ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ

ЦРВЕНИ КРСТ ЈАГОДИНА

Јагодина, август 2014. године
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Мисија Црвеног крста Србије је, Статут, члан 8.
да олакшава људску патњу, са задацима: да пружа помоћ угроженим лицима у
случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа, спасава угрожене
животе и здравље људи и шири знања о међународном хуманитарном праву, да
превентивно делује и просвећује грађане у области здравствене и социјалне
заштите и унапређује хуманитарне вредности у друштву и, у случају стања
потреба, пружа социјалну заштиту и збрињавање.
План акције Црвеног крста Јагодина за период 2014 – 2018 година заснован је на:
- Стратегији Међународне Федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца до
2020. године,
- Закону о Црвеном крсту Србије, Закону о ванредним ситуацијама и цивилној заштити,
Закону о трансфузиолошкој делатности, Закону о безбедности и здрављу на раду, Закону о
безбедности саобраћаја на путевима,
- Статуту Црвеног крста Србије и Црвеног крста Јагодине,
- стратегијама које је усвојила Влада Републике Србије, a односе се на делатности
блиске организацији Црвеног крста (Стратегија развоја социјалне заштите, Национална
стратегија о старењу, Стратегија за смањење сиромаштва, Стратегија подстицања рађања,
Нацонални план акције за децу и другим стратегијама које се налазе у прилогу),
- са постојећим потребама.
Црвени крст Јагодина је у обавези на остваривању мисије и ангажовања 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 усмереним ка различитим циљним групама становништва у Србији,
посебно најугроженијим, као и услуга које пружа Црвени крст (члан 10. Закона).
Функционсање организације Црвеног крста и реализација активности одвијаће се у складу
Основним принципима Међународног покрета црвеног крста и црвеног полумесеца:
хуманост, непристрасност, неутралност, независност, добровољност, јединство и
унивезалност, Етичким кодексом за волонтере и запослене у Црвеном крсту Србије, као и
опште прихваћеним правилима из области међународног хуманитарног права.
У средишту активности Плана акције Црвеног крста Јагодина за период 2014 - 2018
година биће човек и његове потребе. Поред помоћи људима у невољи, велика пажња
посветиће се раду са младима и улагању у будућност.
Црвени крст Јагодина ће бити ангажован на обезбеђењу стабилних извори финансирања
и функционисања организација Црвеног крста, примену Закона о Црвеном крсту Србије у
пракси, и активирању свих у закону предвиђених извора финансирања Црвеног крста.
У циљу благовременог и квалитетног одговора на хуманитарне потребе у заједници и
побољшања живота угрожених људи, биће ангажовани и развијани капацитети организације
Црвеног крста у кадровском, материјалном и финансијском смислу.
Основни мото у спровођењу Плана акције Црвеног крста Јагодина за период 2014 –
2018 године биће мото из Стратегије Међународне Федерације друштава Црвеног крста и
Црвеног полумесеца до 2020. године, као и у претходном четворогодишњем периоду
„Очување живота - промена ставова“.
Црвени крст Јагодина ће кроз програмске активности и развој сопствених капацитета
неговати партнерство са друштвеним субјектима, а посебно са стручним институцијама и
организацијама, невладиним сектором и другим заинтересованим партнерима у земљи и
иностранству, у циљу реализације јавних овлашћења и унапређења програма и услуга, и на
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тај начин остваривати функцију организације која помаже надлежним државним органима у
хуманитарној области.
У наредном четворогодишњем периоду, на основу искуства из протеклог тешког
периода, Црвени крст Јагодина ће кроз своју развијену мрежу организација, подружница и
актива Црвеног крста на територији свога града, усмеравати активности на борбу против
сиромаштва, на здравље људи у заједници, на изградњу хуманих односа у друштву и
очување мира, на даље оспособљавање организације Црвеног крста за деловање у случају
несреће, и друге активности које није могуће предвидети, а припадају мисији Црвеног крста.
У том циљу Управни одбор Црвеног крста Јагодина ће сваке године усвајати
појединачне планове рада са Календаром активности за наредну годину који ће садржати
конкретне активности и акције у свим областима рада Црвеног крста, као и извештаје о
њиховој реализацији, а пратиће их финансијски планови и редовни финансијски извештаји.
Задатак ће бити и успостављање адекватног места за организацију Црвеног крста у
друштву у свакој средини, у складу са нивоом њених активности и доприносу заједници у
решавању најосетљивијих питања живота људи.
Посебна пажња биће посвећена волонтерима, спонзорима и донаторима.
Своје основне програмске приоритете Црвени крст Јагодина ће реализовати у десет
кључних области деловања:
1. Промоција и омасовљавање добровољног давалаштва крви
У реализацији овог јавног овлашћења Црвеног крста активности ће бити усмерене на
спровођење плана прикуљања крви и ојачавање мреже обучених волонтера који ће
допринети повећању броја редовних давалаца крви. Ове активности одвијаће се на
принципима добровољности, анонимности и бесплатности, а у циљу oбезбеђивања
довољних количина безбедне крви у Републици Србији и достизања самодовољности у овој
области.
У складу са Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о трансфузиолошкој делатности,
препорукама Светске здравствене организације и Савета Европе бр Р 95 15 и потписаним
Протоколом о сарадњи са трансфузиолошким службама у овој области радиће се на:
 Организовању довољног броја акција давања крви у Србији, а за постизање
континуираног обезбеђивања довољних количина крви, са посебним акцентом на
зимске и летње месеце- сезонске несташице.
 Повећању броја "Клубова 25" у Србији у циљу шире промоције добровољног,
анономног и ненаграђеног давања крви код младих људи, повећања број волонтера у
организацији Црвеног крста који се баве промоцијом давалаштва крви, регрутовања
нових давалаца крви и подмлађивања структуре давалаца крви.
 Ревизији врсте и броја знакова признања за добровољне даваоце крви и поводом
добровољног давалаштва крви ради економичнијег, ефикаснијег и адекватнијег
изражавања поштовања према даваоцима крви.
2. Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења
Приоритети Црвеног крста Јагодине у области прве помоћи, за наредни четворогодишњи
период су следећи:
1. Постићи шири обухват циљних група становништва у оспособљавању за пружање
прве помоћи. Поред категорија чија је обука у складу са јавним овлашћењима Црвеног
крста Србије (припадници цивилне заштите, јединице за деловање у несрећама Црвеног
крста и јавне службе са законском обавезом у вези са одговором на масовне несреће),
овај циљ се превасходно односи на групације становништва које су због старосне доби,
врсте занимања или других специфичних потреба (нпр. учесници у саобраћају- возачи)
посебно изложене ризику.
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2. Мотивисати што већи број младих да се ангажује на вршњачком ширењу знања о
првој помоћи, на развоју алтруизма и хуманих међуљудских односа. Поред обука у
првој помоћи, то подразумева такмичења екипа Омладине и Подмлатка у првој помоћи и
рад на промотивним активностима у области прве помоћи.
3. Развити програме обуке у првој помоћи, добро прилагођене потребама циљних
група. Из постојећих стандардних програма обуке у првој помоћи Црвеног крста је
потребно развијати специфичне модуле који ће одговорити потребама сваке циљне групе
у складу са врстом и степеном ризика од повређивања или обољевања.
4. Унапређивати обуку у првој помоћи коју спроводи Црвени крст Србије на
темељима европских принципа у овој области. То пре свега подрзумева програм прве
помоћи базиран на стручним и научним сазнањима и обука прве помоћи која је базирана
на индивидуалном напредовању сваког полазника и усвајању нових вештина.
5. Развој активности Црвеног крста Србије у области прве помоћи путем којих се
остварује могућност самофинансирања организације (пружање услуга из области
прве помоћи, према члану 10. Закона о Црвеном крсту Србије- комерцијалне обуке за
запослене и за возаче, организовање обезбеђења јавних скупова екипама прве помоћи и
друго).
6. Развој едукативних средстава Црвеног крста из области прве помоћи- практичних и
прилагођених потребама корисника (књиге, приручници, лифлети, постери, видео
материјал и др). Када је у питању популација младих, то подразумева коришћење
модерних технологија учења (мултимедијални едукативни компелти, учење путем
интернета и сл.).
3. Здравствено превентивна делатност
У складу са Законом о Црвеном крсту Србије и Законом о јавном здрављу Републике
Србије и Стратегијама о јавном здрављу, Стратегијом о контроли дувана, Стратегијом о
здрављу младих, Стратегијом хроничних незаразних болести и другим документима,
приоритети Црвеног крста Јагодина у овој области су сачињавање стандардизоване обуке
волонтера и сарадника Црвеног крста у области јавног здравља, а у складу са дефинисаним
приоритетима,
На широком пољу здравствено превентивних активности, Црвени крст Јагодина ће
приоритетно развијати програмске активности утврђене као јавна овлашћења у Закону о
Црвеном крсту Србије, са посебним нагласком на:
- превенцију болести зависности,
- превенцију ХИВ/АИДСа,
- превенцију полно преносивих болести,
- промоцију здравих стилова живота кроз школу здравља Црвеног крста,
- и друге активности.
Пројекат "Јачање и унапређење доступности дијагностике и лечења туберкулозе и
мултирезистентне туберкулозе, са посебним нагласком на најосетљивије популације"Контрола туберкулозе у Србијији и даље ће се реализовати у Јагодини.
Након пројекта који се завршава јуна 2015. године, активности ће се наставити у циљу
одржавања смањене стопе обољевања од туберкулозе, сходно Закону о Црвеном крсту
Србије и другим релеватним документима.
Циљеви у овој области биће:
1. Унапредити дијагностику и лечење резистентних облика туберкулозе и повећати
доступност услуга,
2. Унапредити контролу туберкулозе у осетљивим популацијама,
3. Збрињавати ТБ/ХИВ коинфекције.
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Ефикасним мерама за контролу туберкулозе у оквиру овог програма тежиће се
побољшању епидемиолошке ситуације у Јагодини и смањењу стопе обољевања
туберкулозом која је у периоду 2005 – 2011. године смањена са 32 на 17 оболелих на
100.000 становника и на тај начин Србија остане земља са ниском стопом обољевања од
туберкулозе.
Црвени крст Јагодина ће у периоду од 2014-2018 године подизати свест о превенцији и
лечењу туберкулозе међу Ромима који живе у нехигијенским насељима.
4. Подмладак и омладина
Развојне активности у раду са младима, њихово правилно усмеравање, борба против
насиља међу младима и против болести зависности и ХИВ/АИДСа, као и борба против
трговине људима су најзначајније активности у овој области, које ће реализовати Црвени
крст Јагодина и његови саставни делови у периоду 2014 – 2018.
Све активности ће бити реализоване кроз вршњачку едукацију.
Интензивно ће се радити на мотивацији деце и младих, у складу са Правилником о
организовању и деловању младих, да се укључе у акције и програмске активности Црвеног
крста, и да кроз волонтерски рад дају свој допринос у реализацији програма и пројеката које
спроводи Црвени крст.
Програми традиционалних летњих школа хуманости и кампови за младе у наредном
периоду биће основе за развој волонтерске базе и укључивање младих у посебне
програмске активности Црвеног крста, али и допринос организације Црвеног крста изградњи
и неговању хуманих вредности и односа, толеранције и разумевања у свим сегментима
друштвеног живота.
5. Социјална делатност
Активности Црвеног крста Јагодина и његових саставних делова биће усмерене на
обезбеђивање и пружање хуманитарне помоћи становништву у стању социјалне потребе
и другим угроженим категоријама становништва, рад народних кухиња, упућивање деце
на опоравак у одмаралишта Црвеног крста и одржавање и развој Програма бриге о старим
лицима, Програма отворених ромских вртића, радионица за децу са посебним потребама и
других програма намењених најосетљивијим категоријама становништва путем организовања и вођења акција солидарности.
Црвени крст Јагодина ће кроз програме и услуге намењене најосетљивијим категоријама
становништва и промоцију принципа солидарности кроз своју мрежу обучених волонтера.
Акције солидарности биће одговор организације Црвеног крста на свакодневне потребе
угрожених категорија грађана у свим срединама, као и на потребе које могу бити последица
еколошких и других несрећа.
Посебну пажњу Црвени крст Јагодина ће усмерити на релизацију Стратегије социјалне
делатности Црвеног крста Србије за период 2012 – 2019 година и посебним програмима за
потребе старих и болесних, маргинализованих група, раду са хендикепираном децом, децом
из социјално угрожених породица и ромском децом, а значајна пажња биће посвећивана
опоравку деце у одмаралиштима Црвеног крста.
Улагаће се напори за одржање програма народних кухиња док објективна потреба за
овим програмом буде постојала у Србији.
Интензивираће се дефинисане активности Црвеног крста током Месеца солидарности, у
периоду 14.септембар – 16.октобар сваке године, а реа лизоваће се сваке године и акције
"Један пакетић-пуно љубави" и "Пакет за новорођену бебу".
6. Припрема и деловање у несрећама
Јавно овлашћење у области припреме за деловање у несрећама и правовремени одговор
на несреће - јачање капацитета у овој области у свим саставним деловима Црвеног крста
Јагодина, биће један од највиших приоритета у Плану акције 2014 - 2018. година.
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Општи и спцифични циљ ће се реализовати кроз унапређивање и одржавање капацитета
Црвеног крста Јагодина на свим нивоима организовања да у оквиру свог мандата одговори
на природом и људским фактором проузроковане несреће на ефикасан и координисан
начин, да би умањила број жртава и ублажила последице несреће, и да буде поуздан
партнер другим структурама друштва, које су носиоци или се укључују у активности одговора
на несреће у држави и у локалној заједници.
Све активности одвијаће се у складу са ближе дефинисаним задацима Црвеног крста у
Закону о ванредним ситуацијама Републике Србије, као и у Националној стартегији заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама.
У ову области деловања биће укључени сви програмски садржаји и активности Црвеног
крста, као и све остале службе које обезбеђују подршку за реализацију програмских
сарджаја, што подразумева висок степен ангажоваости седишта Црвеног крста Јагодине у
свим фазама припреме и одговора на несреће, од превентиних садржаја и смањења ризика,
преко хитног одговора, до фазе реконструкције и рехабилитације.
7. Дифузија
Дифузија је ширење знања о међународном хуманитарном праву и Основним
принципима и идеалима Покрета, како би они били прихваћени и поштовани и допринели
хуманитарном раду.
Обавеза Црвеног крста Јагодина је да шири знање о основним принципима Црвеног
крста/Црвеног полумесеца и међународном хуманитарном праву јасно је наведена у Статуту
и Закону о Црвеном крсту Србије.
Визија у овој области је да Црвени крст Јагодина буде признат као водећа хуманитарна
организација у својој средини, референтни чинилац кад је у питању дифузија међународног
хуманитарног права, и има позитивну слику у јавности како би лако могао да стигне до
жртава несрећа које је изазвао људски фактор и природне непогоде.
Мисија у овој области је да Црвени крст Јагодина одржава и изграђује већ постојеће
капацитете да би ефикасно могао да прикаже у позитивном светлу улогу у заједници и
активности, како би у целости обезбедио неопходну подршку јавности.
8. Организација и развој
Црвени крст Јагодина у организационом развоју радиће на:
-

остварењу мисије,
решавању трајних и најважнијих питања постојања и финкционисања
организације Црвеног крста - стварању услова за стабилно финансирање и успешан
рад организација Црвеног крста у целој земљи у материјалном, техничком и
кадровском смислу,

-

повећању броја чланова Црвеног крста свих категорија и основних облика деловања
Црвеног крста: основних организација, подружница, актива и повереништава.

9. Служба тражења
Рад у овој области заснован је на обавезама које је наша земља преузела потписивањем
Женевских конвенција 1949. године и допунских протокола 1977. године.
На основу усвојене Стратегије успостављања породичних веза од 2008. до 2018.
године Међународног Комитета Црвеног крста и других докумената везаних за
спровођење ове Стратегије, приоритетни задаци Службе тражења у следеће 4 године су:
Рад на изради нове Стратегије Службе тражења и константан рад на процени потреба и
капацитета у овој области.
Прихватање, покретање и рад на тражењу лица чији је нестанак везан за сукобе у
претходној Југославији. То подразумева сталне контакте са породицама несталих,
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директно или преко њихових Удружења, и Kомисијом Владе Републике Србије за нестала
лица, и рад на ажурирању електронске базе података везано за ове случајеве.Истовремено,
формираће се и и развијати архива ових захтева, кроз прикупљање и одлагање свих
писаних докумената везаних за сваки покренути случај.
Црвени крст Јагодина ће спроводити активности Програма борбе против трговине
људима.
Општи циљ Програма је одговор на потребе идентификованих и потенцијалних жртава
трговине људима, смањење ризика од трговине људима, ублажавање људске патње
изазване овом појавом и допринос имплементацији Стратегије Владе Републике Србије за
борбу против трговине људима.
Циљ ће бити достигнут кроз одговор мреже едукованих волонтера Црвеног крста на
потребе за превенцијом проблема трговине људима, кроз едукацију потенцијалних жртава
(посебно угрожених и маргинализованих група) о мерама заштите, као и особља које може
доћи у контакт са жртвама у свом професионалном раду о потребним и пожељним
поступањима у тој ситуацији.
Реализацијом наведених приоритета биће остварени и стратешки циљеви
Међународне Федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца до 2020 године, и то:
1. Припреме за деловање у несрећама, очување живота, заштита животне околине и
успешна обнова после несрећа и криза
2. Здравље и безбедан живот
3. Промоција социјалне укључености и културе ненасиља и мира

Август 2014.

ЦРВЕНИ КРСТ ЈАГОДИНА

