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Црвени крст Зрењанин упућује захвалност 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 25.000 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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Са традицијом дугом 140 година, зрењанински Црвени крст у 2020. 

представља једну од најстаријих установа у овом граду, а и шире. 

Започевши свој животни век сада већ давне 1880. у ондашњем Великом 

Бечкереку, до данас је у небројено много случајева потврдио да је носилац и 

чувар хуманости и љубави према ближњима у невољи.  

 

Управо у години свог великог јубилеја, Црвени крст Зрењанин се нашао 

суочен са изазовом са каквим се до сада није суочавао - проглашењем 

пандемије вируса ковид-19 и увођењем ванредног стања на подручју 

Републике Србије као и потребом за пружањем помоћи најугроженијим 

суграђанима. На њега је одговорио спремно, посведочивши још једном 

доследност у својој хуманости и спремност да несебично помогне 

заједници којој припада. 
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Црвени крст Зрењанин је своје активности и у 2020.  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 локалне заједнице 

 

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 2020. години потреба за деловањем организације Црвеног крста Зрењанин била је изражена о 

чему сведоче 25.170 волонтерских сати уз надаље сложене финансијеске и материјалне услове за 

функционисање. 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 у 2020. години представљена је реализација послова и 

задатака утврђених Планом рада и дефинисаних календаром активности Црвеног крста Србије, као и 

активности током проглашеног ванредног стања у Републици Србији. 

 

Током 2020. 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 у току 2020. године приказане су по следећим сегментима: 

 

 

I Организациони развој 

 

II Програм припреме за деловања у несрећама и одговор на несрећу 

 

II.1 Активности Црвеног крста Зрењанин у ванредном стању 

 

 

III Здравствено васпитна делатност 

  

III.1 Добровољно давалаштво крви  

III.2 Промоција здравља  

III.3 Прва помоћ 

 

IV  Социјална делатност 

 

   IV.1 Дистрибуција хуманитарне помоћи 

   IV.2 Народна кухиња 

IV.3 Програм бриге о старијима 

IV.4 Психосоцијална подршка 

 

 

V Активности у раду са младима  

 

  

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 

2020. 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 2020. години биле су усмерене на:  

 

 обележавање 140 година постојања и рада организације Црвеног крста у Зрењанину и 

издавање монографске оубликације о Црвеном крсту Зрењанин;  

 

 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);  

 

 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 2020. године одржане су две седнице Скупштине. 

 

Ванредна седница Скупштине која је имала искључиво радни карактер одржана је 3. фебруара 2020. 

године и на овој седници једногласно су усвојене измене и допуне Статута Црвеног крста Зрењанин. 

 

У оквиру обележавања Недеље Црвеног крста, у Великој сали Црвеног крста Зрењанин, 15. маја 

2020. године одржана је редовна годишња седница Скупштине Црвеног крста Зрењанин. На седници 

су усвојени Извештај о раду Црвеног крста Зрењанин у 2019. години и План рада за 2020. годину. 

Седници Скупштине Црвеног крста Зрењанин су присуствовали начелница Средњобанатског округа 

Снежана Вучуревић, помоћник градоначелника града Зрењанина Симо Салапура и секретар Црвеног 

крста Војводине Бошко Митрашиновић. Седница је у складу са прописаним мерама одржана без 

присуства гостију и уручивања признања заслужним волонтерима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посебно је презентован рад организације Црвеног крста Зрењанин у време ванредног стања а 

изузетна захвалност упућена је пре свега младим волонтерима који су били носиоци активности. 
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Управни одбор Црвеног крста Зрењанин 

 

 

У току 2020. 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 7 седница: 

 

 

 28. јануара 2020. 

 12. фебруар 2020. 

 15. јуна 2020. 

 8. јула 2020. 

 7. октобра 2020. 

 2. новембра 2020. 

 23. децембар 2020. 

 

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 2020. годину као и све 

тешкоће његове реализације. 

 

Током 2020. 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. 

 

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. 

 

Црвени крст Зрењанин у свом саставу има 24 основна облика организовања у виду основних 

организација (6), актива (5), повереништава (5) и подружница (8). 
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Монографија 

Традиција хуманости:  

140 година Црвеног крста Зрењанин 

 

Један од главних задатака Црвеног крста Зрењанин у години 

великог јубилеја био је тај да на одговарајући начин 

документује своје постојање и рад у протеклих 140 година 

(14 деценија). Као најадекватније решење и најпогоднији 

начин наметнуло се објављивање монографије под насловом 

Традиција хуманости: 140 година Црвеног крста Зрењанин. У 

питању је богато илустрована, раскошно опремљена и 

фотографски издашна публикација снабдевена научно-

критичким апаратом, у чије су писање аутори уложили 

двоипогодишњи истраживачки рад и труд који је пратио 

свеобухватну и замашну потрагу за људима и догађајима 

који су обележили сточетрдесетогодишњу историју 

зрењанинског Црвеног крста.  

 

Кратак и богато илустрован осврт на бурну и богату прошлост, током које је зрењанински Црвени 

крст постао препознатљив и далеко ван средине у којој делује, материјализован је и сажет у оквиру 

монографске публикације чији су аутори др Филип Крчмар, Александра Танасијевић и Весна 

Каравида. Лектуру и коректуру је извршила др Драгана Сабовљев а припрему за штампу и графички 

дизајн Данка Јечменица. Издавач је Црвени крст Зрењанин а штампа је поверена Графичко 

штампарској радионици „Кримел“ из Будисаве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикација садржи Предговор, Списак илустрација, Списак скраћеница, Списак коришћених 

извора и литературе, Додатак, Списак илустрација, Списак скраћеница, Поглед у будућност (уместо 

Поговора), Садржај као и Сажетак на српском, енглеском, немачком и мађарском језику и Изводе из 

рецензија. 

 

CIP - Каталогизација у публикацији Библиотеке Матице српске, Нови Сад: 

614.885(497.113 Zrenjanin)"1880/2020" 

ISBN 978-86-902384-0-8 

О научној вредности монографске публикације, њеним дометима и значају за локалну историју, 

стручну оцену и мишљење су дали рецезенти проф др Бранко Бешлин, редовни професор 

Филозофског факултета у Новом Саду и и проф др Драган Радовановић, председник Црвеног крста 

Србије. 
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Из рецензије проф. др Драгана Радовановића: 

 

„ ... Писање добрих књига је мукотрпан посао, који захтева дубоко знање области о којој се 

пише, списатељски дар, усавршен стил и велики ентузијазам. А писање монографије која говори о 

периоду дугом 140 година има посебне захтеве: неопходан је приљежан истраживачки рад на 

откривању историјске грађе. Монографија настанка, развоја и деловања Црвеног крста Зрењанина 

изискује посебан напор, пошто је град и његов Црвени крст живео у различитим државама и 

друштвеним уређењима, проналажење историјских података је отежано, а извори се често налазе на 

међусобно удаљеним местима и на различитим језицима. 

Приказујући текст књиге (...) покушао сам да истакнем квалитет рада читавих генерација 

људи у Црвеном крсту Зрењанина, који су посебношћу своје личности, високом хуманошћу и 

солидарношћу извајали Црвени крст Великог Бечкерека – Петровграда – Зрењанина као тврђаву 

хуманости којој изазови времена и крвави ратови нису срушили зидине; напротив, остала је увек 

исто јака и стамена. Наравно, тврђаве не би било да није било народа тог града и Баната јер 

једноставно они су Црвени крст и Црвени крст је у њима. 

Читаоцима снажно препоручујем ову књигу јер ће из ње много сазнати и научити. Научиће 

како један мали Црвени крст расте јер га изазива зло и понижење и на крају мора толико да порасте, 

да буде велики и непобедив за њих. Управо је то прича о дуговечном, непобедивом и снажном 

Црвеном крсту Зрењанина. Своју снагу и утемељеност је показао и приређивањем ове сјајне 

публикације која је већ ушла у историју. ...“ 

 

 

Из рецензије проф. др Бранка Бешлина: 

 

„ ... С обзиром на то да је у питању само сегмент вишевековне прошлости једног града, 

писање историјата институције која у њему делује 140 година не изгледа у први мах као научни 

изазов. Међутим, ако се том послу приступи са ентузијазмом и одговорношћу, он може да буде врло 

захтеван. Прво, требало би имати у виду да се током овог временског периода више пута изменио 

државноправни оквир, да не помињемо остале мање или крупније промене на технолошком, 

економском, друштвеном пољу, које су током 20. века до непрепознатљивости измениле околности у 

којима је деловао Црвени крст. Додаћемо и то да се рад ове установе у Зрењанину прати до пролећа 

2020, закључно са избијањем епидемије ковид-19, што је подразумевало суочавање са свим 

„изазовима савремене историје” – у пуном смислу те речи јер и писање о оном што се десило пре 

тридесетак година историчари сматрају задатком који подразумева другачију методологију рада и 

стручну обуку него бављење давном прошлошћу. 

Имајући у виду високе научноистраживачке домете и узорну историографску нарацију, 

рукопис заслужује све похвале. Мада је излагање разговетно, у чињеничном погледу је пребогато, па 

је мало вероватно да ће читаоци ову књигу сматрати лаким штивом. Верујемо да ће се испрва многи 

запитати: чему залажење у подробности? Чему потпуне биографије истакнутих делатника Црвеног 

крста и зашто се поименце помињу многи иоле заслужнији чланови, па и службеници? Уколико би 

излагање било сажетије, са више уопштавања, а мање детаља, резултат би био краће, лакше читљиво 

историјско дело које, међутим, не би испунило суштински задатак, а то је неговање културе сећања. 

У овом обиму и са оваквим приступом, рукопис је уједно и историја и споменица Црвеног крста у 

Зрењанину. Тиме смо се руководили када смо на почетку изрекли оцену да се ради о делу трајне 

вредности...“ 

 

 

 

Свечаност поводом 140. годишњице Црвеног крста Зрењанин 
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Црвени крст Зрењанин је свечаношћу која је одржана у Народном позоришту ,,Тоша Јовановић“ у 

Зрењанину и публикацијом монографије ,,Традиција хуманости-140 година Црвеног крста 

Зрењанин“ обележио 140. годишњицу постојања и рада. 

Свечаности поводом значајног јубилеја присуствовали су председник Црвеног крста Србије проф. др 

Драган Радовановић, генерални секретар Црвеног крста Србије Љубомир Миладиновић, председник 

Црвеног крста Војводине Дејан Укропина, секретар Црвеног крста Војводине Бошко Митрашиновић, 

градоначелник Зрењанина др Симо Салапура, начелница средњобанатског управног округа Снежана 

Вучуревић, представници Војске, великодостојници Српске православне цркве, директори основних 

и средњих школа, установа и институција града Зрењанина, медији, донатори, бројни сарадници и 

пријатељи Црвеног крста Зрењанин. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Овом приликом промовисана је монографија „Традиција хуманости – 140 година Црвеног крста 

Зрењанин“ (аутори: Филип Крчмар, Александра Танасијевић, Весна Каравида), док је истовремено у 

фоајеу позоришта као и на девет великих паноа постављених на Тргу слободе постављена изложба 

на којој је приказан део фотографија из монографије.  
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Присутнима су се обратили секретар Црвеног крста Зрењанин Александра Танасијевић, 

градоначелник Зрењанина др Симо Салапура, председник Црвеног крста Војводине Дејан Укропина, 

као и председник Црвеног крста Србије, проф. др. Драган Радовановић и редовни професор 

Филозофског факултета у Новом Саду, проф. др Бранко Бешлин уједно и рецезенти монграфије.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Одата је дужна почаст и поштовање заслужним 

појединцима који су се налазили на челу Црвеног 

крста Зрењанин од краја седамдесетих година 

прошлог века до данашњих дана. Признања 

некадашњим председницима Општинске 

организације Црвеног крста Зрењанин уручила је 

председница Црвеног крста Зрењанин др Соња 

Капелер Пушкарић. Секретар Црвеног крста 

Војводине Бошко Митрашиновић уручио је признање 

председници Црвеног крста Зрењанин др Соњи 

Капелер Пушкарић.  

На самом крају церемоније председник Црвеног крста Србије проф. др Драган Радовановић уручио је 

Народном позоришту ,,Тоша Јовановић“ из Зрењанина Медаљу Црвеног крста Србије, највише 

признање које постоји у оквиру Националног друштва.  
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Уметнички део програма су реализовали: Српски хор „Свети Серафим Саровски“ и Дуо Cordis – Ана 

Алексић Шајрер – сопран, у клавирској пратњи Тине Николовски.  

 

Градоначелник Зрењанина је поводом значајног јубилеја примио у Градској кући делегације Црвеног 

крста Србије, Црвеног крста Војводине и Црвеног крста Зрењанин у саставу: проф. др Драган 

Радовановић - председник Црвеног крста Србије, Љубомир Миладиновић - генерални секретар 

Црвеног крста Србије, Дејан Укропина - председник Црвеног крста Војводине, Бошко 

Митрашиновић - секретар Црвеног крста Војводине и Александра Танасијевић – секретар Црвеног 

крста Зрењанин.  

 

Симболично, у знак подршке Организацији Црвеног крста, на Градској кући града Зрењанина је 

истакнута застава Црвеног крста Зрењанин. 
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Награда града Зрењанина за 2020. годину  

волонтерима Црвеног крста Зрењанин 

 

Комисија за доделу награда и признања донела је одлуку да Награда 

града Зрењанина за 2020. годину припадне здравственим установама 

са територије града које су поднеле највећи терет у борби против 

епидемије изазване вирусом КОВИД-19, као и волонтерима 

организације Црвеног крста Зрењанин, за помоћ угроженим 

категоријама становништва током епидемије. 

Награде су уручили градоначелник града Зрењанина, Симо Салапура 

и председник Скупштине града Зрењанина, Чедомир Јањић.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У име волонтера Црвеног крста Зрењанин награду је примила председница Црвеног крста Зрењанин 

др Соња Капелер Пушкарић. 

 

Церемонија уручења награда је уприличена на традиционалној новогодишњој свечаности у Градској 

кући, у скромнијем обиму и уз поштовање свих прописаних мера заштите. 
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Састанак секретара Основних организација Црвеног крста Зрењанин 

У просторијама Црвеног крста Зрењанин је 17. јануара 2020. године одржан састанак секретара 

Основних организација Црвеног крста Зрењанин.  

   

 

 

 

 

 

На састанку су разматрана питања функционисања организације, спровођења програмских 

активности Црвеног крста у 2020. години, и резимиране су реализоване активности током 2019. 

године у оквиру сваке Основне организације при Црвеном крсту Зрењанин.  

 

Захвалница Канцеларије за младе  

Црвеном крсту Зрењанин 

 

Свечаном академијом, чланови Канцеларије за младе 

града Зрењанина 7. фебруара 2020. године обележили 

су дванаести 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.  

 

Црвеном крсту Зрењанин додељена Вазнесењска плакета 

 

Савети месних заједница „Соња Маринковић“ и 

„Вељко Влаховић“ доделили су Црвеном крст 

Зрењанин Вазнесењску плакету за афирмацију и 

допринос развоју насеља ,, Багљаш“. На заједничкој 

свечаној седници Савета месних заједница одржаној 

28. маја 2020. године плакете су заслужним 

појединцима,колективима и организацијама уручили 

председник Скупштине града Зрењанина Оливер 

Митровић и помоћник градоначелника Симо 

Салапура. 
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II 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 2020. 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., 2019. и 2020. години. 

 

Вежба евакуације у РФЗО 

На позив Ватрогасно-спасилачког батаљона града Зрењанина, волонтери Црвеног крста Зрењанин 28. 

фебруара 2020. године учествовали су у вежби евакуације у случају пожара у Зрењанинској филијали 

РФЗО. Волонтери, чланови екипе прве помоћи Црвеног крста Зрењанин приказали су правилне и 

правовремене поступке пружања прве помоћи код повреда насталих приликом пожара.  

 

1. март - 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.  
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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 дворишту касарне организована је показна вежба на којој је приказано 

интегрисано деловање припадника Војске Србије, Ватрогасно спасилачког батаљона Зрењанин и 

Црвеног крста Зрењанин. Чланови екипе прве помоћи Црвеног крста Зрењанин су приказали 

правилне технике пружања прве помоћи и евакуације повређенима у пожару. 

 

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. 
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II.1 АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ЗРЕЊАНИН ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (15. март – 30. април 2020. године)  

 

 

У периоду од 15. марта до 30. априла, Црвени крст Зрењанин је активностима у оквиру  сузбијање 

епидемије вируса корона COVID-19 у току ванредног стања директним ангажовањем помогао 2159 

домаћинстава (480 у марту и 1679 у априлу месецу). При томе је помогнуто укупно 3712 особа (940 у 

марту и 2772 у априлу). Извршавајући активности пређено је 3564 километара (946 у марту и 2618 у 

априлу). У активности је уложено 9840 волонтерских сати (3800 у марту и 6040 у априлу). Осим 

појединцима Црвени крст Зрењанин је упутио помоћ у 4 институције и 5 удружења. 

 

 
 

Координацију одговора на новонасталу ситуацију у току проглашеног ванредног стања на 

територији Р. Србије (15. март) у граду Зрењанину вршио је Град Зрењанин односно Градски штаб за 

ванредне ситуације града Зрењанина на челу са командантом, градоначелником Чедомиром Јањићем. 

 

Као чинилац система заштите, Црвени крст Зрењанин који учествује у раду Градског и Окружног 

штаба за ванредне ситуације Средњобанатског управног округа реализује одлуке и мере које доноси 

пре свега Градски штаб за ванредне ситуације града Зрењанина а на основу чана 43. Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике 

Србије“, број 87/18), и у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања (“Службени гласник 

Републике Србије“, број 29/20). Представник Црвеног крста Зрењанин је учествовао у раду свих 

одржаних седница Градског штаба за ванредне ситуације града Зрењанина (13. март, 16. март, 18. 

март, 22. март и 27. март, 15. април) и Окружног штаба за ванредне ситуације Средњобанатског 

управног округа (16. март, 22. април).  

 

Основна Мисија Црвеног крста је помоћ угроженим људима а најугоженију групу људи у ситуацији 

проглашеног ванредног стања чинили су старији суграђани (преко 65 година старости) те је Црвени 

крст Зрењанин највећи део својих капацитета ангажовао је управо на пружању помоћи и подршке 

овој циљној групи. 
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Припремни састанак волонтера 

 

Састанак са првом групом волонтера која је била 

ангажована у активностима пружања помоћи 

старијем становништву одржан је 17. марта у 

просторијама Црвеног крста Зрењанин. Волонтерима 

су дате информације и јасна упутства о начину рада 

и понашању у оквиру реализације активности у току 

трајања ванредног стања. Радом волонтера 

координирао је стручни сарадник Борис Војинов. 

Информативни састанци су одржавани са свим 

новим групама волонтера Црвеног крста који су се 

прикључивали активностима. 

 

У току „одговора“ Црвеног крста Зрењанин на новонасталу ситуацију у ванредном стању 

реализоване су бројне активности: 

 

Обилазак корисника програма „Брига о старијима“ 

 

У оквиру активности пружања помоћи старијем становништву у стању социјалне потребе, првих 

дана по проглашењу ванредног стања, волонтери Црвеног крста су обишли кориснике програма 

„Брига о старијима“ и уручили им конзервиране намирнице и средства за хигијену.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По исказаним потребама редовних корисника програма, волонтери Црвеног крста су вршили и 

набавку основних животних намирница, лекова и средстава за хигијену. Укупно је помогнуто 123 

корисника при основним организацијама Црвеног крста „Багљаш“, „Жарко Зрењанин“, „Доситеј 

Обрадовић“, „Граднулица“ и „Мужља“.  
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Помоћ старијим суграђанима у набавци 

 

Град Зрењанин је 17. марта успоставио Кол центар 

намењен првенствено старијим суграђанима који 

имају потребу за услугом помоћи у набавци основних 

животних намирница, лекова и средстава за хигијену. 

Црвени крст Зрењанин је оформио тимове волонтера 

(узраста од 18 до 40 година) који су учествовали у 

пружању одговора на потребе најугроженијих – 

старијих суграђана за које је најпре донета препорука 

а потом и мера забране кретања.  

 

 

У оквиру координираног одговора на потребе 

старијих суграђана, мобилни тимови волонтера 

Црвеног крста Зрењанин, по достављеним 

захтевима Кол центра града Зрењанина помагали 

су старијим суграђанима у штабовима који су били 

оформљени при градским месним заједницама.  

 

Основне услуге које су волонтери том приликом 

пружали биле су набавка основних животних 

намирница, лекова и средстава за хигијену.  

 

На волонтерима је била велика одговорност да у овим 

специфичним и тешким моментима сачувају 

кредибилитет и поверење Организације. Стога 

волонтери Црвеног крста, посебно они  који су 

одлазили до старијих суграђана и вршили потребне 

набавке морали су да се придржавају јасно 

дефинисаних процедура.  

 

 

 

 

Волонтери нису улазили у стамбене јединице већ од старијих 

суграђана (преко 65) по издатом писаном радном налогу узимају 

наруџбине и врше куповине те потом испоручују купљене артикле, 

враћају кусур и уручују фискални исечак а корисници својим 

потписом на појединачне радне налоге оверавају извршене услуге. 

При том су волонтери били у обавези и да фотографишу фискалне 

рачуне и радне налоге а фотографије путем мобилних телефона 

доставе Црвеном крсту. 
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Највећи број овог вида услуга волонтери Црвеног крста пружали су у месним заједницама „Вељко 

Влаховић“ и „Соња Маринковић“ у највећем градском насељу Багљаш.  

Рад Народне кухиње у ситуацији проглашеног ванредног стања 

 

У складу са препорукама Владе Републике Србији о 

забрани изласка из кућа лицима старијим од 65 

година, Црвени крст Зрењанин је у оквиру 

реализације програма Народна кухиња организовао 

најпре доставу топлих оброка корисницима старијим 

од 65 година који живе сами и немају могућност да им 

неко преузме топли оброк. Осталим корисницима су 

уз појачане мере заштите и хигијене дистрибуирани 

топли оброци на дистрибутивном пункту у Црвеном 

крсту.  

 

Црвени крст Зрењанин је извршио дистрибуцију 340 пакета хране за редовне кориснике Народне 

кухиње којима је решењима Центра за социјални рад града Зрењанина утврђено право на овај вид 

помоћи. Укупно је на тај начин збринуто 236 породица у 22 насељена места и 104 породице у граду 

Зрењанину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Након изречене мере старијим лицима о забрани кретања, Град Зрењанин и Црвени крст Зрењанин  

су донели одлуку о обустави припреме топлих оброка у оквиру програма Народне кухиње. Дана 19. 

марта је извршена дистрибуција пакета хране намењених за двонедељни период. Пакети су свим 

корисницима топлог оброка однети на кућне адресе не узимајући у обзир године старости корисника.  

 

 

У току 9. и 10. априла, извршена је дистрибуција 

пакета хране намењених за период до 30. априла за 262 

корисника топлих оброка. Корисницима преко 65 

година старости пакети су били испоручени на кућне 

адресе. Свим осталим корисницима, не узимајући у 

обзир године старости, пакете су након достављања у 

штабове формиране при градским месним заједницама, 

корисницима на кућне адресе доставили волонтери. 



Црвени крст Зрењанин – Извештај о раду у 2020. години 
  

24 

 

Дана 30. априла извршена је дистрибуција пакета хране намењених за период до 22. маја за 262 

корисника топлих оброка. Корисницима преко 65 година старости пакети су испоручени на кућне 

адресе. Намирнице за остале кориснике су достављене месним заједницама. По протеку овог периода 

планирана је поновна припрема и дистрибуција топлих оброка корисницима Народне кухиње. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период без дистрибуције топлих оброка искоришћен 

је за радове на потпуној санацији дистрибутивног 

пункта у Црвеном крсту Зрењанин (санација влажних 

зидова, замена зидних плочица, измена дела електро и 

водоводне инсталације, глетовање, кречење, замена 

кухињског намештаја). 

 

 

 

Обилазак старијих волонтера 

 

У току првих дана по проглашењу ванредног стања Црвени крст Зрењанин није заборавио ни своје 

старије волонтере  те су волонтери обишли и неке од оних који су дуг низ година посветили 

хуманитарном раду у организацији Црвеног крста. Због пре свега сопствене безбедности, 

дисциплиновано у самоизолацији су били председница Црвеног крста Зрењанин и бројни волонтери 

који су и овог пута имали велику жељу да помогну у току повећаног обима активности.  
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Техничке припреме, паковање и дистрибуција пакета 

 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин су 30. марта узели учешће у техничким припремама у 

зрењанинској спортској хали „Медисон“ и помогли да се обезбеде потребни предуслови за 

реализацију припреме и паковања пакета намирница које је Град Зрењанин обезбедио за старије 

суграђане – пензионере са примањима испод 30.000 динара месечно.  

Од 31. марта екипе волонтера (15-20 дневно) свакодневно учествују у формирању кутија потом и 

паковању првих 15.000 пакета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почев од 22. априла екипе од по 15 до 20 волонтера 

Црвеног крста у зрењанинској спортској хали 

„Медисон“ свакодневно учествују у формирању 

кутија потом и паковању нових 17.000 пакета у оквиру 

припреме другог циклуса пакета за пензионере са 

примањима испод 30.000 динара и социјално 

угрожене суграђане. 

 

 

 

 

 

Мобилне екипе волонтера Црвеног крста су учествовале уз 

представнике Градског одељења за ванредне ситуације града 

Зрењанина и волонтере других организација и у достави 

градских пакета крајњим корисницима.  

 

Дистрибуција пакета пензионерима са примањима до 30.000 

динара је вршена у координацији штабова формираних при 

месним заједницама. 
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Дистрибутивни центар у хали спортова „Медисон“ је 29. априла обишао градоначелник града 

Зрењанина Чедомир Јањић са сарадницима и изузетно похвалио рад волонтера Црвеног крста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пријем и дистрибуцију хуманитарне помоћи Црвеног крста Србије, Црвеног крста Војводине и 

других донатора (утовар/истовар) реализoвали су волонтери Црвеног крста Зрењанин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема пакета – донација Владе АП Војводине 

 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин су 10. и 11. априла били ангажовани и на пословима припреме 

пакета помоћи за угрожено становништво у просторијама Црвеног крста Зрењанин.  
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Од донације Владе АП Војводине, обезбеђене посредством Црвеног крста Војводине, спаковано је 

500 пакета хране и 500 пакета хигијенских производа који су дострибуирани најугроженијим 

категоријама становништва на терирорији Града Зрењанина. 

 

Донације институцијама и угроженим лицима 

 

Црвени крст Зрењанин је 9. априла упутио донацију у 

виду средстава за хигијену: 

 

Геронтолошком центру Зрењанин  

(395 литара) и  

 

Окружном затвору у Зрењанину  

(380 литара).  

 

 

У оквиру бројних активности пружања хуманитарне подршке социјално угроженом становништву 

које су у току ванредног стања предузеле Градска управа града Зрењанина и Црвени крст Зрењанин, 

23. априла, запослени и волонтери Црвеног крста су извршили  дистрибуцију 220 пакета намирница 

и 220 пакета производа за хигијену ромским породицама у субстандардном насељу „Дудара“. Ова 

врста хуманитарне помоћи је донација Владе АПВ а опредељена је имајући у виду положај ромске 

заједнице која услед низа специфичности тренутно има посебно отежан социјално економски 

положај.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запослени и волонтери Црвеног крста Зрењанин 

посетили су 24. априла пет удружења особа са 

инвалидитетом на територији града Зрењанина: 

Савез за церебралну и дечију парализу 

средњебанатског округа Зрењанин, Удружење 

параплегичара Баната, Међуопштинску организацију 

слепих и слабовидих Зрењанин, Организацију глувих 

и наглувих Зрењанин и Удружење за помоћ МНРО 

"Сунцокрет" Зрењанин.  
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У настојању да нико не остане заборављен, у оквиру активности пружања хуманитарне подршке 

социјално угроженом становништву Црвени крст Зрењанин је на молбу удружења, извршио 

дистрибуцију 180 пакета намирница и 180 пакета производа за хигијену најугроженијим члановима 

удружења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ова врста хуманитарне помоћи је опредељена имајући у виду положај лица са инвалидитетом која 

услед низа специфичности тренутно имају посебно отежан социјално економски положај. Наведена 

хуманитарна помоћ је донација Владе АП Војводине. 

 

У оквиру активности пружања хуманитарне подршке социјално угроженом становништву волонтери 

Црвеног крста Зрењанин су 27. априла извршили дистрибуцију 300 пакета намирница и 300 пакета 

производа за хигијену ромским породицама у субстандардном насељу „Сурдучка“. Ова врста 

хуманитарне помоћи је опредељена имајући у виду положај ромске заједнице која услед низа 

специфичности тренутно има посебно отежан социјално економски положај.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хуманитарну помоћ је обезбедио Град Зрењанин набавком идентичних производа који су саставни 

део пакета донираних од АПВ. Од наведених производа волонтери Црвеног крста су спаковали 300 

пакета намирница и 300 пакета производа за хигијену како би све ромске породице биле помогнуте 

на идентичан начин. 
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Запослени и волонтери Црвеног крста Зрењанин, су 

посетили 28. априла Специјалну болницу за плућне 

болести ,,Др Васа Савић“ у Зрењанину и уручили 30 

пакета намирница и 30 пакета производа за хигијену. 

Хуманитарна помоћ је донација Владе АПВ а 

опредељена је у циљу пружања подршке установама 

које пожртвовано у ситуацији ванредног стања брину 

о здрављу становништва, али и као вид помоћи 

социјално угроженим лицима која се налазе на 

болничком лечењу.  

 

 

 

У оквиру пружања хуманитарне подршке током 

трајања ванредног стања, хуманитарна помоћ у виду 

20 пакета намирница и 20 пакета средстава за 

хигијену уручена је 28. априла корисницима 

Прихватилишта за старе и одрасле у кризним 

ситуацијама, бескућнике и просјаке.  

 

 

 

Акције добровољног давања крви у време ванредног стања 

 

Црвени крст Зрењанин је у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине организовао пет, 

раније планираних акција добровољног давања крви у ситуацији проглашеног ванредног стања на 

територији Републике Србије. Акције су реализоване у складу са свим мерама које је донела Влада 

РС током ванредног стања како би се обезбедила максимална заштита добровољних давалаца али и 

волонтера Црвеног крста Зрењанин и чланова екипе Завода за трансфузију крви Војводине. То је 

изискивало већи број волонтера који учествују у организовању акција и већи обим њиховог 

ангажовања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акције су одржане 17. марта (Трансфузиомобил у Елемиру), а 26. марта, 9., 14. и 29. априла у 

Културном центру Зрењанина. Иако планиране и најављене на другим локацијама, акције су 
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реализоване у Културном центру Зрењанин захваљујући коме је било могуће организовати их 

несметано, у довољном броју просторија како би биле испоштоване све прописане мере безбедности. 

Преко 150 суграђана се одазвало акцијама и показало хуманост и солидарност у овим тешким 

тренуцима, али и велико стрпљење поштујући све смернице које су уведене из безбедносних разлога. 

Од тог броја суграђана, 137 је даровало крв док остали то нису могли да учине из здравствених 

разлога.  

 

Захваљујући ЈКП „Чистоћа и зеленило“ редовно је вршена дезинфекција пословних  просторија, 

простора за организовање акција ДДК и магацинских простора у складу са свим прописаним мерама 

безбедности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едукација волонтера 

 

Волонтерка Црвеног крста Зрењанин Гордана 

Дујловић је учествовала на онлине семинарима које је 

организовала Међународна Федерација Црвеног крста 

и Црвеног полумесеца за младе волонтере Црвеног 

крста из целог света. Семинари су у току пружања 

одговора Црвеног крста на пандемију, организовани 

на недељном нивоу 9., 16. и 23. априла. Основни циљ 

семинара био је да се у кризној ситуацији повежу 

волонтери, да буду једни другима потпора у овим 

временима као и да размене искуства о волонтерском 

ангажовању у својим организацијама и националним друштвима Црвеног крста. 

 

Координација волонтера 

 

У току ванредног стања, просечно је 40 волонтера у току дана било укључено у активности Црвеног 

крста, како на терену тако и у просторијама Црвеног крста Зрењанин. 
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Координација и управљње волонтерима је веома сложен, захтеван и изузетно одговоран посао. У 

Црвеном крсту Зрењанин се годинама предано ради на континуираном занављању волонтерске базе, 

пре свега младих волонтера. Млади волонтери почев од основношколског потом средњошколског 

узраста расту, уче и сазревају у Црвеном крсту кроз најразличитије видове едукација и у добу од 20 

до 25 година старости стичу праву зрелост едукованих волонтера који без обзира на своју младост 

имају за собом велико искуство у раду Организације. Управо на тај начин су припремљени за 

деловање у најразличитијим ситуацијама посебно када је у питању помоћ и збрињавање угроженог 

становништва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захваљујући добром раду са младима у претходном дугом периоду, у време ванредног стања у 

Организацији су стасали едуковани, млади волонтери који су у време великих изазова радили по 

јасним упутствима и по строго дефинсаним процедурама Црвеног крста. Ово пре свега, зарад 

сопствене безбедности (безбедности волонтера која је на првом месту), наравно и зарад безбедности 

корисника услуга Црвеног крста и пружања што квалитетније услуге крајњим корисницима.  

 

Првог дана по проглашењу ванредног стања, у граду Зрењанину на терену су били управо волонтери 

Црвеног крста Зрењанин. Они су били „иницијална каписла“ за велики број волонтера који се потом 

прикључивао свеобухватној градској акцији пружања помоћи старијем становништву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Као изузетно отежавајуће околности и овог пута су се издвојили недостатак адекватног магацинског 

простора и сопствених транспортних капацитета Црвеног крста Зрењанин. 
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Презентација активности и транспарентност у раду 

 

О наведеним активностима редовно су извештавале 

локалне и државне медијске куће. О раду Црвеног 

крста објављено је 15 телевизијских прилога и 16 

писаних прилога у штампаним листовима и на е 

порталима. У локалном листу „Зрењанин“ два пута су 

активности биле објављене на насловној страни а у 

једном броју активностима Црвеног крста је посвећена 

цела страна.  

 

Црвени крст Зрењанин је израдио спот о раду волонтера а вести и нформације о реализованим  

активностима редовно ажурирао на званичној фб страници Црвеног крста Зрењанин 

https://www.facebook.com/crvenikrstzrenjanin/ као и на web страници Црвеног крста Зрењанин 

www.ckzr.org.rs 

 

Ванредна ситуација у граду Зрењанину 

 

Градски штаб за ванредне ситуације прогласио је 25. новембра ванредну ситуацију на територији 

Града Зрењанина. Ванредна ситуација се проглашава због настанка елементарне непогоде ширењем 

епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и спровођења неопходних мера 

заштите и спасавања. 

 

Шатори – монтжне чекаонице испред Одељења инфектологије 

 

Почетком новембра 2020. године значајно је повећан број грађана на територији града Зрењанина 

који су се јављали на преглед због сумње на ковид инфекцију. Услед све неповољније 

епидемиолошке ситуације као и све хладнијег времена са падавинама, на молбу градоначелника 

града Зрењанина - команданта Штаба за ванредне ситуације града Зрењанина, Црвени крст Зрењанин 

поставио је два шатора– монтажне чекаонице испред Одељења инфектологије Опште болнице 

,,Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, као заштиту од временских неприлика за лица која чекају на преглед и 

тестирање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/crvenikrstzrenjanin/
http://www.ckzr.org.rs/
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III ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ 

 

 

III.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. 

 

Највећи изазов са којим се Црвени крст Зрењанин суочио у области добровољног давалаштва крви 

током  2020. године, било је обезбеђивање несметаног одржавања акција добровољног давања крви у 

условима пандемије и неповољне епидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид-19.  Уз предан 

рад запослених и великог броја волонтера омогућено је континуирано одржавање акција 

добровољног давања крви током трајања ванредног стања уз поштовање свих препоручених 

епидемиолошких мера. Упркос бројним препрекама у 2020. години реализовано је 40 акција 

добровољног давања крви од којих 38 редовних и 2 ванредне, а прикупљенo је укупно 1732 јединицe 

крви. 
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Акције добровољног давања крви током јануара 

2020. године 

У сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, 

Црвени крст Зрењанин је током јануара 2020. године 

организовао 3. акције добровољног давања крви. 

Акцијама добровољног давања крви које су 

реализоване 9., 20. и 31. јануара одазвало се преко 120 

добровољних давалаца а прикупљено је 107 јединица 

крви.  

 

Ванредна акција добровољног давања крви 06.02.2020. 

У сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, 

Црвени крст Зрењанин је у оквиру зимске кампање 

организовао ванредну акцију добровољног давања 

крви у свечаној сали месних заједница "Вељко 

Влаховић" и „Соња Маринковић“. Ванредна акција је 

реализована у циљу одржавања стабилних залиха 

крви које су током зимског периода услед бројних 

фактора смањене.  Акцији се одазвало 47 

добровољних давалаца од којих је 35 могло да дарује 

крв.  

Фебруарске акције добровољног давања крви 

Црвени крст Зрењанин у сарадњи са Заводом за 

трансфузију крви Војводине, организовао је током 

месеца фебруара три редовне акције добровољног 

давања крви у свечаној сали месних заједница "Вељко 

Влаховић" и „Соња Маринковић“.Акцијама 

добровољног давања крви које су реализоване 13., 18. 

и 25. фебруара одазвало се преко 190 добровољних 

давалаца а прикупљено је 175 јединица крви.  

 

 

Акција добровољног давања крви у просторијама 

Месне заједнице ,,Доситеј Обрадовић“ 

Црвени крст Зрењанин у сарадњи са Заводом за 

трансфузију крви Војводине, организовао је 5. марта 

2020. године акцију добровољног давања крви у 

просторијама Месне заједнице "Доситеј Обрадовић". 

Прикупљено је 66 јединица крви.  
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Промоција добровољног давалаштва крви за средњошколце 

У циљу промоције добровољног давалаштва крви и 

мотивисања матураната да постану добровољни 

даваоци крви одржан је низ едукација на тему 

"Добровољно давање крви" за преко 250 ученика 

Зрењанинске гимназије, ЕГШ "Никола Тесла", ЕТШ 

"Јован Трајковић" и Пољопривредне школе 

Зрењанин. 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.  

Акција добровољног давања крви на ТФ ,,Михајло 

Пупин" 

 

У анексу зграде ТФ "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 84 добровољних 

давалаца, а прикупљено је 76 јединица крви.  

 

 

Акције добровољног давања крви у време ванредног стања 

 

Црвени крст Зрењанин је у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине организовао пет, 

ранијe планираних акција добровољног давања крви, у ситуацији проглашеног ванредног стања на 

територији Републике Србије. Акције су реализоване у складу са свим мерама које је донела Влада 

РС током ванредног стања како би се обезбедила максимална заштита добровољних давалаца али и 

волонтера Црвеног крста Зрењанин и чланова екипе Завода за трансфузију крви Војводине. То је 

изискивало већи број волонтера који учествују у организовању акција и већи обим њиховог 

ангажовања. 
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Акције су одржане 17. марта (Трансфузиомобил у Елемиру), а 26. марта, 9., 14. и 29. априла у 

Културном центру Зрењанина. Иако планиране и најављене на другим локацијама, акције су 

реализоване у Културном центру Зрењанин захваљујући коме је било могуће организовати их 

несметано, у довољном броју просторија како би биле испоштоване све прописане мере безбедности. 

Преко 150 суграђана се одазвало акцијама и показало хуманост и солидарност у овим тешким 

тренуцима, али и велико стрпљење поштујући све смернице које су уведене из безбедносних разлога. 

Од тог броја суграђана, 137 је даровало крв док остали то нису могли да учине из здравствених 

разлога.  

 

Национални дан добровољних давалаца крви 

Поводом обележавања  Националног дана  добровољних давaлаца крви Црвени крст Зрењанин је у 

сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине 11. маја реализовао акцију добровољног давања 

крви у Културном центру Зрењанин. Уручена су признања даваоцима за први пут дату крв.  

 

 

 

 

 

 

 

Такође, у оквиру обележавања Националног дана добровољних давалаца крви чланови Омладинске 

теренске јединице реализовали су и уличну акцију, формирали су информативни пункт на коме су 

информисали суграђане и делили едукативни материјал у циљу омасовљавања и промоције 

добровољног давалаштва. 

 

Узевши у обзир да су одлуком Комисије за 

добровољно давалаштво крви Црвеног крста Србије 

сви овогодишњи учесници конкурса ,,Крв живот 

значи“ проглашени за победнике волонтер Лука 

Мандић сачинио је кратак видео обухвативши све 

ликовне и литерарне радове пристигле у Црвени крст 

Зрењанин. Видео је објављен на фејсбук страници као 

и на званичном сајту Црвеног крста Зрењанин.
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Акције добровољног давања крви током маја месеца 

Црвени крст Зрењанин у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине организовао је током 

маја месеца три акције добровољног давања крви – 11., 21. и 27. маја. На акције се одазвало преко 

110 добровољних давалаца крви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светски дан добровољних давалаца крви 

 

Поводом Светског дана добровољних давалаца крви у Градској кући града Зрењанина одржан је 

пријем на коме су уручена признања вишеструким добровољним даваоцима крви, који су крв дали 

100, 75 и 50 пута, као и Плакете ,,Широко срце“. Пријему су присуствовали заменик градоначелника 

Зрењанина Саша Сантовац, помоћник градоначелника града Зрењанина Симо Салапура и 

покрајински секретар за спорт и омладину Владимир Батез.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутне је поздравио заменик градоначелника Зрењанина Саша Сантовац који је подсетио на значај 

добровољног давања крви и потребу подизања свести сваког појединца о помоћи другим људима 

када је то најпотребније. Помоћник градоначелника града Зрењанина Симо Салапура је уручио 

признање Црвеног крста Србије за 100 и 75 пута дату крв. Добитник признања за 100 пута дату крв је 

господин Рац Атила, а добитници признања за 75 пута дату крв су Дарко Чобанов и Липтак Тибор. 

Признања за 50 пута дату крв уручио је заменик гардоначелника Зрењанина Саша Сантовац.  

 

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. 
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Осим појединаца, указала је и на значај хуманих 

средина које организују акције добровољног давања 

крви и помажу њихову реализацију. Плакету 

„Широко срце“ онима који су постигли изузетне 

резултате на омасовљавању добровољног 

давалаштва крви у 2019. години уручио је 

покрајински секретар за спорт и омладину Владимир 

Батез. Плакете су уручене Зрењанинској гимназији, 

Високој школи струковних студија у Зрењанину, 

Културном центру Зрењанин, Бокс клубу ,,Банат“ и 

Насељеном месту ,,Ечка“. Такође, поводом 

обележавања 14. јуна, Светског дана добровољних давалаца крви, волонтери Црвеног крста 

Зрењанин су промовисали добровољно давлаштво крви у центру града. Оформљен је 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). 

 

Акције добровољног давања крви током јуна 2020. 

године 

 

Црвени крст Зрењанин у сарадњи са Заводом за 

трансфузију крви Војводине, током месеца јуна 

организовао је три акције добровољног давања крви, 

11., 18. и 25. јуна. На акције се одазвало преко 220 

добровољних давалаца, а прикупљене су 202 јединице 

крви.   

 

,,Црвени крст-Црвени тепих“ 

 

Црвени крст Србије је организовао летњу кампању промоције добровољног давалаштва крви под 

називом “Црвени крст – Црвени тепих“. Циљ кампање био је предупређење летњих несташица крви 

или умањење дефицита крви која је карактеристична за летњи период. У Београду, 23. јуна 2020. 

године, организовано је снимање ТВ спота посвећеног промоцији добровољног давалаштва крви. 

Црвени крст Зрењанин је подржао кампању Црвеног крста Србије, обезбедивши учешће  

прослављених зрењанинских спортиста - Мирославе Најдановски и Владимира Грбића. 
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Јулске акције добровољног давања крви 

Црвени крст Зрењанин у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, организовао је током 

месеца јула три редовне акције добровољног давања крви – 8., 16. и 23. јула 2020. године. Акције су 

организоване у просторијама Месне заједнице ,,Жарко Зрењанин“ (8. јул), Месне заједнице ,,Доситеј 

Обрадовић“ (16. јул) и у свечаној сали месних заједница "Вељко Влаховић" и „Соња Маринковић“ 

(23. јул). Акцијама добровољног давања крви одазвало се 150 добровољних давалаца а прикупљено 

је 135 јединица крви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акције добровољног давања крви током августа 2020. године 

 

Црвени крст Зрењанин у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, и током августа 2020. 

године организовао је акције добровољног давања крви у складу са унапред утврђеним годишњим 

планом.  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Акције су реализоване у просторијама месних заједница на Багљашу (6. и 19. августа) и у Великој 

сали Црвеног крста Зрењанин (27. август) уз стриктно поштовање процедура и превентивних мера 

ради спречавања преноса вируса на акцијама прикупљања крви, у складу са прописима и донетим 

мерама. Упркос неповољној епидемиолошкој ситуацији на акције се одазвало преко 130, а 

прикупљено је 112 јединица крви. 

 

Ванредна акција добровољног давања крви у Авив парку 

 

Црвени крст Зрењанин и Завод за трансфузију крви Војводине су због смањених залиха крви које су 

карактеристичне за летњи период и изузетно великих потреба, организовали ванредну акцију 

добровољног давања крви у суботу 5. септембра 2020. године у Авив парку Зрењанин. На акцију се 

одазвало 56, а крв је дало 42 добровољних давалаца.  
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Септембарске акције добровољног давања крви 

Црвени крст Зрењанин у сарадњи са Заводом за 

трансфузију крви Војводине, током месеца септембра 

организовао је три редовне, годишњим  планом 

предвиђене акције добровољног давања крви - 11., 17. 

и 24. септембра. На акције се одазвало преко 160 

добровољних давалаца, а прикупљена је 141  јединица 

крви. 

 

 

Саветовање добровољних давалаца крви 

Црвени крст Новог Сада је, у сарадњи са Заводом за 

трансфузију крви Војводине а у оквиру Програма 

едукативно мотивационог рада, у периоду од 25. до 

27. септембра 2020. године у Врњачкој бањи, 

организовао Саветовање за волонтере, сараднике и 

организаторе акција добровољног давалаштва крви. У 

раду по темама које су за циљ имале подизање свести 

о култури добровољног давања крви, стицање 

вештина комуникације и позитивног приступа према 

потенцијалним и вишеструким добровољним 

даваоцима крви је учествовала секретарка Црвеног 

крста Зрењанин Александра Танасијевић. Саветовање је одржано у складу са прописаним мерама 

здравствене заштите од заразне болести Covid-19, уз поштовање свих препорука о предострожности 

у циљу првентивне заштите свих учесника. 

Октобарске и новембарске акције добровољног давања крви 

 

Завод за трансфузију крви Војводине и Црвени крст Зрењанин током октобра и новембра 2020. 

године реализовали су, упркос неповољној епидемиолошкој ситуацији, шест акција добровољног 

давања крви предвиђених редовним годишњим планом.  
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Преко 320 суграђана се одазвало акцијама и показало хуманост и солидарност у овим тешким 

тренуцима, али и велико стрпљење поштујући све смернице које су уведене из безбедносних разлога. 

Од тог броја суграђана, 275 је даровало крв док остали то нису могли да учине из здравствених 

разлога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акције добровољног давања крви током децембра 2020. године 

 

Црвени крст Зрењанин у сарадњи са Заводом за трансфузију крви Војводине, организовао је током 

децембра четири редовне акције добровољног давања крви – 3., 8., 17. и 30. децембра 2020. године.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Све акције су реализоване у свечаној сали месних заједница "Вељко Влаховић" и „Соња 

Маринковић“. Акцијама добровољног давања крви одазвало се 170 добровољних давалаца а 

прикупљено је 147 јединица крви.  
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III.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.  

 

Здравствено превентивне активности посебно у погледу едукације грађана о правилној примени 

превентивних мера ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 у 2020. години присутне су 

као саставни део рализације свих програма и активности Црвеног крста Зрењанин. 

31. јануар - Национални дан без дувана 

Црвени крст Зрењанин је обележио 31. јануар – 

Национални дан без дуванског дима уз овогодишњи 

мото „Живот без дувана - за бољу будућност нових 

генерација“, а са циљем да упозори јавност на 

штетне ефекте излагања дуванском диму, посебно по 

здравље деце и младих. Трибина на тему 

”Никотинизам” одржана je у Свечаној сали ЕГШ 

"Никола Тесла" у Зрењанину. За преко 120 ученика, 

презентацију ”Никотинизам”, представио је 

едуковани волонтер Црвеног крста Зрењанин Миле 

Јокић. Статистичке податке, резиме предавања и 

одговоре на питања учесника дала је 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. Медијатор трибине била је Ивана Голушин, главна 

сестра Саветовалишта за младе у Дому здравља "Др Бошко Вребалов". 

 

ХИВ/АИДС за ученике Зрењанинске гимназије 

Eдуковани волонтери Црвеног крста Зрењанин 

одржали су вршњачку едукацију на тему ХИВ/АИДС 

и остале полно преносиве инфекције за 30 ученика 

трећег разреда Зрењанинске гимназије.  
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Онлајн едукације 

Едуковани волонтер Црвеног крста Зрењанин Маријана Николић у оквиру 

обележавања Недеље Црвеног крста реализовала је за све заинтересоване 

волонтере и ученике средњих школа онлајн едукације на теме: 

 дифузија – ширење знања о Црвеном крсту за представнике средњих 

школа,  

 правилна исхрана и здрави стилови живота,  

 превенције полно преносивих инфекција. 

 

 

31. мај - Светски дан без дувана 2020 

Сваке године 31. маја Светска здравствена 

организација обележава Светски дан без дувана, 

истиче здравствене и друге ризике који се повезују са 

употребом дувана и залажу се за делотворне политике 

којима се смањује употреба дувана. Светски дан без 

дувана 2020. године обележава се под слоганом 

„Заштита младих од манипулација дуванске 

индустрије и спречавање употребе дувана и никотина 

међу младима”.  

Обележавајући 31. мај – Светски дан без дувана, волонтери Црвеног крста Зрењанин одржали су 

вршњачку едукацију преко интернет апликације ZOOM, за све заинтересоване младе, реализовали су 

поделу промотивног материјала и информисали суграђане о штетности дуванског дима, и 

учествовали су на вебинару који је организовао Завод за јавно здравље Суботица под називом 

„Заштитимо младе од манипулације дуванске индустрије и спречимо употребу дувана и никотина 

међу младима“. 

Међународни дан борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге 

Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 

26. јун Међународним даном борбе против злоупотребе 

и незаконите трговине дрогама. Овај дан Обележава се 

широм света у циљу мобилисања појединаца и заједнице 

за подизање свести о последицама употребе дрога по 

друштво и за активан однос у сузбијању проблема 

злоупотребе дрога. 

Под овогодишњим слоганом "Више знања за бољу негу" 

волонтери Црвеног крста Зрењанин одржали су у 

Великој сали Црвеног крста Зрењанин едукативно скуп 

за заинтересоване суграђане, након чега су у главној 

градској улици информисали суграђане о штетности 

коришћења психоактивнох супстанци. 
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Светски дан срца - 29. септембар 

Светски дан срца oве године обележава се под 

слоганом: „Свим срцем за здраво срце”. Живимо у 

времену пандемије KОВИД-19 због чега је брига о 

стању нашег срца тренутно важнија него икада. Зато 

ове године, 29. септембра, кампања поводом 

обележавања Светског дана срца истиче значај 

болести срца и крвних судова, које су водећи узрок 

смрти у свету. KОВИД-19 нарочито угрожава срчане 

болеснике и ставља их под двоструки ризик.  

Правилна исхрана, редовна физичка активност, престанак пушења, контрола телесне тежине и 

крвног пртиска могу значајно да смање ризик за настанак болести срца и крвних судова у свим 

популационим групама.  

Волонтери Црвеног крста Зрењанин су ове године 29. 

септембар обележили у просторијама МЗ ,,Вељко 

Влаховић“ и ,,Соња Маринковић“ у сарадњи са Домом 

здравља "Др Бошко Вребалов“ и Заводом за јавно 

здравље Зрењанин. Многобројни грађани имали су 

прилику да провере своје здравље на превентивним 

прегледима. Такође, чланови ОТЈ Црвеног крста 

Зрењанин свим заинтересованим суграђанима 

презентовали су правилне технике оживљавања код 

одраслих и деце.  

Управо болести срца представљају најчешћи узрок престанка рада срца а у том случају правовремена 

и исправна кардиопулмонална реанимација може спасити живот. 

 

10. октобар - Светски дан менталног здравља 

Скоро милијарду људи живи са неким менталним 

поремећајем, три милиона људи умре сваке године од 

последица злоупотребе алкохола, док на сваких 40 

секунди једна особа изврши самоубиство. Поред тога, 

пандемија COVID-19 која је погодила милијарде људи 

широм света, оставила је дугорочне последице по 

ментално здравље. Овогодишња кампања поводом 

обележавања Светског дана менталног здравља 

обележава се под слоганом „Покрет за ментално 

здравље: хајде да инвестирамо у ментално здравље”.  
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У склопу обележавања "Дечије недеље", а поводом обележавања 10. октобра - Светског дана 

менталног здравља, волонтери Црвеног крста Зрењанин посетили су удружење МНРО "Сунцокрет", 

где су са корисницима реализовали радионице и разговарали о томе шта за њих значе правила.   

1.децембар-Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а 

 

Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а окупља људе широм света са циљем усмеравања пажње на 

ХИВ пандемију. Овај дан пружа прилику да представници влада, државних институција и 

здравствених установа у сарадњи са осталим партнерима информишу јавност о актуелној 

епидемиолошкој ситуацији, значају тестирања на ХИВ и начинима заштите. Свет је постигао 

значајан напредак од касних деведесетих година прошлог века, али пандемија узрокована ХИВ-ом 

остаје и даље главно јавноздравствено питање на глобалном нивоу.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. децембар - Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а обележен је под слоганом „Глобална 

солидарност - подељена одговорност“. Тим поводом волонтери Црвеног крста Зрењанин су у главној 

градској улици поставили информативни пункт. ЕДуковани волонтери су информисали суграђане о 

томе шта је вирус ХИВ-а, начинима преноса и како да се заштите.  

 

 

Организована је и реализована интернет трибина за ученике средњих школа и остале заинтересоване 

суграђане. Трибину, у организацији Црвеног крста Зрењанин, Саветовалишта за младе при Дому 

здравља „Др Бошко Вребалов“ и Канцеларије за младе града Зрењанина, водили су Бојана Томић, 

главна сестра Саветовалишта за младе и Немања Петковић, едуковани волонтер Црвеног крста 

Зрењанин. 
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III.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)  

 

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

помоћи  

 

Од јануара 2020. године Црвени крст Зрењанин започео је обуке екипа подмладка и омладине за 

такмичења у пружању прве помоћи, у реалистичком приказу повреда, стања и обољења. Обуке су 

према предвиђеном распореду реализоване у зрењанинским основним и средњим школама као и у 

просторијама Црвеног крста Зрењанин до момента проглашења ванредног стања на територији 

Републике Србије услед епидемије изазване вирусом Ковид 19. 

 

Бесплатна школа пливања са едукативним радионицама 

У оквиру акције "Бесплатна школа пливања са 

едукативним радионицама", коју реализује Град 

Зрењанин, уз подршку ЈУ "Спортски објекти", 

пливачких, ватерполо и ронилачких клубова, Спортског 

Савеза града Зрењанина, Савеза за школски спорт, 

Предшколске установе Зрењанин и Црвеног крста 

Зрењанин, 9. марта 2020. године за око 45 малишана, 

који похађају предшколску установу из насељених 

места, приказане су правилне технике пружања прве 

помоћи.  

 

Обука прве помоћи за ученике Техничке школе 

У периоду од 8. до 12. јуна у просторијама Црвеног крста Зрењанин реализована је обука у пружању 

прве помоћи за 72 ученика Техничке школе из Зрењанина. 
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Безбедност деце у саобраћају 

У оквиру реализације акције "Безбедност деце у саобраћају" волонтери Црвеног крста Зрењанин су 

са ученицима од првог до четвртог основне школе разговарали о правилном понашању у саобраћају. 

Такође су им приказали основна знања у пружању прве помоћи. Овогодишњом акцијом биле су 

обухваћене: ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Др Јован Цвијић“, ОШ „Петар Петровић Његош“,ОШ „Ћура 

Јакшић“ Зрењанин, ОШ „Ђура Јакшић“ Перлез, ОШ „Бранко Ћопић“ Лукићево, ОШ „Стеван 

Книћанин“ Книћанин, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Фаркаждин, ОШ ,,Др Бошко Вребалов“ Меленци, 

ОШ „ Серво Михаљ“ Мужља. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Светски дан прве помоћи 

Светски дан прве помоћи сваке године обележава се друге суботе у септембру. Упркос забринутости 

у вези са корона вирусом и фокусом на спречавању његовог ширења и даље се дешавају повреде и 

болести које нису повезане са корона вирусом. Помоћ људима који се нађу у невољи једнако је 

потребна сада, као и у редовним околностима. Организације Црвеног крста широм света скрећу 

пажњу јавности о значају познавања прве помоћи за појединца и за друштвену заједницу у 

специфичној ситуацији у каквој се данас налазимо. Незгода није увек предвидива, она се може 

догодити било када, на било ком месту и свако може бити погођен. Обележавајући Светски дан прве 

помоћи уз овогодишњи мото „Незгоде не знају за Корону. Прва помоћ је увек потребна!“, волонтери 

Црвеног крста Зрењанин су у оквиру обележавања Светског дана пешачења, за све присутне, вршили 

приказ правилних и правовремених поступака пружања прве помоћи.  

 

 

 

 

 

 

 

Екипа реалистичког приказа повреда обољења и стања је приказивала симулирање и реално 

приказивање повреда. Волонтере је обишао помоћник градоначелника Зрењанина Симо Салапура.  
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У оквиру обележавања Светског дана прве помоћи волонтери Црвеног крста Зрењанин извели су и 

три показне вежбе за ученике Основне школе „2. октобар“ из Зрењанина на којима су им приказали 

правилне и правовремене поступке пружања прве помоћи. Све активности реализоване су уз 

поштовање епидемиолошких мера заштите од вируса Ковид-19. 

Едукације за грађанство у пружању прве помоћи 

У оквиру активности поводом обележавања Светског дана прве помоћи, волонтери Црвеног крста 

Зрењанин су, уз поштовање свих епидемиолошких мера заштите од заразне болести Covid-19, у 

Планковој башти реализовали едукацију из прве помоћи за заинтересоване суграђане и волонтере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 обележили су 20. новембар -

Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода. Овај датум је установила Генерална скупштина 

УН 2005. године, препознавши значај угрожености људи у саобраћајним незгодама. 

Ученицима смера Саобраћајни техничар, Техничке школе у Зрењанину, приказано је збрињавање 

најчешћих повреда насталих у саобраћајном трауматизму.  
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Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи и РППСО-у 

 

Због епидемиолошке ситуације у земљи, такмичење екипа Црвеног крста Србије се ове године 

реализовало на другачији начин од уобичајеног, а оцењивање радова реализовале су стручне 

комисије на координативним нивоима организације. Такмичарске екипе су на конкурс достављале 

видео снимке који показују поступке прве помоћи који су дефинисани у задацима конкурса уз 

наративно објашњење и попуњену радну свеску која је саставни део конкурсног материјала.  

 

 

Комисије су на видео снимцима сагледале и оцениле исправност поступка, квалитет извођења 

поступка, као и вербално представљање поступка који се изводи. На такмичењу у различитим 

категоријама учествовало је укупно 12 организација Црвеног крста са територије Аутономне 

покрајине Војводине.  

 

Црвени крст Зрењанин учествовао је на такмичењу у свим категоријама, а након оцене Комисије на 

нивоу Црвеног крста Војводине, екипе Подмлатка се пласирала на виши ранг такмичења, односно на 

Државно такмичење. 

 

Државно такмичење у пружању прве помоћи и РППСО-у 

 

На Државном такмичењу у пружању прве помоћи и РППСО, у конкуренцији од 13 екипа у 

категорији подмлатка, екипа подмлатка Црвеног крста Зрењанин освојила је прво место. 

 

 

Овогодишњу екипу подмлатка која је учествовала на Државном такмичењу чинили су: Лаура 

Молнар, Анђела Михајлов, Илија Ћопић, Јана Срданов, Теодора Совиљ и Дино Шарвари. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=GOCKNS&set=a.5085927534751549&__cft__%5b0%5d=AZU7WPCxyJrLkl_pcLgspDNeabAULppWO1s-nzVjT9oIzpgG0Td0GoWy56jM527MrhO-S_Cp6PHN17RFG7pSvI7aeGIQ_39XNGxyPk9sb30km6JiBNi8lccWcvV5yjl0rv6Htfobu2OCAs0Tts7HHWnr&__tn__=-R
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=GOCKNS&set=a.5085927534751549&__cft__%5b0%5d=AZU7WPCxyJrLkl_pcLgspDNeabAULppWO1s-nzVjT9oIzpgG0Td0GoWy56jM527MrhO-S_Cp6PHN17RFG7pSvI7aeGIQ_39XNGxyPk9sb30km6JiBNi8lccWcvV5yjl0rv6Htfobu2OCAs0Tts7HHWnr&__tn__=-R
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Обука прве помоћи на основу Закона о Црвеном крсту 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 2020. године наставио са 

реализацијом комерцијалне обуке прве помоћи за раднике по програму од 6 и 12 часова за запослене 

у радним организацијама.  

 

 

 

 

 

 

 

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. Гл. број 33/2011) .  

Санитетска обезбеђења 

Зимски турнир у малом фудбалу  

У периоду од 22. децембра 2019. до 15. јануара 2020. године, под покровитељством Града 

Зрењанина, одржан је Зимски турнир у малом фудбалу. Волонтери Црвеног крста Зрењанин су током 

трајања турнира дежурали као санитетско обезбеђење учесника и посетилаца манифестације.  
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У духу продубљивања изузетне сарадње са Спортским савезом града Зрењанина, ЈУ „Спортски 

објекти“ али и Одељењем за друштвене делатности Градске управе града Зрењанина и Туристичком 

организацијом града Зрењанина, чланови екипа прве помоћи Црвеног крста Зрењанин су учествовали 

на свим значајнијим градским манифестацијама.   

 

Пливање за Часни крст 2020 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин учествовали су у 

овогодишњој манифестацији пливања за Часни крст у 

Зрењанину, на којој су 19. јануара пружали санитетско 

обезбеђење. Манифестација је у организацији Града 

Зрењанина одржана на језеру крај Културног центра. 

 

7. Фестивал кобасице у Белом Блату 

На позив организатора седмог по реду Фестивала 

кобасице и домаће ракије у Белом Блату, Удружења 

кувара аматера „Бело блато“, Месне заједнице „Бело 

блато“ и Туристичке организације града Зрењанина, 

волонтери Црвеног крста Зрењанин вршили су поделу 

промотивног материјала и пружили су подршку у 

организацији и реализацији ове манифестације.  

 

60. бициклистичка трка "Трка кроз Србију" 

Бициклистичка трка "Трка кроз Србију" је одржана по 60. пут. На јубиларној трци такмичило се 120 

бициклиста из 18 земаља. Трећа етапа ове трке била је дуга 104 км и возила се од Зрењанина до 

Новог Сада.  

 

 

 

 

 

 

 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин су на позив Спортског Савеза Града Зрењанина, уз медицинске 

екипе такмичара, дежурали на старту трке. 
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Санитетска обезбеђивања школских такмичења 

Током 2020. године одржавајући изузетну сарадњу са Савезом за школски спорт Града Зрењанина, 

обучени волонтери Црвеног крста Зрењанин били су техничка подршка и санитетско обезбеђење на 

свим градским и регионалним школским такмичењима, која су одржавана у нашем граду. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Црвени крст Зрењанин – Извештај о раду у 2020. години 
  

53 

 

IV 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) 

 

У току 2020. 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.  

 

IV.1 ДИСТРИБУЦИЈА ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ  

 

Правовремен одговор на потребе најугроженијих корисника (старијих лица) у току епидемије  

вирусом SARS-CoV-2 и ублажавање последица заразне болести COVID -19 су представљали највећи 

изазов у реализацији хуманитарних операција. 

 

Црвени крст Србије је са својом мрежом организација, волонтерима и запосленима био на првој 

линији фронта и својим деловањем у заједници био кохезивни фактор, био у директном контакту са 

људима који су се због пандемије нашли у изузетно тешкој ситуацији и пружао им подршку и помоћ 

која им је олакшала живот током кризе која је по свом утицају на животе људи незапамћена.  

 

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 68.540 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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„Деца помажу деци“ 

Захваљујући донацији хуманитарне организације 

„АДРА Србија“ и акцији „Деца помажу деци“ у 

Црвеном крсту Зрењанин 9. јануара 2020. године  

малишанима у стању социјалне потребе уручено је  70 

новогодишњих пакетића.  

 

 

Помоћ ромским породицама у субстандардним 

насељима 

Црвени крст Зрењанин је 14. маја 2020. године 

реализовао дистрибуцију 250 хигијенских пакета 

намењених угроженим ромским породицама са децом 

које живе у субстандардним насељима а које је уз 

подршку UNICEFa обезбедио Црвени крст Србије. 

Приликом поделе пакета волонтери Црвеног крста 

Зрењанин су све кориснике подсетили на основне 

информације везане за вирус COVID-19 (начин 

преношења, начин самозаштите, шта радити у случају 

појаве неких од симптома).  

Подела пакета за игру и учење 

Црвени крст Зрењанин у сарадњи са ромском медијаторком у здравству извршио је поделу пакета за 

игру и учење намењених деци из најугроженијих група. Приликом поделе пакета волонтери Црвеног 

крста Зрењанин су још једном све кориснике подсетили на основне информације везане за вирус 

COVID-19 и важност примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести.  

 

 

 

 

 

 

 

Овај вид помоћи обезбедио је Црвени крст Србије уз подршку UNICEFa, Америчке агенције за 

међународни развој (USAID Serbia) и уз подршку Владе Србије како би се пружила подршка 

угроженим породицама са децом током епидемије Ковид-19 у Републици Србији. 
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Помоћ угроженим породицама са децом 

Црвени крст Зрењанин у сарадњи са Одељењем за друштвене делатности града Зрењанина - Одсек 

друштвене бриге о деци и социјалног укључивања извршио је дистрибуцију 40 породичних пакета 

хране и хигијене и 8 беби пакета намењених породицама које су се због епидемије Ковид - 19 и 

социо-економских последица које је иста узроковала нашле у посебно тешком финансијском 

положају. Овај вид помоћи је уз подршку донатора обезбедио Црвени крст Војводине. 

 

 

 

 

 

 

 

Подела гардеробе и обуће 

На дистрибутивном пункту Народне кухиње у 

Црвеном крсту Зрењанин уз поделу топлих оброка 

извршена је дистрибуција гардеробе и обуће, 

донацијa  организације ,,Солидарност за Косово" коју 

води Арно Гујон и којом су обухваћени превасходно 

корисници који спадају у социјално најугроженије, 

деца корисника Програма народне кухиње, са 

посебним акцентом на породице са више деце и 

једнородитељске породице .   

 

,,Пакет за новорођену бебу" 

 

Црвени крст Зрењанин, више од двадесет година реализује 

акцију „Пакет за новорођену бебу“. Захваљујући Црвеном 

крсту Војводине, упркос пандемији заразне болести Ковид-19 

и тешкој епидемиолошкој ситуацији, традиционално и ове 

године свим мајкама чије су бебе рођене током Недеље 

Црвеног крста волонтери Црвеног крста Зрењанин уручили су 

беби пакете.  

 

Због немогућности уласка у Општу болницу „Ђорђе 

Јоановић“, беби пакете су дистрибурали волонтери Црвеног 

крста. 
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Помоћ женама у стању социјалне потребе 

 

Црвени крст Зрењанин у сарадњи са Центром за 

социјални рад града Зрењанина извршио је поделу 54 

пакета хране и 54 пакета хигијене намењених женама 

које спадају у категорију социјално угрожених (жртве 

трговине људима, самохране мајке без примања, 

старије жене које живе саме на селу...). Такође, током 

месеца октобра још 24 пакета хигијене уручена су 

Центру за пружање услуга социјалне заштите ,,Мост“ 

за жене које бораве у сигурној кући. Овај вид помоћи 

обезбедио је Црвени крст Србије уз подршку 

UNWOMEN, Европске уније и Владе Републике Србије. 

 

Помоћ за најугроженије 

И након званичног укудања ванредног стања на територији Републике Србије, Црвени крст је у 

складу са својом мисијом и мандатом наставио активно да пружа помоћ у виду хране и хигијене 

најугроженијим категоријама становништва.  Волонтери Црвеног крста Зрењанин испоручили су 45 

хигијенских пакета намењених хранитељским породицама  и 230 пакета хране и хигијене намењених 

социјално угроженим домаћинствима која нису била обухваћена неким другим видом помоћи. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Подела пакета хране и хигијене  

Црвени крст Зрењанин извршио је дистрибуцију 115 

породичних пакета хране и хигијене у оквиру Програма 

помоћи најугроженијим породицама у градовима и 

општинама. 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 овим видом помоћи су 

обухваћене социјално најугроженије породице на 

територији града Зрењанина и то према следећим 

критеријумима: 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.  
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„Мала дела су велика ствар“ – дистрибуција пакета 

Захваљујући кампањи компаније Лидл Србија и 

Црвеног крста Србије у периоду од 28. новембра до 

15. децембра 2019. године, у зрењанинској 

продавници „Лидл“ је прикупљено 500 килограма 

прехрамбених артикала и артикала за личну хигијену 

од којих је сачињено 50 пакета. Црвени крст Зрењанин 

је у току јануара 2020. године пакете уручио 

удружењима особа са инвалидитетом. Овим видом 

помоћи обухваћени су најугроженији чланови 

Удружења параплегичара Баната, Савеза слепих и 

слабовидих, Организације глувих и наглувих, 

Удружења МНРО „Сунцокрет“ и Удружења за церебралну и дечју парализу ЦДО.  

Помоћ Прихватилишту за бескућнике 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин 24. децембра 2020. године посетили су и упутили помоћ 

Прихватилишту за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке.  

 

 

 

 

 

 

Донација за Окружни затвор 
 

Поводом обележавања Месеца солидарности, 

Црвени крст Зрењанин упутио је донацију у виду 

нових кошуља Окружном затвору у Зрењанину. 
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IV.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 (262 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). 

Народна кухиња почела са радом 

Након двомесечне паузе, током које су пакети намирница одношени корисницима на кућне адресе, 

26. маја 2020. године, Народна кухиња у Зрењанину поново је почела са поделом топлих оброка на 

дистрибутивном пункту у Црвеном крсту уз појачан ниво хигијене и предузимање свих 

препоручених мера како би се смањио сваки могући епидемиолошки ризик.  

 

 

 

 

 

 

 

Приликом поделе топлих оброка волонтери Црвеног крста Зрењанин су све кориснике подсетили на 

основне информације везане за вирус COVID-19 (начин преношења, начин самозаштите, шта радити 

у случају појаве неких од симптома) и одржали едукацију о правилном прању руку и правилној 

употреби заштитне маске и рукавица. 
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Донација корисницима Народне кухиње 

Компанија Login EKO d.o.o. је за потребе Народне 

кухиње донирала 500 кг свежих тиквица. Донацију су 

уз топле оброке добила 262 корисника Народне 

кухиње на дистрибутивном пункту Црвеног крста 

Зрењанин. 

 

Донација компаније „Луксол“ а.д. из Зрењанина за кориснике Народне кухиње 

 

На дистрибутивном пункту Црвеног крста Зрењанин 

корисницима Народне кухиње подељени су шампони, 

донација компаније Луксол а.д. из Зрењанина. 

Приликом поделе топлих оброка волонтери Црвеног 

крста Зрењанин су све кориснике подсетили на 

основне информације везане за вирус COVID-19 

(начин преношења, начин самозаштите, шта радити у 

случају појаве неких од симптома) и уручили им 

едукативни материјал који садржи препоруке за 

унапређење здравља и сигурности. 

 

Светски хуманитарни дан 

Поводом обележавања 19. августа - Светског хуманитарног дана на дистрибутивном пункту Црвеног 

крста Зрењанин корисницима ,,Народне кухиње" су уз припадајуће топле оброке дистрибуиране и 

додатне количине намирница.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На Светски хуманитарни дан сећамо се свих хуманитарних радника који су изгубили живот или су 

повређени током свог рада и пружамо подршку свим сарадницима, волонтерима и запосленима који 

упркос тој чињеници настављају да пружају подршку и заштиту људима којима је то најпотребније. 

 



Црвени крст Зрењанин – Извештај о раду у 2020. години 
  

60 

 

Месец солидарности 

У периоду од 14. септембра до 17. октобра Црвени 

крст Зрењанин традиционално обележава Месец 

солидарности, у оквиру чијег обележавања се 

спроводе бројне активности кроз које се развија 

емпатија према угроженим појединцима и групама и 

мобилишу појединци и заједница на узајамну 

солидарност. Тим поводом, на дистрибутивном 

пункту Црвеног крста Зрењанин корисницима 

Народне кухиње, уз топле оброке, подељени су 

шампони и нове јакне, кошуље и обућа. 

 

Дечија недеља у Народној кухињи 

Обележавајући „Дечију недељу” под слоганом „Подељена срећа два пута је већа” Црвени крст 

Зрењанин стреми ка заједничком циљу свих нас и друштва у целини - побољшању положаја, као и 

унапређењу квалитета живота деце. Тим поводом волонтери Црвеног крста Зрењанин су на 

дистрибутивном пункту уз поделу топлих оброка поделили књиге, одећу, обућу, школске ранчеве и 

играчке деци корисника програма ,,Народнa кухињa“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светски дан хране и 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. Према 

Календару најзначајних активности Црвеног крста Србије у периоду од 14. септембра до 17. октобра 

обележава се Месец солидарности, у оквиру чијег обележавања се спроводе активности са циљем да 

се заједница мобилише на узајамну солидарност. У Црвеном крсту солидарност је присутна сваког 

дана али традиционалним обележавањем 16. октобра - Светског дана хране и 17. октобра – Светског 

дана борбе против сиромаштва посебно скрећемо пажњу на потребе наших најугроженијих 

корисника. Ове године мото обележавања 17. октобра Светског дана борбе против сиромаштва јесте 

„Заједничким снагама ка социјалној и еколошкој правди за све“.  
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Тим поводом, а с циљем да се подигне свест јавности и помогне социјално најугроженијим 

суграђанима, 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. Топле оброке сваког дана добија 262 корисника а 340 породица добија месечне пакете 

хране. Број корисника се није значајније мењао током протекле деценије и довољан је за директну 

помоћ најугроженијим категоријама становништва који имају потребу за овим видом помоћи. 

Ланч пакети Народне кухиње 

Црвени крст Зрењанин у периоду од октобра до марта врши дистрибуцију месечних пакета хране 

(340 пакета месечно, од тога 100 пакета у граду Зрењанину и 240 пакета у насељеним местима) и 

води евиденцију корисника којима је Центар за социјални рад града Зрењанина решењем определио 

овај вид помоћи у периоду октобар 2020 – март 2021. Овим видом помоћи помогнуто је 1920 

појединаца. Након дистрибуције у насељеним местима подела месечних пакета хране ( тзв „ланч“ 

пакета) корисницима Народне кухиње са територије града Зрењанина врши се на дистрибутивном 

пункту Црвеног крста Зрењанин. Средства за набавку 340 породичних пакета месечно обезбеђена су 

у буџету града Зрењанина. 
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,,Један пакетић, много љубави" 

 

Донација играчака за децу корисника ,,Народне кухиње" 

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

д.o.o. је Црвеном крсту Зрењанин уручила донацију - новогодишње пакетиће у виду играчака, 

едукативних и забавних садржаја.  

 

 

 

 

 

 

 

Захваљујући овој донацији у просторијама Црвеног крста Зрењанин је организована подела играчака 

деци корисника топлог оброка „Народне кухиње“. Донацију је, у име компаније, уручила госпођа 

Јасмина Крецуљ Рељин (Corporate Communications Serbia). 

Градоначелник уручио пакетиће деци корисника ,,Народне кухиње" 

Црвени крст Зрењанин је у оквиру програма Народне кухиње, који се реализује у сарадњи са 

Градском управом града Зрењанина, организовао поделу новогодишњих пакетића за децу кориснике 

топлог оброка „Народне кухиње“. 

 

 

 

 

 

 

 

Градоначелник Зрењанина Симо Салапура уручио је 93 новогодишња пакетића деци корисницима 

узраста до 14 година. Помоћ у подели пакета пружио је Деда Мраз са младим волонтерима Црвеног 

крста Зрењанин. 
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Новогодишњи пакетићи за најугроженије малишане 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин захваљујући донацији хуманитарне организације ,,АДРА 

Србија" уручили су 100 новогодишњих пакета корисницима Дневног центра за децу и омладину са 

инвалидитетом ,,Алтернатива", Дневном центру ,,Наша прича", као и малишанима у стању социјалне 

потребе.  
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IV.3  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 2020. 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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ООЦК „Жарко Зрењанин“ и „Граднулица“ 

Основне организације Црвеног крста ,,Жарко 

Зрењанин“ и ,,Граднулица“ 21. фебруара 2020. године 

организовале су радни састанак у циљу размене 

искустава уз спортско дружење волонтера ових 

Основних организација.  

 

 

Брига о старијима у МЗ "Зелено поље" 

Волонтери ООЦК "Зелено поље" у оквиру програма 

,,Брига о старијима“ у просторијама своје месне 

заједнице вршили су редовну проверу нивоа шећера 

у крви и мерење крвног притиска како за кориснике 

овог Програма тако и за све заинтересоване 

суграђане. 

 

 

Међународни дан борбе против насиља над старијима 

 

Злостављање старијих представља значајан јавно-

здравствени проблем. Црвени крст Зрењанин 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. Како би дали 

наш допринос овој борби, на друштвеним мрежама 

подељене су кратке изјаве експерата које говоре о 

превенцији насиља над старијим особама а које је у 

склопу кампање поводом 15. јуна – Међународног дана борбе против насиља над старијима 

припремио Црвени крст Србије. Такође, у складу са препорукама, Црвени крст Зрењанин подсетио је 

наступом у медијима локалну заједницу на 15. јун, Програм бриге о старијима и међугенерацијску 

солидарност, са посебним акцентом на старије волонтере који на најбољи начин промовишу 

позитивну слику старења. 
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1. октобар - Међународни дан старијих особа 

Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 

1. октобра, са основним циљем да се нагласи важност 

прилагођавања животног окружења потребама и способностима 

становника трећег доба. Тема овогодишње кампање је: ”Да ли је 

пандемија променила поглед на старост и старење?” 

Овогодишња кампања има за циљ да се повећа разумевање 

утицаја пандемије COVID-19 на старије особе, здравствену 

политику и систем здравствене заштите. Међународна 

Федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца је, 

следећи иницијативу Црвеног крста Србије усвојила две поруке 

којим се обележава овогодишњи Међународни дан старијих 

особа: „Пандемија није препрека да старији волонтирају“ којом 

указујемо да постоје бројни начини за старије да буду активни 

волонтери и да је и током пандемије и ванредног стања велики 

број старијих особа својим доприносом помогао активности 

Црвеног крста у локалним заједницама, као и„Здраво старење – боље старење“ – овим слоганом се 

промовише Декада здравог старења (2020-2030.), подсећа да здраво старење почиње још у младости 

и да је оно један од услова равноправног учествовања старијих у друштву и пуног коришћења 

њихових потенцијала. Старење популације је један од највећих успеха човечанства али је и један од 

највећих изазова.  

 

 

 

 

 

 

 

Црвени крст кроз свој Програм бриге о старијима труди се дa oдговори на те изазове. Циљ 

реализацијe oвог програма усмерен је на побољшање квалитета живота старијих особа, ублажавање 

сиромаштва најугроженијих старијих особа, промовисање активног старења и мотивацију старијих за 

учествовање у друштвеном животу.Црвени крст Зрењанин континуирано током читаве године 

спроводи активности у оквиру Програма бриге о старијима, али обележавање 1. октобра је још један 

начин да се подигне свест јавности и укаже на допринос старијих особа у породици, локалној 

заједници и друштву, те да се промовише,оснажи и подржи њихово учешће у свим аспектима 

живота. У оквиру обележавања 1.октобра – Међународног дана старијих особа Црвени крст 

Зрењанин уз подршку волонтера из Основних организација Црвеног крста Зрењанин организовао је 

обиласке старијих суграђана, корисника Програма бриге о старијима. Том приликом уручена је 

помоћ старим, болесним и немоћним суграђанима и уједно је спроведена акција мерења крвног 

притиска и шећера у крви. 
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Ликовно-литерарни конкурс ,,Моји баба и деда" 

У оквиру реализације традиционалне акције ,,За сунчану јесен живота" у просторијама Црвеног 

крста Зрењанин победницима ликовно-литерарног конкурса, на тему „Моји баба и деда“, уручене су 

дипломе и прикладни поклони. Постављена је и изложба најбољих радова пристиглих на Конкурс. 

Награде је уручила Оливера Јовић, председница Комисије за подмладак и омладину Црвеног крста 

Зрењанин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Награђени радови 

Ликовни радови у категорији предшколског узраста 

1. Анђела Лаловић, вртић ,,Лептирић“  

2. Нина Ђурић, вртић ,,Сунчица“ 

3. Индија Мирч, вртић ,,Звездица“ 

 

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

1. Мерима Радованчев, ОШ ,,Младост“ Томашевац (II разред) 

2. Јован Топалов, OШ ,,Ђура Јакшић“ Зрењанин (II-2 разред) 

3. Ивана Тодоровић, ОШ ,,Бранко Ћопић“ Лукићево (II разред) 

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

1. Павле Миличић, ОШ ,,Ђура Јакшић“ Зрењанин (IV-1 разред) 

2. Душан Антић, ОШ ,,Петар Петровић Његош“ Зрењанин (III-5 разред) 

3. Маша Манигодић, ОШ ,,Петар Петровић Његош“ Зрењанин (III-5разред) 
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,,За Сунчану јесен живота 2020" 

 

Црвени крст Зрењанин традиционално већ више од тридесет година реализује акцију ,,За сунчану 

јесен живота“ посвећену нашим најстаријим суграђанима. И ове године, упркос ситуацији у којој се 

налазимо, желели смо да њиховој јесени живота дарујемо топлину сунца и пријатељску руку. 

Све активности реализоване су у складу са превентивним мерама у циљу спречавања заразне болести 

COVID-19. Прикладни поклони уручени су најстаријим активним волонтерима Црвеног крста 

Зрењанин са најдужим волонтерским стажом уз захвалност за предан дугогодишњи волонтерски рад 

и допринос развоју наше организације.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такође, уручена је награда и брачном пару који је најдуже у браку а који се јавио на конкурс 

расписан од стране Црвеног крста Зрењанин. Сарадници и волонтери Црвеног крста Зрењанин 

прикладан поклон уручили су госпођи Даринки и господину Петру Кнежевићу који су ове године 

прославили 62. годишњицу брака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госпођа Драгојла Грујић рођена 10. априла 1935. године, најстарија је активна волонтерка Црвеног 

крста Зрењанин са преко 40 година волонтерског стажа и данас посвећено учествује у свим 

активностима Организације. Господин Радивој Грујић рођен 1936. године, волонтер је Црвеног крста 

Зрењанин већ више од 30 година, и за то време дао је велики допринос учествујући у реализацији 

хуманитарних, здравствено-превентивних и бројних других активности.  
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IV.4  ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА 

У оквиру Заједничког програма за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група, у 2020. години 

Црвени крст Зрењанин је реализовао Програм психосоцијалне подршке за помоћ ментално 

недовољно развијеним особама града Зрењанина у складу са епидемиолошком ситуацијом и уз 

примену свих превентивних мера за спречавање ширења заразне болести Covid-19. 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 рад прилагођен актуелној епидемиолошкој 

ситуацији, 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.  

 

 

Донација школског прибора и половне гардеробе 

Волонтери Основне организације Црвеног крста 

,,Багљаш“ 21. јануара 2020. године посетили су 

ученике ОСШ "9.мај" и том приликом им уручили 

школски прибор и очувану, половну гардеробу.  
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,,Мало ја, мало ти, хајде да сликамо сви!“ 

У оквиру пројекта "Инклузивно предшколско 

васпитање и образовање - С осмехом у вртић", у 

просторијама Месне заједнице "Доситеј Обрадовић" 

26. фебруара 2020. године, реализована је радионица 

"Мало ја, мало ти, хајде да сликамо сви!". 

Реализатори радионице били су васпитачи 

Предшколске установе Зрењанин уз подршку 

волонтера Црвеног крста Зрењанин. Пројекат 

партнерски реализују Град Зрењанин и 

Предшколска установа Зрењанин уз подршку 

Црвеног крста Зрењанин и других партнера. 

Инклузивни камп - Летенка 2020 

Организатори кампа удружење МНРО "Сунцокрет", као носилац пројекта, Карате клуб "Зрењанин" 

са школицом спорта "Чигра" и Црвени крст Зрењанин као партнери, реализовали су 15. по реду 

Инклузивни камп на Летенци на Фрушкој гори.  

 

 

 

 

 

 

 

Инклузивни камп - "Летенка 2020" који је трајао од 17. до 22. августа 2020. године за циљ је имао 

интеграцију и опоравак особа са инвалидитетом. Волонтерке Црвеног крста Зрењанин Милена 

Митровић и Наташа Живанов учествовале су у реализацији овогодишњег кампа. 

 

Посета дневном центру "Алтернатива" 

У оквиру активности поводом обележавања Дечије 

недеље волонтери Црвеног крста Зрењанин су 

посетили Дневни центар за децу и омладину са 

инвалидитетом „Алтернатива“ у Зрењанину. 

Корисници Дневног центра су приредили мали 

програм а волонтери Црвеног крста Зрењанин су им 

уручили пригодне поклоне. 
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10. октобар - Светски дан менталног здравља 

Скоро милијарду људи живи са неким менталним 

поремећајем. Поред тога, пандемија COVID-19 која је 

погодила милијарде људи широм света, оставила је 

дугорочне последице по ментално здравље. 

Овогодишња кампања поводом обележавања Светског 

дана менталног здравља обележава се под слоганом 

„Покрет за ментално здравље: хајде да инвестирамо у 

ментално здравље”. У склопу обележавања "Дечије 

недеље", а поводом обележавања 10. октобра - 

Светског дана менталног здравља, волонтери Црвеног 

крста Зрењанин посетили су удружење МНРО "Сунцокрет", где су са корисницима реализовали 

радионице и разговарали о томе шта за њих значе правила.   

3. децембар - Међународни дан особа са инвалидитетом 

 

Међународни дан особа са инвалидитетом, обележава 

се од 1992. године, када је усвојена Резолуција 

Генералне скупштине УН, којом се све земље позивају 

на обележавање тог дана како би се скренула пажња на 

проблеме са којима се особе са инвалидитетом 

свакодневно суочавају. Поводом 3. децембра, 

Међународног дана особа са инвалидитетом, 

волонтери Црвеног крста Зрењанин су посетили 

Стевицу Вуковића, члана Удружења за ментално 

недовољно развијене особе „Сунцокрет“ из Зрењанина 

и на његову молбу, упутили помоћ у намирницама. 

 

Програм Инклузије – 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 активности које су чланови Инклузивног тима 

ОСШ „9. мај“ и МНРО Сунцокрет успешно савладали.  
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V 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 2020. 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. Од тренутка 

проглашења ванредног стања и епидемије заразне болести Ковид-19 активности волонетра биле су 

прилагођене ситуацији и спровођене у складу са препорученим превентивним мерама. 

 

Чланови Омладинске Теренске Јединице Црвеног крста Зрењанин су током године одржавали онлајн 

састанке једном недељно, састајући се само када је то било неопходно.   

 

 

КАМП ОМЛАДИНЕ ЦРВЕНОГ КРСТА ЗРЕЊАНИН – БАГРЕМАРА 2020 

Црвени крст Зрењанин реализовао је, у периоду од 28. до 30. августа 2020. године, тродневни Камп 

омладине за 34 волонтера у Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у Багремари. Камп је 

организован у оквиру реализације пројекта под називом „Улажући у волонтере, улажемо у 

будућност“ који је подржан и финансиран од стране Покрајинског секретаријата за спорт и 

омладину. На Кампу омладине су поред волонтера Црвеног крста Зрењанин учествовала и по два 

волонтера из организација Црвеног крста Новог Сада, Суботице, Сомбора, Сремске 

Митровица,Кикинде и Бачке Палaнке. Током тродневног боравка реализоване су бројне радионице и 

интерактивна предавања кроз које су обрађене следеће теме: Дифузија (Основна знања о Покрету 

Црвеног крста и Црвеног полумесеца), Промоција хуманих вредности, Прва помоћ и Сигурније 

школе, отпорније заједнице. Такође, последњег дана кампа рализована је и вежба евакуације објекта, 

у оквиру које су учесници имали прилику да провежбају и прикажу претходно стечена знања.  
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Волонтери су имали прилику да поред усвајања нових знања време проведу у дружењу и бољем 

упознавању, што је такође од изузетног значаја за њихово даље ангажовање и тимски волонтерски 

рад у организацији. Камп омладине Црвеног крста Зрењанин посетио је и покрајински секретар за 

спорт и омладину Владимир Батез и уручио захвалнице учесницима кампа. Том приликом 

презентован је и видео о активностима које су реализовали волонтери током трајања кампа. Секретар 

Црвеног крста Зрењанин Aлександра Танасијевић захвалила се на препознатом значају пројекта и 

омогућеној пројектној активности и уручила захвалницу покрајинском секретару за спорт и 

омладину Владимиру Батезу. 

 

 

 

 

 

 

 

Камп омладине је реализован уз поштовање мера превенције и мера заштите за спречавање ширења 

корона вируса. 

Камп је реализовао тим едукатора: 

1. Борис Војинов, стручни сарадник у Црвеном крсту Зрењанин 

2. Лука Мандић, вршњачи едукатор 

3. Гордана Дујловић, вршњачки едукатор 

4. Николија Кнежевић, вршњачки едукатор 

5. Немања Петковић, вршњачки едукатор 

6. Исидора Арваи, вршњачки едукатор 

7. Жељко Бугарски, вршњачки едукатор 

 

Превентивни опоравак деце на Вршачком брегу 

Захваљујући Градској управи града Зрењанина, 

Спортском савезу града Зрењанина, Јавној установи 

„Спортски објекти“ и спортским клубовима и 

организацијама који су узели учешћа у акцији 

„Спортом за боље сутра“, Црвени крст Зрењанин је у 

периоду од 8. до 12. јануара упутио 45 деце (10 

ученика из хранитељских породица и 35 ученика из 

насељених места са територије града Зрењанина) на 

превентивни опоравак у Одмаралишту Црвеног крста 

Вршац на Вршачком брегу. Помоћ у одабиру деце која 

су упућена на превентивни опоравак пружили су 

Одељење за друштвене делатности града Зрењанина, Центар за социјални рад и основне школе у 

насељеним местима. У оквиру петодневног боравка у Дому Црвеног крста Вршац, осим одмора, 
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упознавања, дружења, спортских активности, шетњи и упознавања природних лепота крајолика, деца 

су имала прилику да стекну нова сазнања и вештине и да усвоје нове вредности кроз реализовану 

школу Црвеног крста. У оквиру вечерњег програма деца су имала организоване забавне садржаје. 

Пракса у Црвеном крсту је показала да програм превентивног опоравка деце позитивно утиче на 

њихово здравље, психолошки развој, развој капацитета за друштвено укључивање и мотивацију за 

друштвеним ангажовањем. Децу су током боравка у Вршцу посетили помоћник градоначелника 

града Зрењанина Симо Салапура, генерална секретарка Спортског савеза града Зрењанина Вукосава 

Ђапић Атанацковић и секретарка Црвеног крста Зрењанин Александра Танасијевић. Акцију 

„Спортом за боље сутра“ која је трајала у континуитету током 2019. године, подржало је 35 

спортских клубова и организација а прикупљено је укупно 794.068,00 динара. Средства су усмерена 

за помоћ деци у стању социјалне потребе (превентивни опоравак и помоћ деци корисницима топлог 

оброка Народне кухиње), за набавку спортске опреме и помоћ и подршку активностима и 

волонтерском сервису Црвеног крста Зрењанин.  

 

Састанак чланова ОТЈ Црвеног крста Зрењанин 

У просторијама Црвеног крста Зрењанин је 31. 

јануара 2020. године одржан састанак чланова 

Омладинске теренске јединице Црвеног крста 

Зрењанин. На састанку су резимиране активности 

младих волонтера у току 2019. године. Разматрана су 

питања реализације Планом рада дефинисаних 

активности у 2020. години са посебним освртом на 

редовне текуће активности и организацију годишње 

седнице Скупштине Омладинске теренске јединице 

Црвеног крста Зрењанин.  

 

Припремни састанак за 65. Камп Црвеног крста Аустрије 

По позиву Црвеног крста Аустрије, волонтер Црвеног 

крста Зрњанин Лука Мандић је учестовао на 

припремном састанку поводом организације 65. 

Међународног летњег кампа пријатељства Црвеног 

крста Аустрије који ће бити одржан у Лангенлоису 

2020. године. Камп има за циљ да повеже младе 

волонтере 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 14. до 16. 

фебруара 2020. године и присуствовало му је десет 

чланова организационог Тима међу којима и Лука Мандић из Србије. Подршку и помоћ Тиму 

пружио је господин Güntera Stummer, задужен за међународне односе и омладину Аустријског 

Црвеног крста крста. На састанку је донета коначна одлука о плану, програму и теми предстојећег 

кампа. Важна тема састанка је била будућност реализације кампа и одређене измене у реализацији 

које треба да направи Тим.  
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Бицикли на поклон волонтерима Црвеног крста 

Председник Независног синдиката полиције - 

Координационог центра Зрењанин, Драган Ћулибрк 

је уручио три бицикла зрењанинском Црвеном крсту. 

Донација је обезбеђена у сарадњи са „Capriolo“ 

центром из Бачке Тополе а намењена је за теренски 

рад волонтера Црвеног крста Зрењанин. 

 

 

Летња школа подмлатка - Састанак реализатора 

 

Едуковани волонтери Црвеног крста Зрењанин 

учествовали су на припремном састанку реализатора 

Летње школе подмлатка Црвеног крста Србије у 

Бачком Моноштору. Састанак jе одржан у 

просторијама Црвеног крста Србије, а састанак је 

водила Биљана Цветковић, стручни сарадник за 

подмладак и омладину Црвеног крста Србије.  

 

Камп Одреда извиђача “Чуруг 2020” 

У периоду од 7. до 17. јула 2020. године реализован је Камп „Чуруг 2020“, у организацији О.И. „Чича 

Јанко“ из Перлеза, О.И. „Суботица“ из Суботице и О.И.„Виловски“ из Црепаје. У раду Кампа 

учествовало је педесет седморо деце узраста од 7 до 13 година из Перлеза, Идвора, Фаркаждина, 

Ечке, Зрењанина, Суботице и Црепаје. На позив организатора, у четвртак 16. јула, учешће су узели 

волонтери Црвеног крста Зрењанин. Кроз предвиђене активности у програмима Дифузија, Прва 

помоћ и Програм Борбе против трговине људима, едуковане волонтерке Црвеног крста Зрењанин 

Милена Митровић и Елена Јукић, заједно са стручним сарадником Борисом Војиновим упознали су 

учеснике са историјатом Црвеног крста и активностима које реализују млади у нашој организацији. 

Посебан акценат стављен је на мере опреза, приказано је правилно стављање и скидање заштитне 

маске и рукавица.Камп су посетили и помоћник градоначелика Града Зрењанина, Симо Салапура, 

Генерални секретар Спортског Савеза Града Зрењанина, Вукосава Ђапић Атанацковић и секретар 

Црвеног крста Зрењанин, Александра Танасијевић. 
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12. август - Међународни дан младих 

 

Поводом обележавања 12. августа - Међународног дана младих, Црвени крст Зрењанин у сарадњи са 

Канцеларијом за младе Града Зрењанина реализовао је интернет едукацију преко апликације ЗООМ 

која се бавила темом "Зависност интернета и злоупотреба дигиталних технологија". На самом 

почетку присутне је поздравио помоћник градоначелника града Зрењанина Симо Салапура и 

захвалио се на досадашњем ангажовању младих волонтера, посебно истичући њихов допринос током 

трајања ванредног стања. Учесници су имали прилику да се упознају са основним правилима 

безбедног понашања на интернету и сајбер културом. Едукацију су реализовали едуковани волонтер 

Црвеног крста Зрењанин Лука Мандић и волонтер Канцеларије за младе Града Зрењанина Филип 

Шимон уз подршку стручних сарадника Бориса Војинова и Марка Мишкељина.  

 

 

 

 

 

 

 

Обука волонтера 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 током викенда организовао је обуку за волонтере на купалишту ,,Пескара“ у Мужљи. 

Током рада учесници су прошли кроз базичне обуке и имали прилику да се упознају са самом 

организацијом, јавним овлашћењима повереним Црвеном крсту као и програмима које Црвени крст 

реализује. У оквиру обуке са учесницима су обрађене следеће теме: Дифузија ( Основна знања о 

Покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца), Промоција хуманих вредности, Прва помоћ и 

РППОС и Здрава исхрана. Волонтери су имали прилику да поред усвајања нових знања време 

проведу у дружењу и бољем упознавању, што је такође од изузетног значаја за њихово даље 

ангажовање и тимски волонтерски рад у организацији. 
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Јесења школа подмлатка на Вршачком брегу 

 

У периоду од 28. септембра до 2. октобра Црвени крст Војводине 

реализовао је јесењу школу подмлатка у Одмаралишту Црвеног крста 

на Вршачком брегу. Током петодневног боравка учесници су имали 

прилику да чују нешто више о добровољном давалаштву крви као и о 

самим активностима и програмима које спроводи Црвени крст. У 

јесењој школи су учешће узеле и представнице Црвеног крста 

Зрењанин. 

 

 

Pop-up фестивал - 20. новембар Међународни дан детета 

Међународни дан детета 20. новембар, установила је Генерална скупштина УН 1954. године. Овај 

дан се обележава и да би се скренула пажња јавности на обавезе друштва према деци, као и на 

актуелне проблеме са којима се деца суочавају. У складу са епидемиолошком ситуацијом, у ОШ 

"Вук Караџић", одржан је Pop - up дечији фестивал који се одржава 20. новембра у преко 150 земаља.  

 

 

 

 

 

 

 

Учитељица ове школе и волонтерка Црвеног крста Зрењанин Далиборка Путић Бераров и волонтерке 

Гордана Дујловић и Николија Кнежевић одржале су радионице програма Промоција хуманих 

вредности на тему Толеранција. 

Састанак поводом Међународног дана волонтера 

Црвени крст Зрењанин је поводом обележавања 5. 

децембра – Међународног дана волонтера организовао 

онлајн састанак чланова Омладинске теренске 

јединице Црвеног крста Зрењанин. Видео честитком 

волонтерима се обратио градоначелник града 

Зрењанина Симо Салапура који је изразио посебну 

захвалност за све што су волонтери Црвеног крста 

учинили у току ванредне ситуације пружајући помоћ 

угроженом становништву.  
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О раду младих волонтера у Организацији и плановима 

за наредни период говорила је секретарка Црвеног 

крста Зрењанин, Александра Танасијевић захваливши 

се волонтерима на пожртвованом ангажовању 

истакавши да су понос Организације и да је 

представљају на најбољи могући начин.  

 

Приказан је видео материјал о ангажовању младих 

волонтера Црвеног крста Зрењанин приликом помоћи 

становништву угроженом епидемијом вируса ковид 

19. Администратор састанка је био стручни сарадник 

за подмладак и омладину Борис Војинов. Председница 

Омладинске теренске јединице ЦК Зрењанин, Маријана Николић се посебно захвалила на изузетној 

сарадњи свим члановима. 

Трка за срећније детињство 

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

Зрењанина и Савезо за школски спорт града Зрењанина организовао хуманитарну акцију "Трка за 

срећније детињство" уз мото "Имамо циљ – Дођи на старт".  

 

Узевши у обзир епидемиолошку ситуацију, акција „Трка за срећније детињство” је организована у 

нешто другачијем формату у односу на претходне године како се не би ни на који начин угрозило 

здравље и сигурност свих учесника. У складу са новонасталом ситацијом а у жељи да успешна 

традиција не буде прекинута трка је реализована у виртуелном облику. У периоду од 21. септембра 

до 2.октобра 2020. године трка је реализована у свим заинтересованим школама појединачно на 

часовима физчког васпитања уз поштовање свих епидемиолошких мера заштите од заразне болести 

Ковид-19, а симболичном трком кроз град подршку су пружили запослени и волонтери Црвеног 

крста Зрењанин.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свака трка је снимана, а фотографије и сегменати снимака су преточени у видео-спот. Чланови екипе 

прве помоћи Црвеног крста Зрењанин су пружали санитетско обезбеђење учесника „Трке за срећније 

детињство“. Средства остварена продајом учесничких бројева су усмерена у Фонд хуманитарне 

акције "Спортом за боље сутра". 
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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 2020. 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 је покренуто једно тражење ван 

земље где нестанак особе није узрокован ратним сукобима и два захтева за добијање потврда о 

времену проведеном у интернацији за време II светског рата. Такође, по упућеном захтеву за враћање 

предмета који су лицу били одузети приликом заробљавања и одвођења у логор током II светског 

рата, наследници су идентификовани, са њима је ступљено у контакт и одузети предмети после више 

деценија су враћени у власништво њиховој породици. Сви примљени захтеви су обрађени и успешно 

решени.  

Такође, током године прослеђени су сви пристигли 

одговори из претходних година. Служби се 

обратило преко 20 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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30. август -Међународни дан несталих 

Црвени крст Зрењанин и ове године обележио је 

Међународни дан несталих са циљем присећања на 

њих и указивање на право породица да знају судбину 

својих најближих који се воде као нестали.  

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, као и да поднесу своје захтеве за тражење. Све активности су реализоване уз 

поштовање мера превенције и мера заштите за спречавање ширења корона вируса.  

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. Као и сваке године и ове године Црвени 

крст Србије посебно скреће пажњу јавности да, више од двадесет пет година након престанка сукоба 

на просторима бивше Југославије, у целом региону се према евиденцији Међународног комитета 

Црвеног крста још 10.025 особа води као нестало и чије породице до данас нису сазнале истину о 

судбини својих најмилијих. 

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.  

 

Пандемија изазвана вирусом Ковид-19 створила је околности у којима се 

трговина људима развија брже него раније.  

 

Размере проблема трговине људима и његов утицај на живот и здравље људи 

довеле су до активног укључивања Црвеног крста Србије у настојање да се 

спречи и олакша људска патња а само заједничком и свеобухватном, 

континуинираном активношћу свих институција и друштвено одговорних 

организација може се стати на пут овом озбиљном проблему. 

 

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.  
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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 2020. године реализовао у школама у виду 

информативних радионица као и путем онлајн едукација. 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. 

 

Додатна обука едукатора  

Црвени крст Зрењанин у периоду од 1. до 4. фебруара 

2020. године учествовао је на додатној обуци 

сертификованих и активних едукатора у Програму борбе 

против трговине људима коју је Црвени крст Србије 

организовао у вили ,,Вуковић“ на Златибору. 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.  

Црвени крст Зрењанин на семинару је представљала 

Николија Кнежевић, едукатор у Програму борбе против трговине људима.  

Информативна радионица  

У сарадњи са Факултетом за специјалну едукацију и 

рехабилитацију, Меланија Ружић - тренер Црвеног крста 

Србије у Програму борбе против трговине људима и 

волонтер Црвеног крста Зрењанин, путем апликације 

„Зоом“, 11. маја одржала је информативну радионицу о 

проблему трговине људима за студенте Логопедије. 

 

Борба против трговине људима – едукација за волонтере 

У просторијама Црвеног крста Зрењанин 14. маја одржана је 

информативна радионица из Програма борба против 

трговине људима за све заинтересоване волонтере. 

Предавање је реализовано уз поштовање свих мера заштите, 

као и социјалне дистанце. Учесници су кроз 

стандардизовану презентацију прилагођену њиховом 

узрасту имали прилику да се упознају са основним 

појмовима у вези са трговином људима, науче да препознају 

ризичне ситуације, као и да примене адекватне мере опреза 

у циљу заштите.  
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Предавање су реализовале Исидора Арваи, тренер и Маријана Николић, вршњачки едукатори у 

Програму борбе против трговине људима.
 
Такође, дана 14. маја волонтер Црвеног крста Зрењанин и 

едукатор у Програму борбе против трговине људима Маријана Николић реализовала је онлајн 

радионицу  на тему Борбе против трговине људима за представнике средњих школа.
 

30. јул - Светски дан борбе против трговине људима 

Црвени крст Зрењанин у сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада је 30. јула 2020. године, обележио 

Светски дан борбе против трговине људима, који је установљен новембра 2013. године, у оквиру 

резолуције: "Побољшање координације напора против трговине људима", усвојене на 68. заседању 

Генералне скупштине Уједињених нација, а у контексту подизања свести о ситуацији у којој се 

налазе жртве трговине људима и у циљу промоције њихових права.  

Вршњачки едукатори и тренери из Програма борба против трговине људима из Црвеног крста Новог 

Сада и Зрењанина, заједно са стручним сарадницима Јеленом Домјесков и Радетом Станојчићем, су 

имали прилику да путем зум апликације, одрже интерактиван разговор са Надом Падејски 

Шекеровић, руководитељком Сигурне женске куће у Новом Саду и чланицом локалног тима за 

Борбу против трговине људима Града Новог Сада.  

Учесници су имали прилику да чују нешто више о самом процесу збрињавању жртава трговине 

људима и њиховој даљој реинтрагацији. Такође, могли су да поставе питања нашој гошћи и на тај 

начин сазнају информације које ће им касније користити приликом едукације њихових вршњака.   

   

 

 

 

 

 

 

У оквиру активности поводом обележавања Светског дана борбе против трговине људима волонтери 

Црвеног крста су корисницима програма „Народна кухиња“ поделили едукативни материјал и као 

посебно осетљивој групи том приликом су им скренули пажњу 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 посетили зрењанинско купалиште 

“Пескару”. Уз поштовање свих препоручених 

епидемиолошких мера млади, едуковани волонтери 

Црвеног крста Зрењанин су суграђанима поделили 

промотивни материјал и кроз разговор указали на 

потенцијалне опасности.  
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Радионице из Програма борба против трговине људима 

Поводом обележавања Дечије недеље, а у оквиру Месеца борбе против трговине људима, Црвени 

крст Зрењанин реализовао је информативне радионице из Програма борбе против трговине људима 

са ученицима од првог до четвртог разреда ОШ ,,Вук Караџић” из Зрењанина.  

 

 

 

 

 

 

 

У циљу едукације о ризичним ситуацијама и адекватним мерама опреза и заштите спроведене су 

радионице попут “Дружење са Мишом и Машом” , као и игролике активности. Реализатори 

радионица су били: Јелена Домјесков, тренер и Борис Војинов, едукатор у Програму борбе против 

трговине људима. 

18.октобар - Европски дан борбе против трговине људима 

Поводом обележавања 18. октобра Европског дана борбе против трговине људима, на 

информативном пункту у центру града волонтери Црвеног крста Зрењанин потрудили су се да 

визуелно представе последице овог друштвеног проблема. Заинтересованим суграђанима подељен је 

едукативни материјал и информисани су 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Кроз реализацију Програма борбе против трговине људима Црвени крст Зрењанин настоји да локалој 

заједници приближи овај проблем који представља један од најтежих облика кршења људских права. 

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. 
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Програм борбе против трговине људима у Саветовалишту за младе 

Представници Црвеног крста Зрењанин одржали су 29. 

октобра 2020. 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 Домјесков, тренер у Програму борбе против трговине људима и 

Борис Војинов, едукатор. 

 

Борба против трговине људима у оквиру активности других програма и пројеката које Црвени 

крст Зрењанин реализује 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин су континуирано, током читаве 2020. 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 

учеснике Кампа одреда извиђача ,,Чуруг 2020“, Обука Црвеног крста Зрењанин ,,Пескара 2020“ као и 

приликом онлајн едукација  поводом обележавања 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. 

 

8.мај - Светски дан Црвеног крста 

 

Светски дан Црвеног крста у години пандемије био је 

посвећен храбрости и достигнућима волонтера и 

запослених Црвеног крста у складу са слоганом 

Међународне федерације који је ове године гласио 

,,На Светски дан Црвеног крста и Црвеног полумесеца 

аплаудирајмо за наше волонтере и запослене широм 

света“.  

 

 

Поводом обележавања 8. маја – Светског дана Црвеног 

крста, у Барокној сали Градске куће града Зрењанина 

приређен је свечани пријем волонтера и запослених 

радника Црвеног крста Зрењанин.  

Волонтере Црвеног крста Зрењанин примили су заменик 

градоначелника Зрењанина Саша Сантовац и помоћници 

градоначелника града Зрењанина Симо Салапура, Драган 

Ћапин и Душко Радишић који су волонтерима захвалили 

на уложеном времену, знању и енергији које улажу у 

реализацију програма и активности Црвеног крста а на 

добробит корисника у локалној заједници, посебно 

истичући њихов допринос током трајања ванредног стања. 

  

Препознајући и уважавајући рад Црвеног крста Зрењанин, у знак захвалности волонтерима су 

уручене мајице и заштитне маске.  
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Обележавајући Светски дан Црвеног крста, волонтери Омладинске теренске јединице Црвеног крста 

Зрењанин су представили део активности младих Црвеног крста у центру града. 

 

 

 

 

 

 

 

Ширење знања о Црвеном крсту 

У просторијама Црвеног крста Зрењанин током 

Недеље Црвеног крста за све заинтересоване 

волонтере одржано је предавање на тему дифузије – 

ширења знања о Црвеном крсту, са циљем да се 

млади волонтери упознају са историјатом Црвеног 

крста, основним принципима и правилном 

употребном Знака Црвеног крста. Уједно, са 

учесницима је реализован и квиз ,,Шта знаш о 

Црвеном крсту?“. Предавање је реализовано уз 

поштовање свих мера заштите, као и социјалне 

дистанце.
 

 

Онлајн едукације 

Едуковани волонтер Црвеног крста Зрењанин 

Маријана Николић, у оквиру обележавања Недеље 

Црвеног крста, реализовала је за све заинтересоване 

волонтере и ученике средњих школа онлајн 

едукације на тему дифузије – ширења знања о 

Црвеном крсту. 
 

 

Обележавање 156 година од Прве Женевске конвенције 

Поводом обележавања 156. годишњице Прве Женевске конвенције Црвени крст Зрењанин је за све 

заинтересоване волонтере путем зум апликације реализовао 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 156 година у 

Женеви. На званичној дипломатској Конференцији организованој од стране Швајцарске владе 22. 

августа 1864. године потписана је прва Женевска конвенција.  



Црвени крст Зрењанин – Извештај о раду у 2020. години 
  

87 

 

Укупно 26 делегата из 16 земаља дошло је на 

конференцију и 22. августа 1864. године 12 држава је 

потписало Прву Женевску конвенцију. Инцијатор је 

био Анри Динан, оснивач Црвеног крста. Женевске 

конвенције су низ од четири међународна споразума 

потписана у Женеви (1864, 1906, 1929. и 1949. године 

), чиме су успостављени хуманитарни принципи по 

којима су земље потписнице обавезне да се понашају 

за време ратних сукоба према непријатељским 

војницима и цивилима.  

 

Истраживање међународног хуманитарног права 

У касарни ,,Народни херој Светозар Марковић Тоза" у Зрењанину 15. септембра и 27. октобра 2020. 

године реализована су предавање на тему ,,Истраживање међународног хуманитарног права“ и 

,,Савремени изазови у међународном хуманитарном праву“ за припаднике Команде за развој 

Банатске бригаде.  

 

 

 

 

 

 

Предавања су реализована на иницијативу мајора Радета Даљевића и резултат су вишегодишње 

цивилно-војне сарадње Црвеног крста Зрењанин и Команде за развој Банатске бригаде. Предавање је 

одржала Јелена Домјесков, стручни сарадник у Црвеном крсту Зрењанин. 

 

Активности младих у Црвеном крсту за ученике основних школа 

 

Волонтери Црвеног крста Зрењанин одржали су 

предавање о активностима младих у Црвеном крсту за 

ученике зрењанинских основних школа ,,Вук Караџић“ 

и ,,Јован Цвијић“.  

 

Ученици су кроз предавање прилагођено њиховом 

узрасту имали прилику да се упознају са историјатом, 

принципима и активностима 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 

одржано је онлајн предавање на тему људских права.  

 

 

Учесници су имали 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. Такође, овим поводом волонтери 

Црвеног крста Зрењанин осмислили су и снимили 

кратак едукативни видео. 

 

 

Онлајн едукацијa за нове волонтере 

Едуковани волонтер Црвеног крста Зрењанин 

Маријана Николић и стручни сарадник Борис Војинов 

реализовали су за све заинтересоване волонтере 

онлајн едукацију на тему дифузије – ширења знања о 

Црвеном крсту како би их упознали са историјатом, 

Принципима и активностима Црвеног крста.  

 

Кампови подмлатка и омладине Црвеног крста Зрењанин  

 

У циљу перманентне едукације волонтера и 

континуираног занављања волонтерске базе Црвени 

крст Зрењанин је током 2020. године реализовао два 

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) 

У току 2020. 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 2020. године објављена су 72 прилога у штампаним и електронским медијима као и 

52 прилога у трајању од 203 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 и угроженом становништву у време проглашеног ванредног стања, акције 

добровољног давања крви, обележавање 140 година рада Црвеног крста Зрењанин, 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 листови „Дневник“ и „Вечерње новости“, интеренет 

портали „I love Zrenjanin“, „Зрењанински“ и „ЗРклик“. 

 

 

 

 


