

"Пескара 2019". На позив Градске управе - Одсека за 

одбрану и ванредне ситуације, на вежби су 

учествовали и волонтери Црвеног крста Зрењанин. 

Задатак Црвеног крста био је да са службом хитне 

медицинске помоћи, од јединица Цивилне заштите 

опште намене преузме евакуисане из поплавом 

захваћеног подручја, изврши тријажу повређених 

изврши приказ правилног и правовременог пружања 

прве помоћи.  

 

 

Позиви хитним службама, породични план 

евакуације и комуникације 

Црвени крст Зрењанин реализовао је 24. и 25. маја 

2019. године предавања у основној школи ,,Жарко 

Зрењанин“ из Зрењанина за ученике од првог до 

осмог разреда на тему "Позиви хитним службама, 

породични план евакуације и комуникације". 

Предавање је одржао Борис Војинов, стручни 

сарадник у Црвеном крсту Зрењанин. 
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Вежба евакуације у случају пожара у ОШ "Жарко Зрењанин" 

У оквиру програма Црвеног крста Србије "Смањење ризика и последица од елементарних непогода и 

других опасности", Црвени крст Зрењанин је за преко 800 ученика ОШ "Жарко Зрењанин" у 

Зрењанину као и за наставно и ваннаставно особље школе одржао две вежбе евакуације школе и 

пружања прве помоћи унесрећенима у случају пожара. Вежбе су реализоване за обе смене, за 

ученике виших и нижих разреда у сарадњи са Ватрогасно спасилачким батаљоном Зрењанин. У 

оквиру вежбе су утврђена и „провежбана“ теоријска знања која су ученици стекли од едукованих 

волонтера Црвеног крста Зрењанин кроз предавање "Позиви хитним службама, породични план 

евакуације и комуникације".  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техничко тактички збор и показна вежба ДВД-а и ватрогасаца 

Техничко – тактички збор зрењанинских добровољних ватрогасних друштава одржан је 2. јула 2019. 

године на Тргу слободе, у присуству министра унутрашњих послова Небојше Стефановића. Ову 

манифестацију организовали су Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, 

Ватрогасно – спасилачки батаљон Зрењанин и Градски ватрогасни савез. Волонтери Црвеног крста 

Зрењанин, чланови екипе прве помоћи, су у заједничкој акцији са екипом Службе хитне медицинске 

помоћи приказали правилне и правовремене технике пружања прве помоћи лицима члановима 

РППОС тима Црвеног крста Зрењанин, која су са нашминканим опекотинама изведена из зграде 

Градске управе. 
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„Деловање у несрећама“ Арад 2019 

Представници Црвеног крста Зрењанин, секретар Александра Танасијевић и волонтер Јожеф Стојко, 

члан Градског већа града Зрењанина су у периду 8. – 9. октобра 2019. године, на позив Црвеног крста 

Арад (Румунја), учествовали на саветовању на тему „Деловање у несрећама“. У име домаћина, 

Црвеног крста Арад, у раду саветовања су учествовали председник др Драгош Бењамин, 

потпредседник Ерика Старк и секретар Јудита Кувинеану. Делегацију Црвеног крста Бекешчаба 

(Мађарска) је предводила секретар Ђенђи Тот а делегацију Црвеног крста Печ (Мађарска) секретар 

Рената Удварош . На пријему организованом у Градској кући града Арада, заменик градоначелника 

Булбук Ионел је истакао изузетан значај размене искустава, добре међурегионалне сарадње и 

перманентне едукације. Секретар Црвеног крста Зрењанин је представила програм „Припреме и 

деловања у несрећама“ Црвеног крста Србије а део активности приказан је филмом „Година 

изазова“.  

 

 

 

 

 

 

 

Презентоване су и конкретне активности Црвеног крста Зрењанин у вези са пријемом и 

дистрибуцијом хуманитарне помоћи поплавама угроженом становништву током одговора на 

елементарну непогоду у стању проглашене ванредне ситуације – поплаве у Србији 2014. године. 

Уприличена је посета Ватрогасно спасилачкој јединици за деловање у ванредним ситуацијама у 

Араду уз приказ техничке опремљености. У основној школи „Никола Балческу“ у Араду приказана је 

и вежба правилног збрињавања повређених екипа прве помоћи и реалистичког приказа повреда и 

стања Црвеног крста Арад. 

 

Позиви хитним службама, породични план 

евакуације и комуникације 

 

Едуковани волонтер Црвеног крста Зрењанин Жељко 

Бугарски и стручни сарадник Борис Војинов одржали 

су 13. новембра 2019. године за запослене и ученике 

од првог до осмог разреда ОШ ,,Др Јован Цијић“ из 

Зрењанина предавање на тему "Позиви хитним 

службама, породични план евакуације и 

комуникације". 
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Међународни дан смањења ризика од катастрофа 

 

Поводом обележавања 13. октобра - Међународног 

дана смањења ризика од катастрофа, волонтери 

Црвеног крста Зрењанин су у оквиру локалне кампање 

подизања свести о смањењу ризика и ублажавања 

последица од елементарних непогода и других 

опасности са ученицима другог разреда ОШ "Вук 

Караџић" Зрењанин, у дворишту школе, реализовали 

радионице Програма Црвеног крста Србије "Смањење 

ризика од елементарних непогода и других опасности 

у локалној заједници". Кроз радионице, ученици су 

упознати са основним мерама самозаштите и смањења 

ризика, односно ублажавања последица код: климатиских промена и заштите животне средине, 

пожара, поплава и земљотреса као и правилном понашању на води. Радионице су реализовали 

едуковани волонтери Црвеног крста Зрењанин. 

 

Вежба евакуације у случају пожара у ОШ "Др Јован Цвијић" 

У оквиру програма Црвеног крста Србије "Смањење ризика и последица од елементарних непогода и 

других опасности", Црвени крст Зрењанин је 14. новембра 2019. године за 700 ученика ОШ "Др 

Јован Цвијић" Зрењанин одржао вежбу евакуације школе у случају пожара и пружања прве помоћи 

унесрећеним ученицима у сарадњи са Ватрогасно спасилачким батаљоном Зрењанин. У оквиру 

вежбе су утврђена и „провежбана“ теоријска знања која су ученици стекли од едукованих волонтера 

Црвеног крста Зрењанин кроз предавање "Позиви хитним службама, породични план евакуације и 

комуникације". Припадници Ватрогасно спасилачког батаљона су приказали евакуацију повређених 

ученика, док су чланови екипе прве помоћи Црвеног крста Зрењанин приказали правилно 

збрињавање повређених у дворишту школе. 
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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 Зрењанин тежи да оствари циљеве овог програма 

реализацијом промотивних активности, пре свега, предавањима на тему безбедности на води, 

подизањем свести посетилаца о опасностима на купалиштима, 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 Зрењанин. 

 

15. мај - Међународни дан безбедности на води 

  

Поводом обележавања 15. маја - Међународног дана 

безбедности на води, Црвени крст Војводине, на 

платоу испред СПЕНС-а, организовао је догађај на 

коме је вршен приказ опреме и програма којима се 

баве организације Црвеног крста. На позив 

организатора, волонтери Црвеног крста Зрењанин су 

за ученике трећих и четвртих разреда, али и за све 

заинтересоване пролазнике вршили презентацију 

програма "Безбедније школе, отпорније заједнице", 

који се спроводи у Зрењанинским основним школама.  

 

Безбедност на води на Градском базену 

На Градском базену у Зрењанину волонтери Црвеног 

крста Зрењанин заједно са едукованим спасиоцем 

Црвеног крста Зрењанин Жељком Ђорђевићем 

реализовали су едукацију о безбедном понашању на 

купалишту. Сви заинтересовани имали су прилику да 

чују значајне информације о правилном понашању и 

безбедном купању на уређеним и неуређеним 

купалиштима али и да након теоријске едукације 

провежбају практичноправлне технике кардио-

пулмоналне реанимације.. 
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Едукација о безбедном понашању на купалиштима на ,,Пескари“  

 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин заједно са едуко 

ваним спасиоцем Црвеног крста Зрењанин одржали су на Градском купалишту "Пескара" едукацију 

о безбедном понашању на купалиштима. Сви заинтересовани имали су прилику да учествују у 

предавању које је веома значајно и има за циљ да скрене пажњу о правилном понашању и безбедном 

купању на уређеним и неуређеним купалиштима. Главни циљ овог програма је да се планским 

садржајима и активностима подигне ниво свести јавности о опасностима на купалиштима и смањи 

броја утапања и повређивања на купалиштима.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Безбедно понашање на купалишту на 34. Данима 

пива 

У оквиру манифестације 34. Дани пива у Планковој 

башти одржава се дечији програм - "Забавилиште у 

паркићи планкићу" У оквиру предвиђеног програма, 

волонтери Црвеног крста Зрењанин за најмлађе госте 

реализовали су радионице из програма "Безбедност на 

води". 
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VI СЛУЖБА ТРАЖЕЊА И ДИФУЗИЈА  

(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)  

 

VI.1 СЛУЖБА ТРАЖЕЊА  

 

Служба тражења пружа грађанима могућност да добију податке у 

вези са боравком у логорима за време Другог светског рата из 

документације Црвеног крста, да покрећу тражење за сроднике који 

се налазе у земљи и иностранству чији нестанак није у вези са 

ратним сукобима у земљи, да покрећу тражење за својим 

сродницима који се воде као нестали, а у вези са сукобом у бившој 

Југославији, да примају и шаљу породичне поруке на територији 

Косова и Метохије.  

 

Служба тражења као основна делатност Црвеног крста је једна од 

најстаријих активности овог хуманитарног покрета. Данас је ова 

служба организована на националном и међународном плану и чини 

компактну мрежу која међусобно ефикасно сарађује и користи 

јединствену методологију рада.  

 

Током 2019. године Служба тражења Црвеног крста Зрењанин је наставила рад на извршавању 

стручно – оперативних послова који су јој поверени по Закону о поверавању јавних овлашћења 

организацији Црвеног крста и сагласно Упутству о раду Службе тражења.  

 

Током протекле године у Црвеном крсту Зрењанин оперативно су покренута два тражења ван земље 

где нестанак особе није узрокован ратним сукобима и три захтева за добијање потврда о времену 

проведеном у интернацији за време II светског рата. Сви примљени захтеви су обрађени и успешно 

решени.  

 

Такође, током године прослеђени су сви пристигли 

одговори из претходних година. Служби се обратило 

преко 30 лица која су се телефонским путем или 

доласком у канцеларију интересовала за рад Службе 

тражења тражећи помоћ у решавању одређених 

проблема у домену њене надлежности.  

 

На подручју општине Зрењанин је регистровано 354 

избеглих лица (0,29%) и 973 интерно расељених лица 

(0,79 %). О овим лицима се води евиденција а Служба 

тражења Црвеног крста Зрењанин врши потражне 

радње те тражиоцима даје податке о истима.  
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Међународни дан несталих – 30. август 

 

Црвени крст Зрењанин обележио је Међународни 

дан несталих. Овај дан је симболично обележен 

посетом породицама које су затражиле помоћ 

Службе тражења у циљу успостављања породичних 

веза и прибављања информација о члановима својих 

породица жртава рата, а свим другим 

заинтересованим лицима у просторијама Црвеног 

крста Зрењанин омогућено је да се ближе упознају 

са радом Службе тражења Црвеног крста и њеним 

надлежностима.  

 

Служба тражења као основна делатност Црвеног крста је једна од најстаријих активности овог 

хуманитарног покрета и њен основни циљ је да свим особама које су невољно раздвојене од својих 

сродника услед оружаних сукоба, природних и људском руком изазваних несрећа, као и економских 

и нерегуларних миграција, омогући контакт и помогне да поново успоставе и одрже прекинути 

контакт, као и прибављање информација о жртвама рата. 30. август се у Свету обележава као 

Међународни дан несталих са циљем присећања на њих и указивање на право породица да знају 

судбину својих најближих који се воде као нестали. Црвени крст данас посебно скреће пажњу 

јавности да више од двадесет година након престанка сукоба на просторима бивше Југославије још 

увек има неколико хиљада породица које чекају да сазнају истину о судбини својих најмилијих. 
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Програм борбе против трговине људима  

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 9. став 1, 2, 4. и 6. члан 14, 15. И 16. Закона.)  

 

Трговина људима из године у годину постаје све озбиљнији друштвени 

проблем широм света и једна је од три најпрофитабилније криминалне 

активности.  

 

У складу са својом мисијом и мандатом, Црвени крст Зрењанин је активно 

укључен у напоре да се спречи трговина људима, умање последице по 

жртве и смањи њихов број.  

 

Oсновни циљ активности Црвеног крста Зрењанин је ширење свести и 

знања о трговини људима и превентивно деловање, посебно међу младима 

и другим потенцијалним жртама.  

 

Кроз реализацију Програма борбе против Трговине људима Црвени крст Зрењанин покушава да 

локалој заједници приближи овај проблем и скрене пажњу на то да нема средине која није погођена 

овим проблемом. Методом вршњачке едукације, волонтери Црвеног крста континуирано спроводе 

активности програма и преносе превентивне поруке, настојећи да оне стигну до најосетљивијих 

категорија и особа под ризиком.  

 

Програм Превенција трговине људима се током 2019. године реализовао у школама у виду 

информативних радионица. Програмом су биле обухваћене основне и средње школе Зрењанинске 

општине. Одлична сарадња у оквиру реализације Програма борбе против трговине људима остварена 

је са Развојним саветовалиштем за младе - Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ у Зрењанину и ОКП 

одсеком ПУ Зрењанин. 

 

Програм борбе против трговине људима у Саветовалишту за младе 

Црвени крст Зрењанин јe 24. јануара 2019. године, у Саветовалишту за младе одржаo информативну 

радионицу из Програма борба против трговине људима а у склопу радионица о злостављању и 

занемаривању које реализује Саветовалиште за младе - Дом здравља ,,Др Бошко Вребалов" 

Зрењанин. Радионицу су реализовали Јелена Лугоња, тренер у Програму борбе против трговине 

људима и др Николета Ковачев и Лука Мандић, волонтери Црвеног крста Зрењанин.  
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Додатна обука сертификованих и активних 

тренера – Златибор 2019 

У периоду од 8. до 11. фебруара 2019. године, у вили 

,,Вуковић“ на Златибору, Црвени крст Србије је 

организовао додатну обуку сертификованих и 

активних тренера у Програму борбе против трговине 

људима. Црвени крст Зрењанин на семинару су 

представљале сертификовани тренери у Програму 

борбе против трговине људима: Јелена Лугоња, 

самостални стручни сарадник и Меланија Ружић, 

волонтер. 

Едукација у оквиру Програма борбе против трговине људима за ученике Медицинске школе 

Представници Црвеног крста Зрењанин одржали су 7. марта 2019. године, у Саветовалишту за младе, 

информативну радионицу из Програма борба против трговине људима а у склопу радионица о 

злостављању и занемаривању које реализује Саветовалиште за младе - Дом здравља ,,Др Бошко 

Вребалов" Зрењанин. Учесници, ученици Медицинске школе који као будући професионалци се са 

овим проблемом могу сусрести у свом будућем раду, су уз дискусију сазнали основне појмове у вези 

са овим феноменом кроз стандардизовану презентацију за медицинске раднике. Радионицу су 

реализовали Јелена Лугоња, тренер у Програму борбе против трговине људима и волонтери Црвеног 

крста Зрењанин др Николета Ковачев и Лука Мандић.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Радионице из Програма борба против трговине 

људима  

Црвени крст Зрењанин је дана 11. марта 2019. године 

у ОШ ,,Петар Петровић Његош” одржао 

информативне радионице из Програма борбe против 

трговине људима ученицима првог разреда. У циљу 

едукације о ризичним ситуацијама и адекватним 

мерама опреза и заштите реализоване су радионице 

попут “Дружење са Мишом и Машом”, као и 

игролике активности. Реализатори радионица су 

билe: Јелена Лугоња, тренер и Исидора Арваи, едукатор у Програму борбe против трговине људима.  
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Програм борбе против трговине људима у ОШ ,,Петар Петровић Његош“ 

Представници Црвеног крста Зрењанин су дана 12. марта 2019. године у ОШ ,,Петар Петровић 

Његош“ у Зрењанину, за ученике трећих разред спровели информативне радионице из Програма 

борбе против трговине људима прилагођене њиховом узрасту. Учесници су поред стандардизоване 

радионице “Да ли верујете у бајке” имали прилику да прођу кроз игролике активности као што је 

,,Реч на реч“ и да науче основне мере опреза у различитим ризичним ситуацијама. Реализатори 

радионица су биле Јелена Лугоња, тренер и Исидора Арваи, едукатор у Програму борбе против 

трговине људима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација радионица из Програма борба против трговине људима са различитим узрасним 

групама  

Представници Црвеног крста Зрењанин одржали су у ОШ ,,Петар Петровић Његош" информативне 

радионице из Програма борбe против трговине људима. У циљу едукације о ризичним ситуацијама и 

адекватним мерама опреза и заштите, реализоване су са ученицима првог разреда радионице попут 

“Дружење са Мишом и Машом”, и игролике активности. Ученици виших разреда су уз дискусију 

сазнали основне појмове у вези са овим феноменом кроз стандардизовану презентацију прилагођену 

њиховом узрасту. Реализатори радионица су билe: Јелена Лугоња, тренер и Исидора Арваи, едукатор 

у Програму борбe против трговине људима. 
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Програм борбе против трговине људима у Саветовалишту за младе 

Представници Црвеног крста Зрењанин одржали су 

19. марта 2019. године, у Саветовалишту за младе, 

информативну радионицу из Програма борба против 

трговине људима а у склопу радионица о 

злостављању и занемаривању које реализује 

Саветовалиште за младе - Дом здравља ,,Др Бошко 

Вребалов" Зрењанин. Учесници радионице били су 

ученици медицинске школе, будући медицински 

радници. Радионица је била конципирана у виду 

округлог стола уз подстицање активног учешћа у 

циљу доношења заједничких закључака на дату тему. 

Дискусији је претходило гледање видео клипова. Радионицу су реализовали Јелена Лугоња, тренер и 

Борис Војинов, едукатор у Програму борбе против трговине људима. 

 

Програм борбе против трговине људима у ОШ 

,,Петар Петровић Његош“ 

Представници Црвеног крста Зрењанин су у ОШ 

,,Петар Петровић Његош“ у Зрењанину, за ученике 

трећег разреда спровели информативну радионицу из 

Програма борбе против трговине људима. Учесници 

су поред стандардизоване радионице “Да ли верујете 

у бајке” имали прилику да прођу кроз игролике 

активности и да науче основне мере опреза у 

различитим ризичним ситуацијама. Реализатори 

радионице су биле Јелена Лугоња, тренер и Исидора Арваи, едукатор у Програму борбе против 

трговине људима. 

Обука едукатора у Програму борбе против трговине људима 

У периоду од 13. до 14. априла 2019. године, Црвени 

крст Војводине организовао је у Бачкој Паланци 

(Одмаралиште Багремара) обуку за вршњачке 

едукаторе у оквиру Програма борба против трговине 

људима. На обуци су учествовали и волонтери 

Црвеног крста Зрењанин - Николија Кнежевић и 

Маријана Николић, а један од реализатора обуке била 

је Меланија Ружић, волонтер у Црвеном крсту 

Зрењанин и тренер у Програму борбе против трговине 

људима. 
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Програм борбе против трговине људима у Зрењанинској гимназији 

 

Представници Црвеног крста Зрењанин су за ученике 

другог разреда Зрењанинске гимназије 8. и 9. маја 

одржали информативне радионице из Програма борбe 

против трговине људима. Ученици су се кроз 

стандардизовану презентацију прилагођену њиховом 

узрасту упознали са појмом и облицима трговине 

људима, али и мерама опреза. Радионицу су 

реализовале Маријана Николић и Исидора Арваи, 

едукатори у Програму борбe против трговине 

људима.  

 

 

„Миша и Маша“ за децу корисника програма "Народна кухиња" 

 

Дана 10. маја волонтери Црвеног крста Зрењанин реализовали су радионице из Програма борбе 

против трговине људима ,,Дружење са Мишом и Машом“ са децом корисника топлог оброка 

програма "Народна кухиња". Радионицу су реализовале Николија Кнежевић и Исидора Арваи, 

едукатори у Програму борбе против трговине људима. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Трибина и предавање "Борба против трговине 

људима" 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин и вршњачки 

едукатори у Програму борбе против трговине људима 

Исидора Арваи и Маријана Николић одржале су 30. 

маја 2019. године трибину и предавање у ЕТШ "Јован 

Трајковић" у оквиру програма "Борба против 

трговине људима". 
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Радионице Програма борбе против трговине људима у ОШ ,,2. Октобар“ 

Вршњачки едукатори у Програму борбе против 

трговине људима Црвеног крста Зрењанин су 25. маја 

2019. године одржали информативне радионице из 

Програма борбе против трговине људима ученицима 

петог разреда ОШ ,,2. Октобар”. Учесници су сазнали 

основне појмове у вези са овим феноменом кроз 

радионицу ,,Да ли верујете у бајке” и стекли сазнања 

о томе како да препознају опасне ситуације и како да 

се на адекватан начин заштите. Радионице су 

реализовале Исидора Арваи и Николија Кнежевић, 

едукатори у Програму борбе против трговине људима 

и волонтери Црвеног крста Зрењанин. 

 

Обука тренера из Програма борба против трговине људима 

 

Црвени крст Зрењанин учествовао је на обуци за 

тренере у оквиру Програма борбе против трговине 

људима која је 8. јуна 2019. године реализована у 

Црвеном крсту Србије. У складу са потребама 

континуираног развоја вештина и знања, обука је 

реализована како би оспособила тренере да превазиђу 

идентификоване тешкоће у раду и на тај начин дају 

још бољи допринос спровођењу активности 

Програма. Представник Црвеног крста Зрењанин на 

обуци била је Меланија Ружић. 

 

Обука едукатора у Програму борбе против трговине људима – Јагодина 2019 

У периоду од 5. до 7. јула 2019. године, Црвени крст 

Јагодина 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. Један од реализатора обуке била је 

Меланија Ружић, волонтер Црвеног крста Зрењанин и 

тренер у Програму борбе против трговине људима. 
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30. јул - Светски дан борбе против трговине људима 

Поводом обележавања 30. јула - Светског дана борбе против трговине људима, Црвени крст 

Зрењанин је организовао трибину. Пред пуном Великом салом, трибину је реализовала Меланија 

Ружић - тренер Црвеног крста Србије у програму борбе против трговине људима. Предавање је било 

прилагођено слушаоцима, корисницима програма „Народна кухиња“, којима је као посебно 

осетљивој групи скренута пажња на ризичне облике понашања који могу довести до трговине 

људима. Предочене су и мере опреза које могу спречити улазак у ланац трговине људима. 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови Омладинске теренске јединице Црвеног крста Зрењанин су оформили информативни пункт 

у центру града и посетили зрењанинско купалиште “Пескару”. Млади, едуковани волонтери Црвеног 

крста Зрењанин су суграђанима поделили промотивни материјал и кроз разговор указали на 

потенцијалне опасности. 

Семинар за будуће тренере у програму Борба против трговине људима 

У периоду од 7. до 8. септембра 2019. године, у вили 

,,Вуковић“ на Златибору, Црвени крст Србије је 

организовао семинар са циљем додатног 

оспособљавања кандидата за тренера у Програму 

борбе против трговине људима. Учесници су имали 

прилику да, пролазећи кроз низ радионица за 

различите старосне групе, евалуирају до сада стечена 

знања и да се боље упознају са развијеним 

дидактичким материјалом у оквиру Програма Борбе 

против трговине људима а све у циљу припреме за 

полагање за сертификат о звању ТРЕНЕР за 

вршњачку едукацију у оквиру Програма борбе против трговине људима. Црвени крст Зрењанин на 

семинару је представљала Исидора Арваи, едукатор у Програму борбе против трговине људима. 
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18.октобар - Европски дан борбе против трговине људима 

 

Поводом обележавања 18.октобра Европског дана борбе против трговине људима, који се ове године 

обележава под слоганом ,,Ближе је него што мислиш", Црвени крст Зрењанин организовао је 

трибину у сали за физичко Зрењанинске гимназије. Учесници трибине били су представник ОКП 

одсека ПУ Зрењанин, Јелена Домјесков, сарадник у Црвеном крсту Зрењанин и тренер у Програму 

борбе против трговине људима, Меланија Ружић, тренер у Програму борбе против трговине људима 

и Николија Кнежевић, едукатор у Програму борбе против трговине људима. Ученицима ЕТШ ,,Јoван 

Трајковић“, наставницима, као и свим другим заинтересованим лицима представљена је сложеност 

проблема, положај жртава, начини превенције и борбе против трговине људима. Такође, на 

информативном пункту у центру града волонтери Црвеног крста Зрењанин суграђанима су 

дистрибуирали едукативни материјал и информисали о постојању проблема трговине људима као и о 

мерама заштите од истог.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Црвени крст Зрењанин је активно укључен у напоре да се спречи трговина људима, умање последице 

по жртве и смањи њихов број. Циљ активности Црвеног крста је ширење свести и знања о опасности 

од трговине људима и мерама заштите међу младима и другим рањивим циљним групама. Методом 

вршњачке едукације, волонтери Црвеног крста континуирано спровод активности програма и 

преносе превентивне поруке, настојећи да оне стигну до најосетљивијих категорија и особа под 

ризиком. Кроз реализацију Програма борбе против Трговине људима Црвени крст Зрењанин 

покушава да локалој заједници приближи овај проблем и укаже да је трговина људима облик 

модерног ропства и представља злоупотребу људских бића и повреду њихових основних људских 

права ради стицања материјалне користи као и да се сврстава међу три најпрофитабилније 

криминалне делатности. 
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Обука едукатора у Програму борбе против трговине људима – Кикинда 2019 

У периоду од 25. до 27. октобра 2019. године, Црвени 

крст Кикинда 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. Један од реализатора обуке била је 

Меланија Ружић, волонтер Црвеног крста Зрењанин и 

тренер у Програму борбе против трговине људима. 

 

 

Октобар – Месец борбе против трговине људима 

Током октобра - Месеца борбе против трговине људима, вршњачки едукатори Црвеног крста 

Зрењанин реализовали су осам информативних радионица из Програма борбе против трговине 

људима за ученике основих и средњих школа у Зрењанину. Радионице су у складу са програмом 

Црвеног крста Србије биле прилагођење узрасним групама. Циљ радионица био је упознавање 

учесника са самим појмом трговине људима, као и са применом адекватних мера опреза у циљу 

заштите.  

 

 

 

 

 

 

 

Свечана додела Сертификата тренерима у Програму борбе 

против трговине људима 

У просторијама Црвеног крста Србије је 14. децембра 2019. године 

одржана свечаност поводом доделе Сертификата тренерима у 

програму Борба против трговине људима. Сертификати су уручени 

тренерима који су у 2019. години положили испит 

лиценцирања/релиценцирања. Свечаној додели присуствовале су 

волонтерке Црвеног крста Зрењанин, Меланија Ружић и Исидора 

Арваи. 
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Обука едукатора у Програму борбе против трговине људима – Неготин 2019 

Црвени крст Неготин у периоду од 21. до 22. 

децембра 2019. године 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. Један од реализатора обуке била 

је Меланија Ружић, волонтер Црвеног крста 

Зрењанин и тренер у Програму борбе против 

трговине људима. 

 

 

Борба против трговине људима у оквиру активности других програма и пројеката које Црвени 

крст Зрењанин реализује 

 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин континуирано су 

током читаве 2019. године спроводили активности 

Програма борбе против трговине људима настојећи да 

превентивне поруке стигну до што је могуће већег 

броја људи, нарочито до најосетљивијих категорија и 

особа под ризиком. Поред појединаца, 

професионалаца и група који су са појмом трговине 

људима и адекватним мерама опреза упознати на 

организованим предавањима и трибинама у овиру 

самог Програма борбе против трговине људима, 

велики број младих је такође имао прилику да се са 

основним појмовима борбе против трговине људима упозна и у оквиру активности других програма 

и пројеката које Црвени крст Зрењанин реализује. Радионице из Програма борбе против трговине 

људима рализоване су за преко 2000 учесника и посетилаца на манифестацијама ,,Ускршње јаје“ и 

,,Кутак за дечији тренутак“, у оквиру Градског такмичења у пружању прве помоћи и хуманитарне 

акције кићења јелки у Авив парку Зрењанин, као и приликом обележавања Међународног дана 

младих и Међународног дана људских права.  
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VI.2 ДИФУЗИЈА (ШИРЕЊЕ ЗНАЊА О ЦРВЕНОМ КРСТУ) И  

  ИСТРАЖИВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА  

 

Ширење знања о Основним принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца и међународном 

хуманитарном праву представља обавезу државе преузету ратификацијом Женевских конвенција од 

1949. године, Допунских протокола уз те конвенције и других међународних уговора. Одредбама 

члана 2 тачка 2 Закона о Црвеном крсту Србије, прописано је да Црвени крст Србије спроводи 

програме и активности, који произилазе из циљева и задатака Међународног покрета Црвеног крста 

и Црвеног полумесеца, односно да шири и спроводи идеје, Основне принципе и друге хуманитарне 

вредности Међународног покрета. 

 

Истраживање међународног хуманитарног права 

У касарни ,,Народни херој Светозар Марковић Тоза" у Зрењанину 8. јануара и 13. фебруара 2019. 

године реализована су предавања на тему ,,Истраживање међународног хуманитарног права“ за 

припаднике Команде за развој Банатске бригаде. Учесници су кроз предавања, прилагођена за 

припаднике војске, упознати и са основним принципима међународног покрета Црвеног крста и 

Црвеног полумесеца, као и са улогом коју Црвени крст има у настанку, ширењу и примени 

међународног хуманитарног права. Предавања су реализована на иницијативу мајора Радета 

Даљевића и резултат су вишегодишње цивилно-војне сарадње Црвеног крста Зрењанин и Команде за 

развој Банатске бригаде. Предавања је одржала Јелена Лугоња, самостални стручни сарадник у 

Црвеном крсту Зрењанин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Светски дан Црвеног крста - 8. мај 

 

Волонтери Омладинске теренске јединице Црвеног 

крста Зрењанин су обележили Светски дан Црвеног 

крста - 8. мај тако што су представили део активности 

младих Црвеног крста у центру града. Суграђанима је 

дељен едукативни материјал, лифлети и брошуре 

израђене од стране Црвеног крста приликом 

реализације разних календарских и традиционалних 

активности. Осим информисања и презентације 

активности Црвеног крста циљ је био и афирмисање 

Организације као и мотивисање, посебно младих људи на узимање учешћа у активностима 
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Организације. Од посебног значаја су нам нови млади 

волонтери који се Организацији прикључују након 

оваквих акција. Црвени крст је Организација 

волонтера чији рад се заснива на њиховом 

ангажовању, а млади дају посебан допринос својом 

креативношћу и идејама. Чланови Омладинске 

теренске јединице Црвеног крста Зрењанин су 

потенцијалним волонтерима понудили Упитнике за 

волонтере.  

 
 

„Raid Cross“ 

Такмичење ,,Шта знаш о Црвеном крсту“ 2019 

 

Чланови Омладинске теренске јединице Црвеног 

крста Зрењанин Јована Величковић и Немања 

Милинков учествовали су на такмичењу „Raid Cross“ 

– Шта знаш о Црвеном крсту које је 11. маја у 

организацији Црвеног крста Војводине одржано у 

Бачкој Паланци.  

 

 

 

"Шта знаш о Црвеном крсту" 2019 

У Великој сали Црвеног крста Зрењанин за преко шездесет ученика основних и средњих школа са 

територије Града Зрењанина је 13. маја 2019. године организовано квиз такмичење ,,Шта знаш о 

Црвеном крсту?“. Основни циљ Црвеног крста је да се кроз ову активност, кроз дружење и учење, 

прошири знање о Међународном покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца показујући 

различитост активности Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и да се принципи Међународног 

хуманитарног права приближе младима. 
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155 година од Прве Женевске конвенције – округли 

сто 

Црвени крст Зрењанин је 22. августа 2019. године, у 

сарадњи са партнерима из локалне заједнице, 

организовао округли сто о актуелним питањима у 

међународном хуманитарном праву, којим је 

обележена 155. годишњица Прве Женевске 

конвенције. Учесници су овом приликом разговарали 

о коренима, настанку и развоју међународног 

хуманитарног права, измењеном хуманитарном 

контексту, као и новим технологијама и њиховом утицају на примену ове гране права.   

 

Предавање поводом обележавања 155. годишњице Прве Женевске конвенције  

Поводом обележавања 155. годишњице Прве 

Женевске конвнције у просторијама Црвеног крста 

Зрењанин, за чланове Омладинске теренске јединице 

Црвеног крста Зрењанин, едуковани волонтер 

Александар Миленов одржао је предавање на тему 

,,Истраживања међународног хуманитарног права“ и 

на тему дифузије – ширења знања о Црвеном крсту. 

До средине XIX века су споразуми који би штитили 

рањенике у ратовима били само привременог 

карактера. Преокрет ка међународном споразуму у 

духу хуманизма десио се пре 155 година у Женеви. На 

званичној дипломатској Конференцији организованој од стране Швајцарске владе 22. августа 1864. 

године потписана је прва Женевска конвенција. Инцијатор је био Анри Динан, оснивач Црвеног 

крста.  

Активности младих у Црвеном крсту за ученике Медицинске школе 

 

У склопу обележавања Дечије недеље, волонтери 

Црвеног крста Зрењанин одржали су предавање о 

активностима младих у Црвеном крсту за 120 ученика 

Медицинске школе у Зрењанину. Ученици су 

упознати са историјатом, принципима и активностима 

Црвеног крста. Након предавања значајан број 

ученика Средње медицинске школе у Зрењанину 

изразио је жељу за волонтерским ангажовањем у 

Црвеном крсту. 
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Посета Црвеном крсту Зрењанин и подела школског прибора 

 

Обележавајући Дечију недељу, Црвени крст Зрењанин био је домаћин ученицима ОШ "Петар 

Петровић Његош" из Зрењанина. Учесници су кроз прилагођена узрасту предавања, имали прилику 

да чују историјат Црвеног крста, да се информишу о активностима организације и програмима које 

реализују млади волонтери Црвеног крста Зрењанин и да обиђу просторије Црвеног крста Зрењанин. 

Након упознавања са организацијом Црвеног крста, ученици ОШ "Петар Петровић Његош" су деци 

корисника програма "Народна кухиња" поделила школски прибор, књиге за лектиру и играчке које 

су у претходном периоду сакупили у својој школи у оквиру хуманитарне акције "Друг другу". 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Посета ученика из Елемира и Ечке Црвеном крсту Зрењанин 

Ученици основних школа ,,Светозар Марковић Тоза“ из Елемира и ,,Др Александар Сабовљев“ из 

Ечке приликом обиласка града Зрењанина реализованог у оквиру пројекта ,,Тамо амо по Банату“, 

заједно са домаћином, ученицима основне школе "Вук Караџић" из Зрењанина посетили су и 

просторије Црвеног крста Зрењанин. Ученицима је у складу са њиховим узрастом представљен 

историјат и упознати су са активностима Црвеног крста, а затим им је приказан цртани филм 

,,Помоћко“ кроз који су имали прилику да се упознају са основним принципима Црвеног крста. 
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Међународни дан људских права - 10. децембар 

 

Општа декларација Уједињених нација о људским 

правима проглашена је 10. децембра 1948. због чега се 

овај датум обележава као Међународни дан људских 

права. Људска права су основна права која има свака 

особа, која се стичу рођењем, која су неотуђива и 

недељива, својствена свим људима. Поводом 

обележавања Међународног дана људских права у 

Малој сали Црвеног крста Зрењанин одржано је 

предавање на тему људских права. Кроз интерактивно 

предавање учесници, млади волонтери Црвеног крста Зрењанин, имали су прилику да се упознају са 

идејом, појмом и механизмом заштите људских права, као и са појмом трговине људима која 

представља најгрубљи начин кршења људских права. Предавање је реализовала Маријана Николић, 

волонтер Црвеног крста Зрењанин и едукатор у Програму борбе против трговине људима. 

Обука у Области Дифузије и Службе тражења 

 

Црвени крст Војводине организовао је обуку у 

области Дифузије и Службе тражења за вршњачке 

едукаторе у периоду од 29. до 30. новембра 2019. у 

одмаралишту Црвеног крста на Вршачком брегу. 

Представници Црвеног крста Зрењанин на обуци били 

су волонтери Миле Јокић и Милена Митровић. 

 

Ширење знања о Црвеном крсту 

 

Поводом обележавања 5. децембра - Међународног дана волонтера, волонтери Црвеног крста 

Зрењанин одржали су предавање на тему дифузије – ширења знања о Црвеном крсту за ученике 

Зрењанинске гимназије. Такође, у просторијама Црвеног крста Зрењанин, предавање је реализовано 

и за младе волонтере Црвеног крста Зрењанин. Учесници предавања су упознати са историјатом и 

принципима Црвеног крста, док је посебно акценат стављен на активности које реализују млади у 

Црвеном крсту. Предавања су реализовали волонтери Црвеног крста Зрењанин - Милена Митровић, 

Маријана Николић и Миле Јокић. 
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Кампови подмлатка и омладине Црвеног крста Зрењанин  

 

У циљу перманентне едукације волонтера и континуираног занављања волонтерске базе Црвени крст 

Зрењанин је током 2019. године реализовао три Кампа Подмлатка и омладине Црвеног крста 

Зрењанин. Током тродневних едукација реализована су предавања и радионице на тему дифузије – 

ширења знања о Црвеном крсту кроз које су учесници имали прилику да се упознају са историјатом 

и принципима Црвеног крста.  
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VII OДНОСИ С ЈАВНОШЋУ  

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

Током 2019. године настојали смо да медијски, благовремено, буду пропраћене све наше активности 

те да у потпуности информишемо јавност о раду организације, а у циљу промовисања идеја, циљева 

и задатака Црвеног крста.  

Сарадња са медијским кућама је остварена путем саопштења за јавност и позивима на конференције 

и догађаје. Током 2019. године објављено је 134 прилога у штампаним и електронским медијима као 

и 52 прилога у трајању од 160 минута који су емитовани на телевизији. Теме које су обрађиване у 

саопштењима за медије у највећем броју су се односиле на помоћ социјално угроженом 

становништву, акције добровољног давања крви, обуке становништва у првој помоћи, приче 

волонтера и о волонтерима.  

На „Web“ страници Црвеног крста Зрењанин као и на „Facebook“ и „Instagram“ страницама Црвеног 

крста Зрењанин јавност је у сваком тренутку могла да прати реализоване активности и информације 

о предстојећим догађајима.  

Активности Црвеног крста Зрењанин пратили су КТВ телевизија, РТВ Сантос, РТ Војводине, РТС, 

Градски радио, Недељни лист Зрењанин, дневни лист Дневник, и интеренет портали „I love 

Zrenjanin“, „Зрењанински“ и „ЗРклик“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


