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Јагодина, децембар 2015. године 
 



У складу са законом о Црвеном крсту Србије, као и на основу Статута Црвеног крста 

Јагодина реализоваће се планиране активности за 2016. годину. Оне ће бити основ за све 

програмске активности Црвеног крста Јагодина. Одбор ће користити Јавна овлашћења и закон 

као основ за остварење хуманитарне мисије на територији града Јагодине. Управни одбор 

ствараће услове за реализацију најзначајнијих активности дајући предност и простор за рад 

младих активиста и волонтера, добровољних давалаца крви као свих који су спремни да помогну 

другима.  
 

Превенција у здравственој заштити, давалаштво крви, реализација обуке прве помоћи, 

социјална заштита кроз програм Народне кухиње и брига о старима, дифузија о Црвеном крсту, 

промоција хуманих вредности, и друге традиционалне активности биће најважније активности. 

Сарадња са Центром за социјални рад, основним и средњим школама, Општом болницом, Домом 

здравља, Заводом за трансфузију крви из Ниша, локалном управом и другим установама је основ 

за успешан рад. Сарадња са Подружницама, Основним организацијама, активима чиниће Црвени 

крст Јагодине оперативнијим у реализацији предвиђеног плана за 2016. годину.   

 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ РАЗВОЈ 

 
Управни одбор, Надзорни одбор и Комисије Црвеног крста Јагодина ствараће услове да се 

све предвиђене активности успешно реализују, а посебно ће се ангажовати око обезбеђења 

финансијских средстава како би организација успешно функционисала. Планирана средства из 

буџета града и од Лутријских средстава из Црвеног крста Србије нису довољна за реализацију 

свих активности. Зато је потребно да се путем донаторства и спонзорстава обезбеђују средства у 

наредном периоду.  
 

 Одбор ће редовно пратити реализацију програмских активности и обезбеђивати услове за 

свеукупно јачање организације. Сарадња са Црвеним крстом Србије је основни предуслов за 

успешан рад. Одбор ће се ангажовати за стварање услова да програми као што су промоција и 

омасовљавање давалаштва крви, здравствено-превентивна делатност, социјална делатност, прип-

рема за несреће и деловање у несрећама што успешније се реализују. 
 

Редовно праћење рада Упрвног одбора и рада организације вршиће Надзорни одбор. 

Повећање броја чланова Црвеног крста, волонтера и добровољних даваоца крви биће приоритет у 

овој години. Организовањем семинара, трибина и предавања за волонтере и учешће у разним 

програмима чиниће организацију бројнијом и ефикаснијом што је од великог значаја за 

реализацију свих активности.  

 
 

СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ  

 
Црвени крст Србије, локална управа и Центар за социјални рад су најважнији партнери 

нашој организацији у овој области, и у зависности од висине прилива средстава зависиће број и 

обим акција и програма намењених социјално угроженим, старим и другим лицима која су у 

стању социјалне потребе. Улога Црвеног крста Јагодина је да својим активностима у границама 

својих могућности помаже надлежне државне установе, институције и локалну управу да 

успешно врше социјалну заштиту локалног становништва. 
 

Заштита деце без родитеља, лица са посебним потребама, старих, изнемоглих и болесних 

лица који су у стању социјалне потребе биће приоритет у реализацији овог програма. Средства ће 



бити прикупљена од локалне управе и локалних донатора, хуманитарним акцијама попут : 

Солидарности на делу, Друг-другу итд.  
 

Реализацију акције „Један пакетић пуно љубави“ већ годинама помажу деца и запослени из 

Предшколске установе „Пионир“ као и већи број донатора, што је за децу обухваћено програмом 

Народне кухиње веома значајно. У зависности од прикупљених средстава пакетићи се додељују 

за Нову годину и Св. Саву. 
 

Септембар – Месец солидарности обележићемо низом активности кроз посете сеоским 

домаћинствима у којима су претежно старија лица уз расподелу пакета хране и средстава за 

хигијену. 
 

Међународни дан сузбијања сиромаштва, 17. октобар обележиће се као и сваке године 

допунским оброком за кориснике Народне кухиње.   
 

У сарадњи са Скупштином града Јагодина, Црвени крст ће наставити да реализује пројекат 

Народне кухиње за око 450 корисника чији је број мањи током летњих, а већи током зимских 

месеци.  Осим поделе хране веома је значајно и прикупљање и дистрибуција половне гардеробе, 

обуће и играчака за социјално најугроженије чији је број свакога дана све већи. 

 
 

                                                        ДАВАЛАШТВО  КРВИ 

 
Наша организација наставиће да сарађује са Заводом за трансфузију крви из Ниша и 

службом трансфузије Опште Болнице Јагодина. Кад је реч о мотивацији на којој радимо поред 

служби за трансфузију треба истаћи да велику подршку даје локална управа која константно 

помаже ову активност односно даваоце, те се и за 2016. годину планирају карте за бесплатан 

превоз даваоцима који су дали 50 и више пута крв, као и новчану помоћ за организовање 

захвалног оброка после одржаних акција.  
 

Црвени крст ће по плану Комисије за добровољно давалаштво крви организовати редовне 

акције у сарадњи са Заводом за трансфузију крви из Ниша, Службом за трансфузију крви Опште 

болнице у Јагодини и Војномедицинском академијом из Београда. Све ове акције ће се 

организовати у сарадњи са Подружницама, Основним организацијама и активистима наше 

организације. Приоритетан задатак биће да се анимирају млади којима ће се кроз разне вршњачке 

едукације предочити значај давалаштва крви.  
 

Црвени крст не располаже довољним средствима за покривање основних трошкова, како 

мотивације тако и за реализацију акција давања крви, али ће се трудити да успешно реализује 

план за 2016. годину. 
 

         Црвени крст ће и ове године да награди заслужне даваоце крви у зависности од броја 

давања. За све ученике Јагодинских основних и средњих школа расписаће наградни темат ,, Крв 

живот значи“ у области ликовног, литералног стваралаштва и видео спот/филм, а најбољи радови 

биће награђени на локалном нивоу и послати за Београд.  
 

На пригодан начин обележиће се 11. мај, Дан добровољних давалаца крви Србије и 14. јун, 

Међународни дан добровољних давалаца крви и том приликом биће уручена традиционална 

признања за вишеструке даваоце крви.  

 
 

 

 



ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Комисија ће у сарадњи са Управним одбором активност усмерити ка превентивној заштити 

здравља становништва, пре свега деце и омладине. Најзначајнија активност ће бити едукација 

младих на тему ,,Болести зависности“ (алкохолизам, наркоманија, пушење), уз посебан акценат 

на наркоманију.  
 

Посебна пажња биће усмерена на борбу против СИДЕ. Током читаве године нарочито код 

младих указиваћемо на начин преношења ове болести и мере заштите, а укључићемо се и у 

обележавање 1. децембра. До краја године у оквиру кампање потребно је укључити што већи број 

младих.  
 

За предшколце биће одржана предавања на тему,, Болести прљавих руку“. 
  

Кроз обележавање значајних датума у сарадњи са Домом здравља биће обухваћена  

контрола крвног притиска и ниво шећера у крви локалног становништва. Кроз овај облик 

активности предвиђена је материјална помоћ за лекове и помоћ приликом тешких операција за 

децу и социјално најугроженије, кроз систем апела за помоћ. Ова активност зависиће искључиво 

од помоћи донатора и грађана Јагодине. 
 

Светски дан борбе против пушења обележиће се 31. јануара у сарадњи са школама и 

Домом здравља, а Светски дан без дуванског дима 31. маја. Светски дан борбе против 

туберкулозе обележиће се 24. марта. У оквиру здравствене заштите укључујемо се и у 

обележавање 7. априла Светског дана здравља. Светски дан срца обележиће се 27. септембра. 

Месец борбе против зависности са интезивнијим активностима биће реализован у новембру кроз 

предавања за ученике основних и средњих школа. 
 

Психо-социјална подршка становништву (угроженој популацији), биће настављена у 

службеним просторијама приликом пријема обзиром на изражене проблеме транзиције и сиро-

маштва и код хендикепираних особа. Ову активност реализоваће радници секретаријата. 
 
 

ПРВА ПОМОЋ 

 
 Прва помоћ и обука екипа биће важна и значајна активност Црвеног крста Јагодине као и 

оспособљавање радника компанија у складу са Законом о Црвеном крсту Србије за пружање прве 

помоћи и упознавање са међународним хуманитарним правом. Црвени крст биће лидер у 

реализацији ове важне области кад су у питању кандидати за будуће возаче у складу са новим 

Законом о безбедности у саобраћају. 
 

 Лиценцирани предавачи у просторијама Црвеног крста вршиће у континуитету обуку 

волонтера (подмлаткара и омладинаца) који ће у складу са могућностима учествовати на такми-

чењу које организује Црвени крст Србије. Планирано је да се у оквиру обележавања значајнијих 

датума изводе показне вежбе на територији града. 
 

 

КОНТРОЛА ТУБЕРКУЛОЗЕ 

 
 Корисници Народне кухиње спадају у ризичну групу што се тиче ове болести. Зато ће 

Црвени крст Јагодина у току целе године делењем пропагадног материјала подизати свест о 



препознацању симптома и лечењу ове болести. У сарадњи са Домом здравља о Општом 

болницом Јагодина пратиће се здравствено стање оболелих као и чланова њихових породица. 

 
 

ПОДМЛАДАК  И ОМЛАДИНА 

 
 Основне активности Комисије за подмладак и омладину биће усмерене на реализацију 

програмских задатака у складу са планом рада за 2016. годину и са статутом Црвеног крста 

Јагодина. Програм ће се реализовати у основним и средњим школама посредством Омладинске 

теренске јединице Црвеног крста Јагодина.  
 

Важно је напоменути да пројекат ,,За доброту сваки дан је добар дан“ и ове године је 

имплементиран кроз програме одељенских заједница у основним школама. 
 

 Омладина и подмладак заузимају важно место у програмским задацима Црвеног крста 

Јагодина. Посветиће се пуна пажња опремању простора за њихово окупљање и стварању услова 

за што квалитетнији рад. 
 

 Кроз рад теренске јединице по школама биће реализоване традиционалне активности 

Националног друштва Црвеног крста Србије као што су: 
 

 Трка за срећније детињство, 

 Друг другу, 

 Солидарност на делу, 

 Обука прве помоћи, 

 Борба против болести зависности, 

 Безбедност деце у саобраћају, 

 Реализација акција ДДК, 

 Превенција из области здравствене заштите, 

 Trafficking. 
 

Циљ је да се створе услови за стручну едукацију већег броја младих заинтересованих за 

добровољно давалаштво, превентиву здравствене заштите и болести зависности. 
 

Даваће се приоритет новим активистима који нису имали прилике да се укључе у рад или 

да присуствују семинарима како би се број обучених подмлаткара и омладинаца ширила. 

Комисија ће радити на обједињавању свих пројеката у оквиру Управног одбора Црвеног крста 

Јагодина. Досадашња пракса је показала да је вршњачка едукација најинтересантнија у овом 

узрасту и да повећава интересовање за волонтерски рад у организацији. 

 
 

ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА 

 
У току 2016. године наставиће се континуирана обука волонтера Црвеног крста Јагодина 

који су чланови јединице за деловање у несрећама. Велика пажња биће посвећена и набавци 

опреме као и што чешће окупљању чланова и формирање тима који би у случају елементарних 

непогода могли да помогну у пружању помоћи лицима у угроженим подручјима.  

 
 

 

 

 



СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 
 

И у овој години служба тражења наставиће са радом. Партнери у овом послу су поред  

Националног друштва, Црвени крст Србије, Међународни комитет Црвеног крста и друге 

надлежне државне институције. Приоритет ће имати нестала лица у рату на просторима ЕКС 

Југославије, тражења лица за спајање породица, затим потврде ратних заробљеника и остала 

тражена лица.     

 
 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 

 Приоритет у 2016. години биће успостављање сарадње са оргнаизацијама Црвеног крста 

других Националних друштава. Тренутно сарадња постоји у области добровољног давалаштва 

крви, али је потребно остварити контакте и у другим областима деловања.   

 
 

ДИФУЗИЈА 
 

Дифузија је традиционална активност Црвеног крста. Дифузија је активност ширења знања 

о међународном хуманитарном праву, Основним принципима Међународног покрета, и другим 

хуманитарним вредностима које заступа Међународи покрет. Програми дифузије се спроводе за 

различите циљне групе: припаднике Црвеног крста, младе, здравствено особље, просветне рад-

нике, медије, општу јавност, итд. 
 

Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, радионице, предавања, 

округле столове, дискусије, иступања у медијима, разговоре са појединим циљним групама итд. 
 

Такође, један од приоритетних циљева је ширење знања о знацима који се користе у 

Међународном покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца - Црвеном крсту, Црвеном 

полумесецу и Црвеном кристалу. 

 
 

ИНФОРМИСАЊЕ 
 

 Као и до сада одговорна лица испред организације и даље ће информисати јавност и 

чланство о реализацији програмских активности. Информације ће се пласирати кроз изјаве за 

електронске медије и посредством штампе. То је начин да се рад организације на прави начин  

пласира на локалном нивоу, а и шире.   
 

Користиће се савремени облици информисања попут сајта (ckjagodina.org.rs), Facebook 

странице, интернета, памфлета, плаката, радио и ТВ емисија, новинских чланака итд.  
 

 Досадашња пракса показала је да је захваљујући редовном и објективном извештавању о 

активностима и раду Црвеног крста Јагодина подигнут рејтинг организације што се уочава и кроз 

пораст броја чланова. То чини организацију јачом и оперативнијом.  
         

         Саставни део овога плана су оперативни планови комисије као и Управног oдбора Црвеног 

крста Јагодина. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

                                                     

                                                                                                   

   

 


