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ПРАВНИ  ОСНОВ  ЗА  РАД  ЦРВЕНОГ  КРСТА 

         Следећи законски документи представљају правну основу рада Црвеног крста Србије      

а тиме  и Црвеног  крста Параћин : 

 Закон о Црвеном крсту Србије,   члан: 2.; 6.; 7. – тачка 1, 2, 3 и 4; 8.;9.  – став 

1, 2,   3, 4, 5, 6 и 7; 10.; 11.; 13.; 14.; 15.; 16. 
 

 Закон о трансфузијској медицини, члан: 7.; 9.; 10. 
 

 Закон о здравственој заштити, члан: 14.; 15.; 18. – тачка 15; 123. – тачка 6 
 

 Закон о јавном здрављу, члан: 7 
 

 Закон о безбедности и здрављу на раду, члан: 14. 
 

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима, члан: 241.; 242. 
 

 Закон о ванредним ситуацијама, члан: 123. 
 

 Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, 

члан: 8.; 18.; 31.; 33.; 60.; 62.; 69.; 70.; 75.; 82.; 101.; 102. 

 

 
 

 Документа Владе Републике Србије: Стратегија развоја социјалне заштите, 

Национална стратегија о старењу, Стратегија за смањење сиромаштва, Национална   

стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Стратегија подстицања          

рађања, Национални план акције за децу, Стратегија за борбу против дрога у Републици 

Србији, Стратегија развоја заштите менталног здравља, Стратегија развоја здравља       

младих, Стратегија о ХИВ инфекцији и AIDS-у, Стратегија за придруживање ЕУ,      

Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести, Стратегија     

безбедности саобраћаја на путевима, Циљевима одрживог развоја и са средњорочним 

циљевима Министарства здравља. 

 

 

Међународни  правни  документи: 

1. Женевска Конвенција о поступању са ратним заробљеницима од 12. августа 1949. 

године, члан: 122. 
 

2. Женевска конвенција о заштити грађанских лица за време рата од 12. августа  

1949. године, члан: 136. 
 

3. Одредбе Допунског протокола уз Женевске конвенције о заштити жртава 

међународних оружаних сукоба од 8. јуна 1977. године – Протокол 1. 
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Мисија националног друштва је 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.   

 

 
 
 
 
 

УВОД  
 

План рада Црвеног крста Параћин и у 2019. години биће реализован у складу                      

са постојећим потребама на основу: 

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

трансфузиолошкој делатности, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона                          

о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о здравственој заштити, 

-   Статута Црвеног крста Србије, Статута Црвеног крста Параћин, 

-   Плана акције Црвеног крста Параћин за период 2018 – 2022. година, 

-  стратегија 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 ). 

Црвени крст Параћин и у 2019. години биће 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   општини Параћин, посебно 

најугроженијим, као и услуга које пружа Црвени крст  ( члан 10. Закона). 

Потреба за интензивним деловањем организације Црвеног крста биће изражена и у 

наредном периоду, а Секретаријат и Управни одбор Црвеног крста Параћин ће и даље 

предузимати активности на обезбеђењу средстава за реализацију    активности предвиђених 

Законом о Црвеном крсту Србије. 

 Црвени крст Параћин, деловаће на основу Основних принципа Међународног покрета 

Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а све своје капацитете ангажоваће  у  циљу адекватног, 

благовременог и квалитетног одговора на хуманитарне  потребе  у нашој локалној заједници.  

Саставни део Плана рада Црвеног крста Параћин је Календар најзначајнијих активности    

у 2019. години. 

    

Изузетна пажња биће посвећена: 
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- решавању значајних питања за постојање и финкционисање организације Црвеног крста 

Параћин у финансијском и материјалном смислу, 

- примени Закона о Црвеном крсту Србије и других закона који регулишу рад   Црвеног 

крста у  Локалној заједници, 

- реализацији хуманитарних програма за најугроженије грађане у нашој општини, 

- адекватном деловању у ванредним ситуацијама. 

Основни задатак у 2019. години биће реализација и јачање активности у девет кључних 

области рада Црвеног крста Параћин, и то:  
 

1. Промоција и омасовљавање добровољног давалаштва крви 

2. Здравствено превентивна делатност  

3. Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења  

4. Социјална делатност  

5. Подмладак и омладина 

6. Деловање у несрећама  

7. Служба тражења 

8. Дифузија ( ширење знања о Црвеном крсту и међународном хуманитарном праву ) 

9. Међународна сарадња  
 

Активности ће се одвијати кроз: 
 

- Kонтинуирану промоцију добровољног давалаштва крви међу грађанима због 

унапређења свести грађана о значају добровољног, анонимног и ненаграђеног давалаштва 

крви, развијање вештина волонтера и повећање њиховог знања за рад на регрутовању и 

задржавању давалаца крви на обукама из области давалаштва крви, сензибилизацију     

младих за добровољно давалаштво крви путем конкурса "Крв живот значи",  иницијативе 

"Клуб 25" и друштвених мрежа, обезбеђивање знакова признања   за добровољне даваоце  

крви, најбоље Месне заједнице, школе, установе, организације, фирме... које су дале највећи 

допринос у овој области на годишњем нивоу и праћење и подршку  реализацији годишњег 

плана прикупљања крви  у партнерству са трансфузиолошком службом.  

Овe активности су предуслов за несметано, ефикасно и благовремено снабдевање,    

пре свега, опште Болнице у Параћину и збрињавање пацијената  безбедном крвљу  и  крвним 

продуктима  у систему стварања републичких резерви крви.  
 

- Здравствено превентивну делатност, промоцију здравих стилова живота и превенцију 

болести зависности. 

- Подизање свести грађана о значају познавања лаичке прве помоћи. 

  Развијање активности на обуци за пружање прве помоћи деце и младих, учесника              

у саобрћају, запослених лица и других категорија стновништва, као и спровођење        

стручног оспособљавања предавача за обуку из прве помоћи  

  Процену обучености у првој помоћи волонтера Црвеног крста Параћин путем  вежби         

и такмичења екипа прве помоћи и реалистичког приказа повреда, стања и обољења,                

од школских  до општинског нивоа, као и учешћем на међурегионалном такмичењу.  

- обезбеђивање и пружање хуманитарне помоћи становништву у стању социјалне   

потребе, и другим угроженим категоријама становништва, рад народне кухиње,        

упућивање деце на опоравак у одмаралишта Црвеног крста, одржавање и развој Програма 

„Бриге о старим лицима“, радионица за децу са посебним потребама и других програма 

намењених најосетљивијим категоријама становништва,  

- рад са подмлатком и омладином као значајним делом људских ресурса     

организације Црвеног крста Параћин   кроз активности на васпитању и мотивисању   деце        

и омладине у духу хуманизма, толеранције, и узајамне солидарности путем обуке     

волонтера, летње школе Подмлатка и Омладине, учешће на камповима, реализацију   

програма "Промоције хуманих вредности". 

- припреме за деловање у несрећама и правовремени одговор на несреће кроз  

развијање капацитета Црвеног крста Параћин да одговори на ефикасан начин                           

на природом и људским фактором проузроковане несреће, обуку професионалног                     

и волонтерског кадра за припрему за несреће и деловање у несрећама, као и стварању 
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потребног минимума резерви, како би се смањио број потенцијалних жртава и ублажиле 

последице несреће, 

- одржавање минимума дистрибутивног система ( магацин, транспортно возило...)    

који је у функцији наведених активности, 

-  оспособљавање Службе тражења, покретање и спровођења тражења    несталих   

лица по захтевима грађана у редовним и ванредним стањима, издавање потврда о боравку 

лица у коцентрационим логорима или на принудном раду за време  II светског рата,  

- ширење знања о принципима и вредностима Црвеног крста ( Дифузија ),     

разумевање и прихватање улоге и значаја међународног хуманитарног права и Основних 

принципа Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца унутар структуре      

организације Црвеног крста Параћина и циљних група у програмима Црвеног крста    

Параћин, као и кроз упознавање грађана и свих надлежних институција са Женевским 

ковенцијама о заштити жртава рата, Допунским протоколима уз ове конвенције и употребу     

и заштиту   знака Црвеног крста сходно Закону, 

- међународну сарадњу, кроз активно учествовање у програмима и пројектима  које 

реализује Црвени крст Добоја – Република Српска и покретање нове међународне сарадње     

са неком општином из нама суседних земаља. 

- ангажовање на потпуној примени Закона о Црвеном крсту Србије у општини 

Параћин, одржавање и стварање финансијских и материјалних услова за рад          

организација Црвеног крста  Параћин, даљи развој структуре Црвеног крста Параћин кроз 

повећање броја чланова Црвеног крста свих категорија, основних организација,    

подружница, актива и повереништава, 

- афирмацију организације Црвеног крста Параћин кроз унапређење односа са 

јавношћу, сарадњу са медијима, редовно информисање грађана о активностма  Црвеног   

крста Параћин, израду и правовремено достављање едукативног и  промотивног       

материјала Основним организацијама и Подружницама Црвеноог  крста,  као и унапређење 

комуникације и информисања у односу на програмске партнере Црвеног крста Параћин, 

- обележавање 8. маја - Светског дана Црвеног крста и реализовање "Недеље Црвеног 

крста" у периоду 8-15 маја, обележавање 143. година од оснивања Црвеног крста Параћин       

и Црвеног крста Србије, 

- посвећивање значајне пажње волонтерима и сарадницима као највећој снази 

организације Црвеног крста Параћин, спонзорима и донаторима и јачање и ширење 

волонтерске базе Црвеног крста Параћин,  

- стручно оспособљавање волонтера и професионалаца у свим областима рада  путем 

семинара и других обука и повећање мотивације за конкретне програмске активности. 

Најзаслужнијим волонтерима биће додељивана признања Црвеног крста Параћин и      

Црвеног крста Србије,  

- унапређење партнерског односа са Локалном самоуправом, стручним                             

( државним ) институцијама и невладиним сектором, како би у вршењу јавних         

овлашћења, унапређења програма и услуга и обављању других послова од јавног        

интереса, Црвени крст Параћин остварио своју улогу помоћног органа држави у  

хуманитарној области, 

- рад управних органа Црвеног крста Параћин и комисија Управног одбора  у складу  

са Статутом. 

Црвени крст Параћин биће укључен у обележавање међународно утврђених дана који       

су блиски Мисији Црвеног крста, а налазе се у Календару најзначајнијих активности. 

Црвени крст Параћин ће у реализацији активности предвиђених Планом рада за            

2019. годину остваривати садржајнију сарадњу са председником општине, општинским 

Већем, Скупштином општине Параћин и њеним Службама, Црвеним крстом Србије, 

Међународним комитетом Црвеног крста, Међународном федерацијом друштава Црвеног 

крста и Црвеног полумесеца, великим бројем националних друштава Црвеног крста, 

међународним хуманитарним организацијама, НВО-има и другим организацијама и 

институцијама са којима Црвени крст Параћин традиционално сарађује. 

 Реализација Плана рада Црвеног крста Параћин у 2019. години ( квантитет и квалитет ) 

зависиће од износа  остварених финансијских  и  материјалних  средстава. 
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ЗДРАВСТВЕНО   

ПРОМОТИВНА  ДЕЛАТНОСТ 
 

МОТИВАЦИЈА  ДОБРОВОЉНИХ  ДАВАЛАЦА  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.) 

 
Општи циљ: 

Континуирано обезбеђивање довољних количина безбедне крви за потребе опште 

Болнице Параћин и неопходних републичких резерви крви у сарадњи са Заводом за 

трансфузију крви Ниш, путем мотивисања, регрутовања и задржавања добровољних   

давалаца крви на принципима добровољног, анонимног и ненаграђеног давања крви.  
 

Опис проблема: 

Континуирано, ефикасно и благовремено снабдевање опште Болнице Параћин и 

неопходних републичких резерви крви безбедном крвљу представља важан  предуслов за 

функционисање система здравствене заштите.  

Основни циљ јавног овлашћења је континуирано обезбеђивање довољних        

количина крви  и крвних продуката за све пацијенте из општине Параћин.  Национални 

програм за мотивисање, регрутовање и задржавање добровољних давалаца крви примењује 

мултидисциплинартни приступ добровољном давању крви који подразумева шире    

укључење друштвене заједнице и унапређивање свести грађана за потребом добровољног 

давања крви. 

Мотивација, регрутовање и задржавање давалаца крви се спроводе кроз спровођење 

дугорочне кампање, путем промотивних активности, обукама волонтера и реализацијом 

годишњег плана прикупљања крви. Уз пружање континуиране пажње према постојећим 

даваоцима и свакодневно ангажовање на придобијањунових давалаца крви као  и 

укључивањем младих људи у давалаштво, ствара се претпоставка да већи број људи 

добровољно да крв и постану редовни даваоци крви. 

Црвени крст Параћин има задатак да мобилише локалну заједницу у сарадњи                

са Заводом за трансфузију  крви Ниш. 

Због безбедности крви, Црвени крст Параћин промовише давалаштво крви према 

принципима добровољности, анонимности и бесплатности сходно препо- рукама Светске 

здравствене организације и Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца. Ови принципи интегрисани су и у Закон о трансфузиолошкој делатности 

Републике Србије.  

  Стална нега и пажња према даваоцима крви обезбеђује да ће постојећи даваоци     

крви и наставити да дају крв и проширити мрежу људи који ће постати и остати даваоци. 

Према Закону о трансфузиолошкој делатности потребно је да Црвени крст Параћин     

и Завод за трансфузију крви Ниш прикупе довољне количине безбедне   крви према     

реалним потребама у складу са принципом самодовољности предвиђеним Законом о 

трансфузиолошкој  делатности.  

   Протокол о сарадњи Института за трансфузију крви Србије, Завода за трансфузију  

крви Војводине, Завода за трансфузију крви Ниш и Црвеног крста Србије у спровођењу 

Националног програма за промоцију добровољног давања крви и регрутовање добровољних, 

анонимних, неплаћених и редовних давалаца крви потписан је и примењује се од 2011. 

године. Протоколом се јасно дефинишу улоге и задаци Црвеног крста  и службе за 

трансфузију у свим сегментима рада на мотивацији,  и то  у реализацији: 

 

1. дугорочне  националне  кампање, 

2. промотивним  активностима,  

3. едукацији волонтера,  
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4. годишњег плана прикупљања крви и  

5. акција добровољног давања крви са активностима које су компатибилне са 

активностима трансфузиолошке службе. 

Један од  неопходних услова за континуиран рад је и  брижљиво вођење евиденције      

о даваоцима крви који кроз организацију акција преко мреже Црвеног  крста Параћин дају   

крв у посебно сачињеном софтверу. У пословно финансијском систему Црвеног крста 

Параћин  евидентирано је преко 3.000  давалаца крви.  

   "Клуб 25“ је иницијатива која циља на младе људе између 18 и 25 година. Полазна 

тачка јесте промоција добровољног, ненаграђеног и анонимног давања крви,   али начин  да     

се кроз пројекат промовишу здрави стилови живота, позитиван став  према животу,  алтруизам 

и хуманост, али и грађанска солидарност. Сам назив   "Клуб 25" говори о  томе  да млади 

узраста од 18 до 25 година, желе да дају крв 25    пута  у животу, али и   да мотивишу  нових    

25 младих да постану чланови Клуба. 
    Идеја да  се окупе млади  људи  у оквиру организације Црвеног крста настала   је  у Африци, а 

с обзиром да су  земље као Зимбабве, Малви, Боцвана, Мали и др.  успешно  достигле  100%   

ненаменског давања крви, проширила се као добра идеја и у Европу.  

 С обзиром на досадашњи резултат рада „Клуба 25“ који функционишу у још 15 так средина        

( општина и градова ), наставиће   се подмлађивање структуре добровољних  давалаца крви               

кроз пројекат „Клуб 25“, обуке  и семинаре за младе волонтере.     Планира се     и  задржавање 

постојећих, посебно вишеструких добровољних давалаца крви путем   уручивања признања за  дату крв. 
 

Оперативни  циљеви: 

 Унапређивање свести о важности давања крви грађана и промоција принципа 

добровољности, анонимности и ненаграђености, 

 Едукација и евалуација рада волонтера Црвеног крста Параћин, 

 Неговање пажње и захвалности према добровољним даваоцима крви и сарадницима - 

волонтерима Црвеног крста Параћин, 

 Унапређење сарадње са Заводом за трансфузију крви Ниш на још виши ниво, као 

предуслов добрих резултата у овој области, 
 

Циљне  групе: 

      С обзиром на то да су према усвојеним законимa и другим документима  дефинисани  

и место и улога Црвеног крста  у мотивацији добровољних давалаца крви,  циљне  групе        

су следеће: 

1. Волонтери  Црвеног крста Параћин чију базу треба одржати и проширити до 

неопходног броја од 50-так едукованих волонтера у давалаштву крви колико   је неопходно   

за оптималан рад на мотивацији ради одржавања и повећања броја давалаца крви  и 

оптималног организовања акција давања крви, 

2. Млади волонтери између 18 и 25 година кроз концепт Међународне  федерације 

друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца  који је прихватио Црвени крст Параћин,     

под називом "Клуб 25" . 

3. Црвени крст Параћин ће  сензибилисати ученике основне школе за тему добровољног 

давалаштва путем реализације мултимедијалног конкурса о давалаштву крви,  

4. Црвени крст Параћин ће сензибилисати и ученике средњих школа за тему  

добровољног давалаштва путем реализације мултимедијалног конкурса о давалаштву крви  и 

реализацијом акција добровољног давалаштва крви у школама,   

5. Грађани наше општине, од 18 до 65 година старости ће добијати  информације            

од волонтера и структуре Црвеног крста Параћин и трансфузиолошке службе о 

нешкодљивости и потреби за добровољним давањем крви по Принципима добровољног 

давалаштва крви  

6. Постојећи добровољни даваоци крви у смислу неговања пажње и захвалности    за дату 

крв и друштвеног признања за хумани чин, као и њихово задржавање у групи редовних 

добровољних давалаца крви. 

Корисници: Сви пацијенти са подручија општине Параћин који се лече у општој 

Болници Параћин али и у систему здравствене заштите Републике Србије, првенствено            

у Болници у Ћуприји, Клиничким центрима у Ниш, Крагујевац и  Београду,  којима  је 

медицински неопходна трансфузија крви. 
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Опис  послова  Црвеног  крста Параћин  

1.   Реализација акција добровољног давања крви сходно потребама система здравствене 

заштите, 

2. Координација и усмеравање  рада свих  Основних организација и  Подружница 

Црвеног крста Параћин у овој области, укључујући писмену и усмену комуникацију, 

организовање и присуство релеватним  састанцима,  

3. Мониторинг и евалуација акција добровољног давања крви у партнерству  са Заводом 

за трансфузију крви Ниш, 

4. Организовање и одржавање седница комисије за добровољно давалаштво крви 

Управног одбора Црвеног крста Параћин и извршавање њених закључака, 

5. Сачињавање  и праћење реализације годишњих планова прикупљања крви   у сарадњи 

са напред наведеним Заводом за трансфузију крви,  

6. Организовање обуке и семинара за волонтере Црвеног крста Параћин,  

7. Организација и свечано уручивање признања срединама које су дале највећи 

допринос у давалаштву крви,  

8. Подршка Трансфузији у организацији акција добровољног давања крви путем 

дежурстава младих волонтера при акцијама током зимске и летње кампање, 

9. Свечано обележавање значајних датума у области добровољног    давалаштва крви, 

10. Промоција, расписивање, организовање и координирање реализације  конкурса «Крв 

живот значи» за ученике основних и средњих школа на подручију општине Параћин, 

11. Информисање грађана о активностима у давалаштву крви  путем друштвених 

мрежа,  

12. Јавно представљање давалаштва крви и активности Црвеног крста Параћин у 

медијима. 
 

Ризици: 

 Хронични недостатак финансијских средстава за покривање свих неизбежних 

трошкова Црвеног крста Параћин у реализацији овог јавног овлашћења;  

 Непоштовање Закона о Црвеном крсту Србије од стране Локалне самоуправа  по коме 

је  обавезна да финансира активности на мотивацији грађана за    давалаштво крви    ( члан 7. 

и 13. Закона ); 

 Слање различитих порука становништву од стране Министарства здравља, Црвеног 

крста и Завода за трансфузију крви о принципима давалаштва; 

 Одсуство реакције институција на иницијативе појединих удружења давалаца  крви 

који промовишу давалаштво супротно принципима и законској регулативи.  
 

Очекивани  резултати:  

 Обезбеђене су довољне количине крви за потребе опште Болнице Параћин и укупан  

систем здравствене заштите у Србији, 

 Добровољни даваоци редовно дају крв, а мотивисани су и нови даваоци за донације, 

 Обезбеђен је континуитет у вршењу јавног овлашћења од стране организације Црвеног 

крста Параћин, 

 Повећан је број волонтера и подмлађена је структура волонтера у давалаштву крви. 

  Стабилизовани извори финансирања за ово јавно овлашћење. 

 Промене у раду Црвеног крста Параћин с обзиром на то да нови Закон о 

трансфузијској медицини предвиђа да досадашња локална трансфузиолошка служба 

опште Болнице Параћин не прикупља крв од грађана, већ да се готово све акције 

добровољног давања крви одвијају у Црвеном крсту Параћин.   
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ПРОМОЦИЈА  ЗДРАВИХ   СТИЛОВА   ЖИВОТА   И  

ПРЕВЕНЦИЈА   БОЛЕСТИ   ЗАВИСНОСТИ 
( 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.) 
   

            Активности ће се одвијати и у складу са Стратегијом за борбу против дрога у 

Републици Србији, Стратегијом развоја заштите менталног здравља, Стратегијом развоја 

здравља младих у Републици Србији, Стратегијом за придруживање ЕУ, Стратегијом за 

превенцију и контролу хроничних незаразних болести у Републици Србији, Законом о јавном 

здрављу, Стратегијом за смањење сиромаштва и са средњорочним циљевима Министарства 

здравља. 
 

 

 

Општи циљ:  

Подизање свести грађана о важности упражњавања здравих стилова живота и 

важности превенције болести са посебним акцентом на рањиве групе ( младе, старије, и 

социјално угрожене особе ), а кроз програме опште превенције.  

 Превенција болести зависности кроз превентивно едукативне садржаје, намењене пре 

свега младима уз ангажовање волонтера Црвеног крста Параћин 

Дефинисани циљ могуће је постићи континуираним и константиним радом   и  добро 

осмишљеним активностима.   

Вршњачка едукација треба да буде периодично спровођена кроз читаво школовање. 

Према досадашњем искуству, тај облик учења све до узраста раних адолесцената има 

најзначајнију улогу у превенцији употребе психоактивних супстанци и развијању здравих 

стилова живота.   
 

Опис проблема:  
Период транзиције у коме се наше друштво налази, налаже увећане напоре целе 

Локалне заједнице у сфери очувања здравља сваког појединца. Подизање свести код грађана 

је дуг и сложен процес, у коме сваки тимски и појединачни напор треба да донесе резултате.  

Здравствену транзицију чине епидемиолошка и демографска транзиција. 

Епидемиолошка транзиција подразумева повећану стопу обољевања од хроничнио незаразних 

болести, а демографска транзиција је изазвана променом структуре становништва, већи број 

старијих у популацији, продужен животни век и ниска стопа наталитета и морталитета. 

Сваке године у свету од болести срца и крвних судова умире преко 17 милиона људи, 

што је сваки трећи умрли становник. Процењује се да се готово 80% превремене смртности 

може спречити контролом неколико фактора ризика:  пушење, неправилна исхрана и физичка 

неактивност. Улога Црвеног крста Параћин  је управо у промовисању здравих стилова живота 

чиме се смањује ризик ових болести. 

У свету око 210 милиона људи користи дроге, а од овог броја око 200.000  људи умире 

од последица употребе дрога. Употреба дрога и лекова су не само здравствена претња већ и 

претња социо-економској стабилности и социо-економском развоју широм света. 

Најуспешнији приступ у превенцији наркоманије је кључна  улога коју имају породице, школе 

и заједница у целини како би се створило безбедно и здраво детињство адолесцената.  

Црвени крст Параћин кроз вршњачке едукације, едукације родитеља и   наставника 

значајно доприноси превенцији наркоманије. 
 

( Национално истраживање о здравим стиловима живота становништва Србије у 2014. год. које          

је спровео Институт за јавно здравље Србије  „Др Милан Јовановић Батут“ даје податке: 

 Укупно 64,5% становника Србије узраста од 18 до 64 године у току свог живота пушило                        

је цигарете, док је њих 40,2% пушило цигарете у последњих 30 дана (44,3% мушкараца и 36,2% жена).       

Укупно 36,4% одрасле популације (40,9% мушкараца и 32% жена) свакодневни су пушачи – што одговара броју 

од 1.640.000 до 1.762.000 особа, старости између 18 и 64 године.     Електронске цигарете користило је укупно 

9,6% становника старости између 18 и 64 године  барем једном у току живота. У Србији свакодневно пуши 

сваки десети омладинац узраста 15–19 година. Укупан број пушача међу младима од 15 до 29 година је у односу 

на 2000. годину смањен  за 4,7%. Приближно једна четвртина (26.6%) младих запали своју прву цигарету са 

навршених 14 година или пре, док 16.8% проба да пуши са 13 година или мање. Ови подаци указују на    
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постојање великог ризика употребе дувана у каснијем периоду живота, као и потенцијално високу појаву 

болести које проузрокује дуван.  

У истом истраживању алкохол је конзумирало укупно 72,2% одраслих испитаника   ( 82,1% мушкараца и 

62,4% жена). Ексцесивно пијење (дефинише се као 60 грама или више чистог  алкохола у једној прилици) једном недељно 

или чешће, у претходних 12 месеци пријављено је од   стране 3,7% популације (6.7% мушкараца и 0.6% жена).       

Ризични обрасци употребе алкохола присутни  су код 13,3% популације (22,1% мушкараца и 4,6% жена), што одговара 

броју 580.000 до 664.000 високоризичних конзумената алкохола међу одраслом популацијом у Србији, од којих су већина 

мушкарци (77%). Штетно или проблематично пијење доводи се у везу са 6,2% укупне популације (10,6% мушкараца   и 

1,7% жена), односно 257.000 до 318.000 људи (већином мушкарци и приближно 1/3 популације узраста   18–34 године 

старости). 

Лекове из групе седатива и хипнотика је у претходних годину дана користило 22,4%  испитаника               

(13,9% мушкараца и 30,9% жена), а 14,6% у последњих месец дана (8% мушкараца и 21,2% жена) са већом 

учесталошћу коришћења међу старијом популацијом. Свакодневна употреба  ових лекова забележена је код                

4,4% одрасле популације (код 2,2% мушкараца и 6,6% жена од којих је    већина старости изнад 34 године), што када    

се примени на целокупну популацију представља 182 до    234 свакодневних корисника хипнотика и седатива                

међу одраслом популацијом узраста од 18 до 64 године. Лекове за лечење јаких болова (који садрже опиоиде) користило 

је у последњих 12 месеци 5,1%  испитаника (4,1% мушкараца и 6,1% жена) и 2,2% испитаника их је користило                 

у последњих месец  дана (1,6% мушкараца и 2,8% жена). 

Употреба психоактивних супстанци је карактеристична за све добне групе, али је ипак најризичнији узраст – 

адолесцентно доба. Употреба дроге не изазива само проблеме који се    огледају   у болести појединца, већ доводи и до 

дисфункционалности породица, пораста оболевања  од полних болести и болести које се преносе крвљу, пораста 

криминала и проституције, као и   пораста економских трошкова. Сваки десети ученик првог разреда средње школе 

(11.9%) је користио у току живота неку психоактивну супстанцу, а да то није марихуана или хашиш.          

Међу младима који су бар једном у току живота пробали марихуану значајно је више оних који   наводе да је бар 

један од њихових пријатеља такође користи, те је потребно спровођење    програма који се нарочито базирају 

на развијању вештина одупирања притисцима.  

Закључци истраживања говоре да: рестриктивнији закони, смањење доступности свих   

психоактивних супстанци,  повећање цена легалних дрога, укључивање већег броја младих у едукативне 

програме и програме развоја социјалних вештина, организовање превентивних активности у школама и локалној 

заједници за младе, родитеље и просветне раднике и остале одрасле као и повећање могућности за креативно 

провођење слободног времена, доприноси смањењу броја младих узраста до 16 година који почињу са ризичним 

понашањем којим могу  да угрозе своје здравље.  

Наркоманија по распрострањености и учесталости има епидемијски карактера због својих 

медицинских, економских и друштвених последица, зависност је проблем од националног значаја.) 
 

 Црвени крст Параћин, као највећа хуманитарна организација у општини Параћин,                       

са мрежом од преко 40 основна облика организовања Црвеног крста у Месним заједницама, 

школама, радним организацијама, институцијама  и око 500 волонтера, позиционира   се као 

један од најачих представника цивилног друштва у општини,  који има потенцијал  за 

спровођење ефикасних и ефектних превентивних   активности, користећи своје  људске 

ресурсе ( едуковане младе волонтере и професионалне сараднике). Континуирана едукација    

и пренос информација учествовањем у кампањама или спровођењем вршњачких едукација 

јесу активности које ће спроводити  Црвеног крста Параћин у 2019. години. Кроз своје 

здравствено превентивне активности Црвени крст Параћин покушава да развије  свест код 

грађана свих узрасних група о важности упражњавања здравих стилова живота, као 

најефекаснијој превенцији хронично незаразних болести који су водећи узрок смрти у  

Србији. 
 

Оперативни циљеви 

 Смањење броја младих који се ризично понашају ( болести зависности, сексуално 

преносиве болести, поремећаји исхране и други облици по здравље ризичног понашања),  

кроз  вршњачке едукације; 

 Повећање могућности за креативно провођење слободног времена код младих 

укључењем у активности Црвеног крста; 

 Подизање свести код грађана, пре свега родитеља, о важности вођења здравих стилова 

живота; 

 Подизање свести младих о важности вођења здравих стилова живота; 

 Подизање свести код старијих грађана, о важности вођења здравих стилова живота        

и активног и здравог старења. 

 
 

Циљне групе 



 13 

 Деца и млади ученици основних и средњих школа; 

 Наставници ученика основних и средњих школа. 
 

Корисници 

 Родитељи, психолози и педагози. 
 

Активности 

1. Обележавање 31. јануара, Националног дана против дуванског дима  и укључење у 

активности Националне комисије за борбу против пушења. Овај дан обележио би се уз 

сарадњу са партнерима на локалном нивоу-уличним акцијама и дистрибуцијом едукативног 

материјала и уручивањем воћа за сваку бачену кутију цигарета, одржавањем трибина, 

конференција за штампу и предавањима у школама. 

2. Обележавање 7. априла, Светског дана здравља – у сарадњи са Домом здравља 

Параћин, организовањем здравствено превентивних прегледа, едукативних активности за 

децу и сл. Црвеним крстом Србије кроз заједничко штампање пригодног едукативног 

материјала.  

3. Обележавање 31. маја, Светског дана борбе против пушења уз сарадњу са Домом 

здравља Параћин - уличном акцијом дистрибуције едукативног материјала,      и уручивањем 

воћа за сваку бачену кутију цигарета, одржавањем трибина, конференција за штампу, 

организовањем различитих спортских такмичења и здравствено превентивних предавања за 

младе.  

4. Обележавање Светског дана борбе против злоупотребе и кријумчарења дрога           

– 26. јун у сарадњи са Општинским одбором за сузбијање и превенцију болести зависности. 

Превенција болести зависности кроз дистрибуцију едукативног материјала. Спровођење 

вршњачких едукација и трибина за младе волонтере и активисте организација Црвеног крста 

Параћин у сарадњи са Домом здравља, МУП... Спровођење анкета о информисаности о 

злоупотреби психоактивних супстанци, а стечено знање о нивоу упућености у појаву 

користиће се ради континуираног унапређења система едукација младих волонтера.  Ове 

активности су посебно интензивиране у новембру месецу када се обележава   месец борбе 

против злоупотребе психоактивних супстанци.  

5. Обележавање  Светског дана срца - 29. септембра  и укључење у активности Дома 

здравља Параћин Овај дан обележава се уличном акцијом дистрибуције едукативног 

материјала, мерењем крвног притиска и пружање других здравствено превентивних услуга, 

одржавањем трибина, предавања, конференција за штампу о значају превенције и 

упражњавања здравих стилова живота.  

7. Дистрибуција  едукативног материјала на теме болести зависности; превенције 

болести прљавих руку; промоције менталног здравља... 

8. Спровођење квиза „Шта знаш о Црвеном крсту и здрављу“ за ученике основних 

школа. Ова активности спроводи се у сарадњи са Општинским одбором за сузбијање и 

превенцију болести зависности и основним школама кроз такмичење на нивоу основних 

школа и локалне заједнице.  
 

Снаге и иновација 

Мрежа едукованих волонтера и професионалних сарадника која омогућава   широк 

распон здравствено превентивних активности.  
 

Очекивани  ефекти  програма / пројекта – излазни  резултати  
Вршњачке едукације, дистриб брошура и другог едукативног материјала које имају за 

циљ едукацију младих, спровођуцијаење превентивних активности и едукација родитеља 

треба да допринесу смањењу ризичног понашања младих и смањењу злоупотребе 

психоактивних супстанци. 
 

Ризици 

 Највећи ризик је пропуштање локалне самоуправе и других нивоа власти да примене 

Закон о Црвеном крсту Србије у делу који предвиђа подршку овим активностима Црвеног 

крста  ( члан 9, тачка 7. и члан 13. Закона); 



 14 

 Непрепознавање искуства Црвеног крста Параћин и могућности мреже Црвеног крста 

Параћин као партнера у активностима на промоцији здравља;  

 Недовољна медијска пажња за ову врсту активности ( окренутост медија 

сензационалистичким вестима ). 

 

ПРВА  ПОМОЋ 
( Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије: члан 6, 7, 10. и 13. Закона.) 

 

Једна од основних области деловања Црвеног крста Параћин је обука становништва      

у пружању прве помоћи у околностима масовних несрећа ( елементарних, техничко-

технолошких несрећа и ратних сукоба) и у ситуацијама свакодневих незгода ( у кући, на 

радном месту или у саобраћају ). Црвени крст  Параћин је био и остао посвећен  ширењу 

знања о значају прве помоћи и њеном месту у   ланцу спасавања живота.  

    Обука у пружању прве помоћи, као област рада Црвеног крста Параћин уређена              

је Законом о Црвеном крсту Србије ( Сл. Гласник бр 107/05):   

- као јавно овлашћење,  чланом 6., 7. и 13.  Закона., 

- као услуга коју може пружати  Црвени  крст   Србије,  што   је   дефинисано   у члану  

10. Закона.  

Област прве помоћи је уређена и другим законима у Републици Србији:  

- Законом о здравственој заштити, у члану 14.  дефинисана је друштвена  брига   за 

здравље на нивоу послодавца,  која подразумева указивање прве помоћи    у случају повреде 

на радном месту, а на нивоу појединца, у члану 15, пружање прве помоћи повређеном или 

болесном у хитном случају у границама својих знања и могућности.  

- Закон о безбедности и здрављу на раду, чланом 14. обавезује послодавца  да  

оспособи одговарајући број запослених за пружање прве помоћи.  

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима, у члану 241. и члану 242. дефинише 

обавезу похађања обуке кандидата за возаче, коју обавља Црвени крст ...  

- Закон о ванредним ситуацијама,  у члану 123. дефинише улогу Црвеног крста у  

обуци у пружању прве помоћи припадника структура које су одговорне за одговор  на 

несреће.  
 

Циљ Црвеног крста Параћин у области прве помоћи је смањење последица несрећа у 

смислу спасавања живота и смањења последица повређивања, као и брига    о људима на 

подручију општине Параћин у смислу очувања здравља, смањења  броја несрећа и 

повређивања ( у саобраћају, на раду, у кући ). 

Познавање мера прве помоћи и њихова примена од стране појединца који се 

непосредно задеси на месту несреће, може да смањи последице повређивања и да спасе 

људски живот. Први мунути након несреће, у периоду до обезбеђења хитне медицинске 

службе често су критични, јер су повређени или оболели препуштени себи и најближој 

околини. Нереаговање или неадекватно пружање помоћи може да увећа последице или 

додатно угрози живот и здравље.  

Oбука грађана у првој помоћи делује у правцу заштите и унапређења  здравља  и 

доводи до подизања општег нивоа сигурности у друштву. 
 

Приоритети  за  2019. годину 
 

1. Обука у пружању прве помоћи 

Познавање прве помоћи потребно је свима и требало би да чини део здравствене      

културе сваког грађанина. У том смислу Црвени крст Параћин ради на ширењу знања  о првој 

помоћи унутар различитих циљних група. Црвени крст Параћин ће своје активности у      

2019. години усмерити на обуку следећих категорија: 

- Школска деца и млади су једна од приоритетних групација, када је у питању обука         

у првој помоћи. У Стратегији развоја младих, Министарства здравља Републике Србије,       

као једна од основних каракеристика здравственог стања младих истиче се  повређивање,      

као битан фактор који утиче на здравље младих. Наводи се да се повреде најчешће дешавају     
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у саобраћају, као и у школи, кући, спортским теренима, где често изостаје адекватно    

пружена прва помоћ.  
Посебне активности у овој области, реализоваће се кроз наставак  Пројекта – Сигурност деце у 

школама, који ће се финансирати средствима локалних донатора.У оквиру овог Пројекта,  

учестоваће најмање четири Основне школе, у којима ће се реализовати обука ученика у две циљне 

групе ( ученици трећег и четвртог разреда ).  
 

- Организације и појединци који су законски обавезни да поседују знања из прве 

помоћи. Ова категорија обухвата одрасле грађане, изложене ризику:  

а.)  запослена лица са професијама изложеним повећаном ризику,  

б.)  возачи моторних возила, 

в.)  припадници структура Цивилне заштите.  

- Волонтери Црвеног крста и екипе Црвеног крста Параћин за прву помоћ и 

деловање у несрећама.  Волонтери који се ангажују на програму прве помоћи, као чланови 

екипа Црвеног крста, едукатори или други сарадници у едукацији захтевају континуитет          

у едукацији у области прве помоћи. 
 

2. Такмичења  у  првој  помоћи 

Црвени крст Параћин ће и у 2019. години организовати општинско такмичење екипа     

прве помоћи у две узрастне категорије ( подмладак и омладина Црвеног крста ). Такође ће          

се организовати општинско такмичење у реалистичном приказивању повреда, стања и 

обољења и смотра екипа прве помоћи најмлађих волонтера Црвеног крста – екипа „Петлића“.   

Истовремено, Црвени крст Параћин ће учествовати на међурегионалном такмичењу   

екипа прве помоћи  
 

3. Развој  људских  ресурса  у  области  прве  помоћи 

Током 2019. године ће се радити на обуци предавача прве помоћи за потребе организације 

Црвеног крста Параћин. Биће спроведена обука за најмање 2-3 нова инстуктора и 5-6   

едукатора предавача  прве помоћи из редова искусних едукатора. Такође ће се посветити 

пажња развоју сарадње са партнерским организацијама и институцијама које се баве првом 

помоћи.  
 

4. Промоција  прве  помоћи 

У 2019-ој  години ће се спроводити активности у циљу промоције прве помоћи и  

њеног значаја и то :  

- Обележавање  Светског дана прве помоћи друге суботе у септембру 2019. године; 

- Промоција прве помоћи у директној комуникацији са грађанима ( показне вежбе         

и друга окупљања); 

- Развој и израда промотивног материјала за одређене акције, посебне ситуације 

угрожености грађана или сл.; 

- Медијска промоција и промоција путем интернета, постављањем информација из 

прве помоћи,  тестова, упутстава и слично. 

 

КОНТРОЛА  ТУБЕРКУЛОЗЕ 
( Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије члан 2. став 1, члан 9, тачке 6. и 7,  и члан 13.) 

 

Општи циљ: 

Одржати ниску стопу обољевања од туберкулозе у општини Параћин а тиме и у 

Републици Србији, уз партнерско учешће Црвеног крста Параћин и опште Болнице Параћин, 

у правцу обезбеђивања једнакости у доступности услуга, посебно у ризичним      

популацијама   и унапређења контроле туберкулозе и резистентне туберкулозе. 
 

Опис проблема: 
( Туберкулоза је заразна болест коју изазива бацил туберкулозе. Болест најчешће  захвата плућа,    

затим лимфне жлезде, бубреге, мозак, кости и друге органе. Преноси се ваздухом, када особа оболела од 

активне плућне туберкулозе кија, кашље, смеје се  и говори. Од туберкулозе може да оболи свако. Ризик 

обољевања је већи код особа које због друштвено-економских услова живота, ризичног понашања или општег 

здравственог стања имају  ослабљен имунолошки систем. 
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Туберкулоза је, много пре појаве концепта о детерминантама здравља у литератури била описана      

као болест која диспропорционално погађа поједине популационе групе, превасходно маргинализоване и да се 

варијације у показатељима обољевања од туберкулозе по земљама у свету могу повезати са варијацијама           

у нивоу социјално-економског развоја и дистрибуцијом ресурса унутар појединих групација у земљи. Због тога       

се посебна пажња усмерава ка активном приступу откривању оболелих од туберкулозе и унапређењу 

превенције, дијагностике, лечења и праћења туберкулозе у посебно осетљивим популацијама. Активним 

трагањем за оболелима доприноси се одржавању постигнуте ниске стопе обољевања од туберкулозе  у 

Србији.)  

Постоје многи изазови у контроли туберкулозе у посебно осетљивим популацијама: 

кашњење у дијагностици и почетку лечења због неблаговременог јављању лекару, 

немогућност лечења због непоседовања здравственог осигурања; тешкоће у придржавању 

терапијском режиму због појаве нежељених ефеката лекова или неразумевања важности 

истрајности у лечењу, као и недостатак знања и информација који доводе до стигматизације     

и дискриминације оболелих. Реч је о контактима спутум позитивних Рома из нехигијенских 

насеља ( Карађорђево брдо „7 јули“, Трешњевица – „мала Трешњевица“...), корисницима 

програма Народних кухиња, сексуалним радницима   и инјектирајућим корисницима дрога.  
Црвени крст Параћин и после престанка финансирања донатора Глобалног  фонда треба      

да настави са својим активностима. Досадашњи рад је показао да су интервенције Црвеног крста      

и невладиних организација допринеле смањењу стопе обољевања у Србији  са 37/100.000 у 2004. 

години на 15/100.000 становника у 2014. години. Овако добра  контрола болести је резултат деценију 

дугих и добро координисаних програмских мера. Међутим, иако је  у значајној мери смањено 

обољевање, туберкулоза, као заразна болест,  и даље остаје проблем  јавног здравља, посебно због 

појаве и ширења резистентних     облика болести, удружене инфекције са ХИВ-ом, али и могућности 

негативног преокрета епидемиолошког тренда у ситуацији социјално-економске кризе. 
 

Оперативни циљеви: 

 Активним приступом доспети  до корисника који остају ван домашаја система 

здравствене заштите, а из посебно осетљивих популација, 

 Унапредити свест међу ризичним популацијама о томе шта је туберкулоза, како се 

преноси, како се лечи,  

 Унапредити свест о праву на здравствену заштиту и начину да се ово право оствари,  

 Подстаћи долазак у систем здравствене заштите и посредовати између корисника и 

здравствених радника. 
 

Циљне групе: 

 Контакти с позитивним  особама, које живе у ромских  нехигијенским насељима,  

 Пунолетни корисници народних кухиња,  

 Инјектирајући  корисници  дрога,  

 Сексуални радници. 
 

Опис послова : 

1. Активно трагање за оболелима у посебно осетљивим популацијама, 

2. Договор са пулмолошком службом, здравственим медијаторкама, регионалним 

координатором у вези са трагањем за контактима, превоз контаката, пратња од насеља до 

лекара и назад, обезбеђивање докумената (здравствене књижице), давање правовремених и 

разумљивих информација родитељима и деци који су обављали преглед  уз коришћење 

едукативног материјала,  

3. Договор са пулмолошком службом, регионалним координатором у вези са прегледом 

код лекара особе из посебно осетљивих популација код које постоји сумња на симптоме 

туберкулозе, обезбеђивање превоза, по потреби пратње од насеља до лекара и назад, 

обезбеђивање докумената/здравствене књижице, давање правовремених и разумљивих 

информација особама које су  обавиле преглед   уз коришћење едукативног материјала,  

4. Редовна комуникација са регионалним координаторима и пулмолошком службом у 

вези са потребама за подршком особама које се амбулантно лече од туберкулозе,  

5. Редовно праћење исхода прегледа и лечења особа које су упућене код лекара, 

6. Уручивање пакета подршке лечењу оболелима уз координацију са пулмолошком 

службом и другим службама  по потреби,   
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7. Едукација корисника о туберкулози уз коришћење едукативног материјала о томе    

како спречити туберкулозу, препознати симптоме, лечити и излечити, 

8. Менаџмент волонтера у програмским активностима контроле туберкулозе, 

9. Директни и телефонски контакт са различитим партнерима у програму, 

10. Учествовање на и организација састанака/комисија, 

11. Обележавање Светског дана борбе против туберкулозе сходно инструкцијама, 

12. Информисање грађана о активностима програма туберкулозе, 

13. Достављање извештаја о реализованим активностима, финансијско управљање 

средствима из пројекта и финансијско правдање средстава Црвеном крсту Србије. 
 

Ризици: 

 Одсуство препознавања потребе наставка реализације програмске активности контроле 

туберкулозе коју спроводи Црвени крст Србије од стране Министарства здравља и 

неопредељивање средстава за ту намену након завршетка пројекта који је финансирао 

Глобални фонд за борбу против ХИВ-а, туберкулозе и маларије, 

 Одсуство примене Закона о Црвеном крсту Србије, члан 9. тачка 7, у погледу 

финансирања активности које су планиране за реализацију, 

 Општа Болница Параћин недовољно познаје активности Црвеног крста у погледу 

контроле туберкулозе, 

 Нереална очекивања опште Болнице Параћин од Црвеног крста Параћин.  
  

Очекивани резултати:  

 Одржавање ниске стопе обољевања од туберкулозе у општини Параћин уз партнерско 

учешће институција државе и Црвеног крста, у правцу обезбеђивања једнакости у 

доступности услуга, посебно у ризичним популацијама, и унапређења контроле туберкулозе   

и резистентне туберкулозе. 

 Дијагностика туберкулозе плућа је постављена правовремено, извршена је успешна 

контрола даљег ширења болести и оболели се лече успешно, до излечења.   

 Обезбеђен је целовит приступ превенцији, дијагностици и лечењу туберкулозе, 

усмерен ка пацијенту. 

 

СОЦИЈАЛНА   ДЕЛАТНОСТ 
( Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије члан 6. тачка 1, члан 9. тачке 1,4. и 6,  

члан 13. и 14. Закона.) 

 

Кроз активности у социјалној делатности Црвени крст Параћин има за циљ                   

да олакша људску патњу пружањем неопходне помоћи лицима у стању потребе и  у 

случајевима свих ванредних ситуација, развијањем солидарности  међу људима и 

организовањем различитих облика међусобне помоћи, као и превентивним деловањем   у 

области социјалне заштите. 
 

Активности 

•  сагледавање и процена потреба угрожених категорија и група, 

• организовање исхране најсиромашнијих грађана кроз Програм Народне кухиње,  

• подршка најугроженијим грађанима у виду породичних пакета хране и хигијене,           

а  који нису корисници Народне кухиње, 

  организовање више компоненти, кроз програм Бриге о старима, који има специфичан 

задатак, да непокретним, полупокретним и покретним старим лицима која живе сама или у 

породицама без прихода, олакшају тешку социјалну, психосоцијалну и здравствену ситуацију, 

• активности на обезбеђивању средстава за опоравак и летовање социјално угрожене 

деце, 

• израда  и упућивање пројеката за обезбећивање средстава  за реализацију програма 

помоћи циљним групама, 
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• организација дистрибуције хуманитарне помоћи, 

• организовање посебних акција  као што су "Радни викенд на селу", сабирних акција  за 

прикупљање добара и др.  
   

Програм  Народне  кухиње 
 

Опис 
Према званичним подацима - Стратегија за смањењење сиромаштва, у Србији око 9,% 

становништва живи испод  границе сиромаштва, процењује се да је исти или     сличан проценат 

становништва живи испод  границе сиромаштва на подрућију  општине Параћин.  У посебно  

тешким условима живе корисници новчане социјалне   помоћи (НСП-а), самохрана старачка 

домаћинства, пензионери са најнижим пензијама    и лица  на граници остваривања права из социјане 

заштите, а налазе се у привременом или сталном стању потребе. 

Програмом Народне кухиње у 2019. години предвиђено је да се припреми                      

и дистрибуира око 227.250 оброка за 750 корисника у 303 радна дана. Просечна цена              

по произведеном и дистрибуираном топлом оброку, са хлебом,  биће  око  51,оо динар. 

Као и у свим претходним годинама, реализације програма Народне кухиње, и  за 2019. 

годину се процењује, да је број лица, који ће се обухвати овом помоћи у виду топлих   

куваних оброка, остати исти или сличан као и у 2018. години, због реалних материјалних 

могућности. Процена је, да ће програм Народне кухиње у 2019. години тражити нових         

30-так  корисника, али да ће природним одливом, број  корисника  бити  задржан. 
 

Циљ 

Да се наведеним категоријама социјално угроженог становништва одговори на  

основну потребу за исхраном кроз један кувани оброк дневно, који се састоји од ½  литре 

куваног   јела и ½  векне хлеба. 
 

Индикатори 

Званични подаци Центара за социјални рад и процене трипартитне комисије, коју 

предлажемо, да се формира од  представника Црвеног крста, Локалне самоуправе  и Центра  

за социјални рад. 
 

Активности 

1.   Утврђивање броја  потребних оброка; 

2.  Израда пројекта и буџета за конкурисање код локалне самоуправе и Црвеног крста 

Србије за следећу годину;           

3.   Медијска презентација;  

4.   Упућивање апела потенцијалним донаторима; 

5.   Набавка и дистрибуција артикала хране; 

6.   Организација припреме оброка и дистрибуција оброка до крајњих корисника; 

7.   Координација и праћење реализације програма; 

8. Израда извештаја и обавештавање донатора о резултатима реализације пројекта. 
 

Очекивани резултати       

 Побољшање  услова  живота  социјално  најугроженијих  категорија  грађана, 

 Очување њиховог  здравља 

 Допринос  спровођењу  Стратегије  смањења  сиромаштва.  

 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН 
МИНИМАЛНО ПОТРЕБНИХ НАМИРНИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

НАРОДНЕ КУХИЊЕ У 2019. ГОДИНИ 
 

 

ТОПЛИ  ОБРОК 
 

Основни  параметри  плана  - 

6  радна дана у недељи,  303  радна дана у години, 750 корисника ( дневно) 

 = 227.000 оброка – годишње 
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Дан  у  недељи 
 

 

Врста оброка 

ПОНЕДЕЉАК Тестенина  са месним нареском 
 

УТОРАК 
Боранија, са кобасицом или месним нареском   

Грашак,  са кобасицом или месним нареском   

СРЕДА Чорбаст пасуљ, са кобасицом или месним нареском   
 

ЧЕТВРТАК 
Кромпир паприкаш, са поврћем  и кобасицом 

Пилав,  са поврћем  и кобасицом 
 

ПЕТАК 
Кувани  купус,  са сланином и кобасицом 

Ђувеч,  са месним нареском 
 

СУБОТА 
Чорбаст пасуљ са кобасицом или месним нареском   

Пилав,  са поврћем  и кобасицом 
 

 

НОРМАТИВИ 
 

 

 

Врста оброка 

 

Neophodne 
namirnice 

 

Koli~ine 
 

 

 

ТЕСТЕНИНА 
 са месним нареском 

Testenina 130.gr x 750=97,5 kg 
Uqe 20.ml x 750=15 L 
So 2.gr x 750=1,5 kg 
Za~in - vegeta 4,5.gr x 750=3,375 kg 

Konzerva   |uve~ 30.gr x 750=22,5 kg 
Mesni  narezak 50.gr x 750=37,5 kg 

 

 

 

 

БОРАНИЈА 
са кобасицом или  

месним нареском   

  

Boranija 100.gr x 750=75 kg 
Uqe 20.ml x 750=15 L 
Aleva  paprika 1.gr x 750=0,750 kg 
Za~in - vegeta 4,5.gr x 750=3,375 kg 
So 2.gr x 750=1,5 kg 
Bra{no 5.gr x 750=3,750 kg 
Konzerva  |uve~ 40.gr x 750=30 kg 
Suva  slanina 5.gr x 750=3,750 kg 

Kobasica 22.gr x 750=16,5 kg 
Mesni  narezak 22,5 gr x 750=16,875 kg 

 

 

 

 

 ГРАШАК 

са кобасицом или  

месним нареском   

 

Gra{ak 200.gr x 750=150 kg 
Uqe 20.ml x 750=15 L 
Aleva  paprika 1.gr x 750=0,750 kg 

Za~in - vegeta 4,5.gr x 750=3,375 kg 
So 2.gr x 750=1,5 kg 
Bra{no 5.gr x 750=3,750 kg 
Konzerva  |uve~ 30.gr x 750=22,5 kg 
Suva  slanina 5.gr x 750=3,750 kg 

Kobasica 22.gr x 750=16,5 kg 
Mesni  narezak 22,5 gr x 750=16,875 kg 

 

 

 

 

ЧОРБАСТ ПАСУЉ 
са кобасицом или 

 месним нареском   

 

Pasuq 120.gr х 750=60 kg 
Uqe 20.ml x 750=15 L 
Aleva  paprika 1.gr x 750=0,750 kg 
Za~in - vegeta 4,5.gr x 750=3,375 kg 
So 2.gr x 750=1,5 kg 
Bra{no 5.gr x 750=3,750 kg 

Kobasica 22.gr x 750=16,5 kg 

Suva  slanina 5.gr x 750=3,750 kg 

Mesni  narezak 22,5 gr x 750=16,875 kg 

 

 

Krompir 200.gr x 750=150 kg 
Uqe 30.ml x 750=22,5 L 
Aleva paprika 2.gr x 750=1,5 kg 
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КРОМПИР ПАПРИКАШ 

са поврћем,  кобасицом или 

месним нареском   

 

Za~in - vegeta 3.gr x 750=2,250 kg 
So 2.gr x 750=1,5 kg 
Kobasica  22.gr x 750=16,5 kg 

Mesni  narezak 22,5 gr x 750=16,875 kg 

Luk 50.gr x 750=37,5 kg 
\uve~ 30. gr h 750 = 22,5 kg 

[argarepa 10.gr x 750=7,5 kg 

 

 

 

КУВАНИ КУПУС 
са сланином и кобасицом 

Suva  slanina 50.gr x 750=37,5kg 
Uqe 30.ml x 750=22,5 L 

Aleva paprika 2.gr x 750=1,5 kg 
Za~in - vegeta 3.gr x 750=2,250 kg 
So 2.gr x 750=1,5 kg 
Mesni  narezak 22,5 gr x 750=16,875 kg 

Кupus 200.gr x 750=150 kg 

Kobasica  10.gr x 750= 7,5 kg 

 

 

 
ПИЛАВ 

са поврћем и кобасицом 

 

Pirina~ 130.gr x 750=97,5 kg 
Uqe 30.ml x 750=22,5 L 
So 2.gr x 750=1,5 kg 
Za~in - vegeta 3.gr x 750=2,250 kg 
Kobasica 20.gr x 750=15 kg 
[argarepa 20.gr x 750=15 kg 
Luk  50.gr x 750=37,5 kg 
\uve~ 30. gr h 750 = 22,5 kg 

Mesni  narezak 22,5 gr x 750=16,875 kg 

 
 

 
ЂУВЕЧ 

 са месним нареском 

Pirina~ 30.gr x 750=22,5 kg 

Uqe 20.ml x 750=15 L 
So 2.gr x 750=1,4 kg 
Za~in - vegeta 3.gr x 750=2,250 kg 
Aleva paprika 1.gr x 750=0,750 kg 

Mesni  narezak 50.gr x 750=37,5 kg 
Bra{no 5.gr x 750=3,750 kg 

Ђuve~ - конзерве 30.gr x 750=22,5 kg 
Luk 30.gr x 700=22,5 kg 

[argarepa 20.gr x 700=15 kg 
 

 

Врста оброка и број дана припреме 
  

1 
 

Тестенина  са месним нареском 
 

50 

2 
 

Боранија, са кобасицом или месним нареском   
 

25 
 

3 
 

Грашак,  са кобасицом или месним нареском   
 

25 

4 
 

Чорбаст пасуљ, са кобасицом или месним нареском   
 

77 

5 
 

Кромпир паприкаш, са поврћем  и кобасицом 
 

27 

6 
 

Кувани  купус,  са сланином и кобасицом 
 

25 

7 
 

Пилав,  са поврћем  и кобасицом 
 

49 

8 
 

Ђувеч,  са месним нареском 
 

25 
 

УКУПНО : 
 

 

303 

 

Потребу за помоћ у храни ( по процени и утврђеним критеријумима ) и даље исказује       

око   1.800 лица, од чега је из града око 800 лица и око 1.000 лица са села.  Око 500 лица је изјавило    

да им   је оброк Народне кухиње и једини одрок у току дана, а стали наводе да им је помоћ  у         

храни неопходна  и да им пружа психолошку сигурност. 
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Сви корисници ( породице )  Програма Народне кухиње имају адекватно Решење         

Центра  за социјални рад Параћин а корисници пакета , на селу имају писмену препоруку Центра         

за социјални  рад или Месне заједнице. Решења за Народну кухињу и препоруке се сваке               

године  обнављају. 

Све породице, корисници Програма Народне кухиње имају месечне евиденционе      

картоне, без ког не могу преузимати оброк. У картону се евидентира дневно издавање оброка,                

а дистрибутер хране евидентира на списку свих корисника такође дневну појединачну-           

породичну расподелу оброка. На крају месеца, корисници потписују месечни евиденциони              

лист  о дневном пријему хране, који се темељи на породичном евиденционом картону. 

 Да би преузели оброк, поред наведеног, кориснициморају испунити основни услов – 

адекватна хигијена посудеза преузимање хране, долазак у најављено време ... 

Евалуација Програма се врши недељно, месечно и годишње. 

Одрживост Програма искључиво зависи од континуиране подршке Локалне         

самоуправе,      а након тога од Владе РС и осталих субјеката на нивоу локалне и шире друштвене 

заједнице. 

НАПОМЕНА : Црвени крст Србије обезбедиће преко Министарства за социјалну 

политику... артикле хране за 198 радних дана. Скупштина општине Параћин поред  финансијских 

средства за покриће трошкова производње и и дистрибуцију топлог оброка, обезбеђује и           

средства  за неопходне артикле хране за 105 радних дана и артикле ( со, алева паприка...) за свих       

303  радна дана. 

ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ОБРОКА  - ПО МЕСЕЦИМА 

227.250    У  2019. ГОДИНИ 

( број радних дана, број планираних оброка у месецу ) 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 
 

25 

18.750 

21 

15.750 

26 

19.500 

23 

17.250 

25 

18.750 

26 

19.500 

26 

19.500 

27 

20.250 

25 

18.750 

27 

20.500 

26 

19.500 

26 

19.500 

  
  

Програм 

 помоћи  породичним  пакетима  хране  и  хигијене  

за  социјално  најугроженије  породице 

  у  сеоским  срединама 
  

Опис 

 Због повећања броја социјално угрожених породица, посебно самохраних старачких 

домађинстава  у  сеоским срединама, почев од 2010. године Влада Републике Србије и 

Скупштина општине Параћина издвајају финансијска средстава за обезбеђивање основних 

артикала хране и хигијене за наведене категорије. Током  године  пакетима  су ( била ) 

обухваћене  450+100 домаћинстави, са преко 1.400 лица.  За 2019. годину Министарству         

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Скупштини општине Параћин упућен      

је предлог са истим обимом подршке као и претходних година. 

 Заједно са програмом Народне кухиње очекивани број појединаца који ће бити 

обухваћени у 2019. Години, може достићи број  око 2.000  људи.    
 

Циљ 

 Да се најугроженијим породицама који нису корисници Народне кухиње помогне        

да покрију основне потребе обезбеђивањем породичних пакета хране и пакета хигијене. 

Подршка у пакетима намењена је: 

 породицама без прихода 

 самохраним  старачким домаћинствима, 

 угроженим  породицама из удаљених сеоских средина,  

 самохраним родитељима без примања, 

 породицама које су гранични случајеви па из тих разлога не остварују право ни на 

какву помоћ, 
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 породице које имају инвалида и сл. 

Спискове социјално најугроженијих породица урадиће Центра за социјални рад уз      

помоћ Савета Месних заједница. 

Планирани  садржај  породичног  пакета  по правилу биће  следећи: 
 

      Породични пакет хране 

 
 
 
 
 
 

 
Породични пакет хигијене 

   
Активности 
  

 1. Дистрибуција пакета до крајњих корисника у централним и рубним деловима 

општине и у удаљеним сеоским срединама; 

2. Координација и праћење реализације програма; 

3. Израда извештаја и обавештавање донатора о резултатима реализације пројекта. 
 

Индикатори 
 Званични подаци Центара за социјални рад, Удружења пензионера, различита 

удружења  лица са посебним потребама, председника месних заједница  и процена заједничке 

комисије коју  чине представник Црвеног крста, Локалне самоуправе и  Центра за социјални 

рад, да ли је организација Црвеног крста Параћин поштовала  критеријуме. 
 

Очекивани резултати       

-   Побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана, 

  -   Допринос спровођењу Стратегије смањења сиромаштва.  

 

Укључивање  у  активности  Стратегије  за  подстицање  рађања  

 „Пакет  за  новорођену  бебу“ 
 

Према званичним статистичким подацима у последњој деценији дошло је до 

драстичног пада наталитета у општину Параћин. Праћењем броја новорођених беба  у првој 

недељи маја од 1997. године до сада, закључује се да се број новорођених беба у овој     

недељи креће око 20. Организација Црвеног крста Параћин поделили  20-так пакета.               

За пројекат у 2019. години очекивани број беба је око 20. 
 

Циљ  

 Допринос повећању  наталитета у општини и основна едукација младих за 

родитељство и прву трудноћу. 
 

Индикатори  
Званични статистички подаци. 

 

Активности које улазе у  пројекат 

-  промоција репродуктивног здравља адолесцената, 

-  предавања и курсеви на тему припрема младих за брак и породицу, 

-  едукација на тему „Здраво материнство и нега одојчади“,  

  Брашно 10  кг  Месне конзерве 5 ком 

 Уље 2 лит  Конзерве паштете  5 ком 

 Пиринач  1 кг  Сардина конзерве 5 ком 

 Пасуљ 2 кг  Шећер 2 кг 

   Тестенина 1 кг  со 1 кг 

 Детерџент за веш 3  кг  Паста за зубе 75 мл 2 ком 

 Детерџент за судове 1 лит  Тоалет папир 4 ролне  1 пак 

 Тоалетни сапун 150 гр      2 ком  Пена за бријање 250 гр   1 ком 

 Шампон 1 лит  Бријач пак 5 ком 1 пак 
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- организовање предавања о наталитету и здравственом аспекту рађања  у сарадњи са  

лекарима волонтерима Црвеног крста Параћин,  и 

- планира се обезбеђивање поклон-пакета свим бебама рођеним у „Недељи Црвеног 

крста“  од 8 - 15 маја у   породилишту у општој Болници Параћин. 
 

Намена и циљ 

Циљ пројекта је да све бебе, без обзира на социјални статус породице, приликом 

изласка из породилишта добију поклон пакет са Радосницом Црвеног крста и основним 

потребама за бебе са мотом „Да нас буде више“.  
 

Активности  

-  медијска  презентација  акције,  

- упућивање апела потенцијалним донаторима за обезбеђивање финансијских или 

натуралних донација  за акцију, 

-  набавка и паковање пакетића, 

- организовање дистрибутивног пункта у  породилишту на којем мајке приликом изласка 

из породилишта добијају поклон пакете. 

   
 

Акција   „Један пакетић пуно љубави“ 
 
Опис 

Растом броја социјално угрожених лица расте број корисника Народне кухиње. Међу 

корисницима ових  и других Пројеката и Програма  је око 200 малолетних лица. Деца до 10 

година старости чине половину тог броја, те је изузетно значајно да се за ову категорију     

деце за Новогодишиње и Божићне празнике обезбеде  слаткиши, сокови, млеко, воће и др.  

Такође, велики број деце Новогодишње празнике проводи у болници без чланова 

својих породица па је прилика да их поводом празника Црвени крст Параћин  посети                

и дарује поклонима.  
 

Намена и  циљ 

• да се деци  корисницима Народне кухиње, Вртића,  деци са посебним потребама и     

деци која су на лечењу у болницама олакшају околности у којима одрастају обезбеђивањем 

артикала за новогодишње пакете,  

• да  се деци, узраста до 10 година,  наведених Програма и пројеката и деци која су           

на лечењу у болницама олакшају околности у којима одрастају на целој територији општине 

обезбеђивањем једног пакетића који  садржи слаткише, играчку или књигу у зависности        

од узраста, средства хигијене и  неки одевни предмет. Пакети би били подељени уз     

пригодан програм  за Новогодишње или  Божићне празнике,  

• да се организује  пригодан програм за  децу, 

• да се уручивање поклона организује у периоду од Светог Николе до Светог  Саве             

( 19. децембар - 27. јануар) . 
 

Активности  

• медијска  презентација  акције,  

• упућивање апела потенцијалним донаторима за обезбеђивање финансијских или 

натуралних донација  за акцију, 

• набавка артикала и паковање пакетића, 

• организовање пригодног програма за децу уз који ће им бити подељени 

новогодишњи пакети. 
 

Активности  у  оквиру  Месеца  солидарности 
 
Црвени крст Параћин у периоду од 14. септембра  до 17. октобра реализује следеће 

активности: 

 „Недеља солидарности“  ( 14. -  21. септембар ), 

 Трка  “За срећније детињство”,   
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 Дечја  недеља, 

 обележавање  1.октобра - Међународног  дана старијих, 

 Акција  „Солидарност на делу“,  

 Обележавање  16. октобра  - Светског дана хране, 

 Обележавање 17. октобра - Међународног дана борбе против сиромаштва. 
 

Циљ 

• Да се код грађана промовишу хумане вредности и солидарност, како би се  

прикупила  финансијска средства и материјална добра за помоћ онима којима је та помоћ 

најпотребнија.  

• Да се  кроз спектар различитих активности укаже на проблеме који постоје,   било да 

се ради о сиромаштву или проблемима са којима се сусрећу  стара лица.  
 

Опоравак  социјално  угрожене  деце  

Опоравак  најугроженије деце у одмаралишту-а Црвеног крста Србије у Баошићима  и 

другим, који подразумева десетодневни дечји боравак. Овако конципиран програм опоравака, 

поред социјалне компоненте има и психолошку и едукативну. Деца која бораве у овим 

Одмаралишту-има обухваћена су и програмом Летње школе Црвеног крста, коју реализују 

едуковани млади волонтери.  

Оваквим видом опоравка Црвени крст Параћин даје допринос мотивисању деце           

да својим учењем, подруштвљавањем,  хуманијим односом према другима, досегну бољу 

будућност и тиме се избегне честа друштвена пракса репродукције сиромаштва. 

Деца која потрнцијално могу бити обухваћена опоравком током 2019. године била би       

из следећих категорија: 

-  деца корници народних кухиња, 

-  деца са сметњама у развоју и инвалидитетом, 

-  ромска деца која су успешно завршила школску годину, 

- деца која су током године учествовала у програму „Промоција хуманих вредности“. 

Током 2019. године, у плану је реализација најмање једне десетодневне   смене Летње 

школе подмлатка у дечјем одмаралишту Црвеног крста Србије "Криста Ђорђевић" у 

Баошићима у Црној Гори, или неком другом одмаралишту Црвеног крста у Србији. 
 

Активности  

 Медијска  презентација  акције;  

 упућивање апела потенцијалним донаторима за обезбеђивање финансијски средстава 

за  евентуално повећање броја деце која ће боравити на  опоравку; 

 остваривање сарадње са Центром за социјални рад, ради  одабира социјално    

угрожене деце; 

 организација превоза; 

 реализација боравка кроз бројне активности. 

Очекивани резултати 

 побољшање психосоцијалног и здравственог стања ове деце, 

 успостављање нових пријатељстава и комуникација. 

  

Програм – БРИГА  О  СТАРИМА 
( Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 9. став 1, 4. и 7,члан 14. став 2.) 

  

Активности ће се одвијати у складу са Стратегијом за смањење сиромаштва у Србији, 

Националном стратегијом о старењу које је усвојила Влада Републике Србије, као и у складу 

са Мадридским планом акције усвојеним на Министарској конференцији 2001. године и 

Леонском декларацијом усвојеном новембра 2007. године и Бечком декларацијом усвојеном у 

септембру 2012. године, чији је потписник и Влада Републике Србије и у складу са 

одговарајућим одлука Скупштине општине Параћин. 
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Опис проблема: 

Демографску транзицију крајем xx века карактерише убрзано старење популације, присутно и  у 

богатим и сиромашним земљама. Глобално гледано број старијих људи у популацији се повећава  за око милион 

људи месечно, од којих две трећине живи у земљама у развоју. У свету тренутно има  901 милион људи 

старијих од 60 година, до 2050. године тај број ће се повећати на преко 2 милијарде. Србија се налази у 

поодмаклој фази демографског старења  јер је према попису из 2011. године,  од 7.186.862 грађанина Србије, 

старијих од 65 година било 1.177.766. Старијих од 85 година има 81.550, што је тренд који показује да долази 

до продужења животног века. Предвиђања показује да ће до 2050. године 32, 3% становника Србије бити 

старије од 60 година. Друштва треба да прилагоде своје услуге и сервисе старењу. Овај тренд треба 

посматрати у комбинацији са социјалним и економским кретањем.  

Црвени крст Параћин је са реализацијом Програма бриге о старијима почео 2001. године  уз 

финансијску подршку Међународне федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Црвени крст Параћин        

је уз финансијску подршку Локалне самоуправе у току 2015 године  поново почео да развија различите          

услуге намењене   старијима, али и мотивисао старије суграђане да постану активни чланови друштва. 
 

 

1. Место  реализације  програма  

Територија  приградских  и градских  Месних  заједница …као и један број сеоских 

Месних заједница у зависности  од  расположивих материјално-финансијских средстава. 
 

2. Проблем којим желимо да се бавимо и разлози / потребе који су довели               

до   покретања  овог  програма.  

Проблеми старијих и у урбаним и руралним срединама су бројнији и с једне стране        

су везани за услове становања, материјалне могућности ( које су често испод егзистенцијалног  

минимума), а са друге стране су проблеми велике отуђености и изолованости, коју            

често прати наглашен страх и неизвесност шта носе наредни дан и ноћ, па су активности        

на превазилажењу социјалне изолованости и друштвене неангажованости старијих од  

великог значаја. 
 

Проблеми са којима се стари суочавају (на основу искуства у реализације пројекта у 2015 - 2018 године ) 

везани  су  за:  

• висок степен психосоцијалне угрожености, уз симптоме депресивности, анксиозности, 

промене расположења, неприхватања реалности уз живљење у прошлости, 

• не мотивисаност за активно учешће у  друштвеном животу, уз симптоме као што су: 

повученост, неповерење, губитак воље,  губитак самопоштовања...       

• поремећај у комуникацији са децом, родбином и суседима ...уз обострану кривицу-

неразумевање 

 Не постоје млађи чланови породице или не постоји интересовање млађих чланова 

породице  да воде бригу о старим и изнемоглим лицима, отежано констатацијом да старија  

лица не желе да    судски затраже заштиту  од своје деце, 

• недостатак материјалних и финансијских средстава за нормалну животну егзистенцију        

( не достатак хране, средстава за хигијену, одеће, обуће, лекова, плаћање струје, воде...), 

• недовољна могућност, да упражњава здравствено-превентивне активности, адекватне 

старосном добу ( контролна мерења крвног притиска, шећера у крви, одређених врста    

масноћа  у крви...), здравствено-превентивни савети ( исхрана...), 

Наведени проблеми се могу посматрати и као недостатак, тј. непостојање довољне: 

• Активне подршке, бриге и разумевања млађих чланова породице, за свакодневне 

проблеме старих, 

 Злоупотреба старих у смислу непоштовања, малтретирања, узимања пензије, 

пружање не адекватне здравствене заштите, уцењивање – да би добили минимум услуга... 
 

Без обзира на услове живота у установама стационарног типа где год и докле год             

је то могуће, треба створити услове за опстанак старих у својој природној средини и да             

у складу  са   тим очувају своје функционалне способности, једном речју избећи „гетоизацију 

старих”. 

Још увек има старих лица која нису у систету Програма Бриге о старима...по процени   

наших сарадника још око 20-так лица може стећи услове за коришћење услуга овог    

Програма  у делу материјалне помоћи. 
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Црвени крст Параћина је током 2018 године, открио нова 24 стара  лица, која испуњавају 

услове, за коришћењем Народне кухиње и на тај начин створио психолошке предуслове         

да неће бити гладни.  Иста лица су поред топлог оброка добијала пакет хране и хигијене. 
  

3. Општи  циљеви  Програма  

Да ( кроз реализацију,  пет  компоненте ) повећамо психо-социјалну сигурност, како      

би опстали   што дуже у свом окружењу, да смањимо потребу за разним видовима 

институционалне помоћи, као  и  да их мотивишемо на коришћење својих физичких и 

менталних потенцијала.    

  I компонента - „Хало, добар дан, како сте“ је пре свега волонтерски сервис за  

смањене  социјалне изолације и психосоцијалну подршку старијима кроз непосредан,   

дневни контакт телефоном, ради саветовања и упућивања на адекватну сручну или         

личну помоћ у решавању проблема.  

II компонента – „Групе самопомоћи“. Да истовремено, иницирамо решавање 

евидентираних социјалних и здравствених проблема, кроз  групна  окупљања, најмање        

два пута месечно, где  кроз такозване – групе самопомоћи, детектујемо све њихове    

тренутне проблеме и  покушавамо, да исте решимо унутар групе или посредовањем            

код одговарајућих институција. 

III компонента – Непосредна материјална помоћ. Помоћ би се огледала у расподели   

потребних артикала хране или топлог оброка, средстава за хигијену, одеће, обуће, 

посредовање у куповини   лекова и дргих медицинских помагала уз препоруку – подршку  

Центра за социјални рад. 

        IV компонента – Организовање здравствено-превентивних мерења крвног  

притиска, шећера   у крви, одређених врста масноћа у крви и пружање здравствених савета   

( правилна исхрана...), културно-забавне и спортске активности... 
 

4. Специфични циљеви програма.  Промене које  желимо да постигнемо овим 

програмом.  Крајњи резултат  програма. 

Програм би требало да, реализацијом  следећих активности, допринесе смањењу 

социјалне  изолације старих и унапређењу активне бриге о у свим сверама живота - овој 

популацији: 

- пружање тренутне, људске, психосоцијалне подршке (охрабрење, подржавање и   

помоћ у бољем сналажењу... ) старим житељима који су усамљени, 

 - скрининг потреба на терену или у групама за самопомоћ ( идентификовање проблема 

и изналажење начина за њихово решавање), 

- информисање старијих о врстама и условима услуга које су им доступне и на које 

имају право          ( брз и ефикасан проток информација ), 

 - пружање подршке у реализовању правних, социјалних, здравствених, материјалних и 

других проблема, као и пружање саветодавно-информативних услуга, 

-  прикупљање и прослеђивање других информација спортског и културно - забавног 

карактера  

-  јачање и мотивисање корисника да се активно укључе у живот заједнице 

-  координирање исказаним потребама и ангажовање волонтера на пружању других 

услуга: заједничке шетње, набавка лекова, помоћ око администрације, повремене посете, 

прослава рођендана... 

- већа социјална сигурност – ублажавање сиромаштва најугроженијих старих лица            

( обезбеђење сталних извора хране, средстава за хигијену, одећу, обућу, лекове...), 

- већа здравствено-превентивна сигурност ( континуирана здравствено - превентивна 

мерења ), 

- побољшавање квалитета живота и заштите старих особа, 

- подстицање волонтерског рада у корист старијих 

- стална едукација волонтера и мотивисање корисника да постану волонтери кроз 

методику добровољног социјалног рада... 
 

5.  Циљна  група Програма 

Програмом се планира обухватање лица старијих од 65 година. Основна циљна група          

су  лица која живе сама или у пару, немају ближе сроднике или имају ближе сроднике               
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( који нису у  могућности да им пруже одговарајућу помоћ ) и нису или нису адекватно 

обухваћени системом социјалне или здравствене заштите, а којима  је, због непокретности  

или полупокретљивости телефонски   вид комуникације, готово једини вид комуникације       

са спољним светом, без обзира на економски статус, пол, верскуи националну припадност.  

Остале циљне групе су она лица, која су покретна,  али немају помоћ и пажњу 

најближих или ближих сродника а социјална и здравствена сигурност је минимална. 
 

6. Број  особа – корисника који се  планирају директно или индиректно  да буду 

обухваћени овим програмом ( директни корисници/е). Број особа који реално     

очекујемо да има индиректну корист   од овог програма ( индиректни корисници / е). 
 

По компонентама : 
 

I компонента - „Хало, добар дан, како сте“, просечно месечно око 150 позива, 

II компонента – „Групе самопомоћи“, две групе по 15 чланова, два пута месечно, 

III компонента – “Непосредна  материјална  помоћ”, од 40-50 лица дневну помоћ          

и  око  50-60 породица ( са преко 100 лица ) месечну материјалну помоћ у граду и периодична 

помоћ   у сеоским срединама ( 2 - 3 пута у периоду реализације Програма, око 120 лица ), 

IV компонента – Организовање здравствено-превентивних мерења ( једном    

недељно ) крвног притиска, шећера   у крви, одређених врста масноћа у крви и пружање 

здравствених савета ( правилна исхрана...), за ( кумулативно ) око 150 лица месечно.  

Културно-забавне  и спортско рекреативне активности... користиће просечно годишње  

око 40-так лица. 

Кумулативно, током  године  преко 4.500 лица користиће, неке  од услуга овог програма.  
 

7. Тешкоће које би се могле појавити током реализације програма ? 
 

 Спољашњи фактори који могу утицати на имплементацију програма ? 

Отежаност мотивисања корисника, удаљеност корисника од места организовања 

активности, одсутност  телефона у породицама у сеоским подручјима, здравствени проблеми 

корисника, недостатак материјалних и финансијских средстава у односу на потребе 

корисника, (непокретност, полупокретност, глувоћа и оштећења слуха, вида... ).  
 

8. Активности које желимо да спроведемо програмом : 

      - допуна едукације волонтера  за добровољни  социјални  рад, начин рада  на 

телефону, комуникацију,  охрабривање… 

- састанак са партнерским организацијама 

- информисање јавности о продужетку  пројекта 

- наставак праћења и формирање нове  базе података 

- формирање нових  група самопомоћи 

- формирање општих група за помоћ, од корисника Клуба за стара лица, при Центру        

за социјални рад 

         - наставак пружање тренутне психосоцијалне подршке телефоном, 

-  наставак евидентирања потреба старијих, 

-  упућивање на одговарајуће видове помоћи,  

-  креирање нових специфичних активности, на бази тренутних  потреба корисника,  

на основу предходног - пружање психо-социјалне подршке 

- редовни  тимски састанци  волонтера , 

- ажурирање базе података са  израдом  - допуном  личног  картона  корисника - 

породице, 

- обилазак корисника – теренске посете са уручивањем скромних ( месечних ) пакета 

пажње, 

- излети за  кориснике и волонтере, 

- обезбеђење хране – топлог оброка, 

- подела  пакета најугроженијим корисницима,  

- подизање нивоа свести о потребама старијих лица, организовање ислета до познатих 

излетишта, културно-историјских и верских објеката, 
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- здравствено-превентивна мерења крвног притиска, шећера у крви, одређених масноћа    

у крви, 

- здравствено-превентивни савети или предавања, 

- - израда и дистрибуција пропагандног материјала, 

- мониторинг  и  евалуација. 
   
 
 

 

9.   Очекивани  резултати  програма 

-  боља социјална укљученост корисника у друштву 

- решен већи број проблема и нејасноћа корисника у вези са коришћењем услуга на које 

имају право, 

- већа психолошка, социјална и здравствена сигурност, 

- обучен тим за рад са старијим лицима у оквиру психосоцијалне подршке телефоном        

и радом   у групама за саамопомоћ 

- континуирана размена података на редовним интерним и екстерним координативним 

састанцима и дефинисање активности и одговарање на специфичне потребе корисника  

- формирана база података о старијим лицима, 

- дефинисање метода приступа решавању проблема старијих и дефинисање минимума    

стандарда  у пружању услуга старијима ( кроз заједничке активности свих учесника) 

- постизање веће сензибилизације јавности за проблеме старијих. 
 

10.   Како  ће  се  корисници /це  укључивати  у  наставку реализације  програма ? 

Путем телефонских или личних контаката, кроз упитник ће менаџер, координатори  и 

асистенти  Програма, са  волонтерима, доћи до података за допуну - израду јединствене базе 

података и  социјалне карте за сваког корисника. Корисници  би имали могућност да, искажу 

жељу  и интересовања  за неке активности,  које би, поред планираних активности, 

реализовала наша Организација у оквиру Програма. Такође се планира доступност свеукупне 

лепезе активности Црвеног крста  („Народна кухиња”, акција „Селу походе”, социјалне и 

здрватсвено – васпитне активности и др.) корисницима овог Програма. 
 
 

11.   Лица која ће бити ангажовано  на програму и на којим позицијама ... 

Двадесет  до  двадесетпет   лица   и  то: 

-  руководилац  или менаџер  Програма 

-  асистент  менаџера и 4-5  координатора  програма, по компонентама, 

-  непосредни   реализатори, по  компонентама , 

- десет до петнаест  волонтера, сарадника, и 

-  4 стално запослена радника ЦК Параћин. 
 

      Остале активности  

 Обележавање 15. јуна Међународног дана борбе против дискриминације и    

насиља над старијима.  

 Обележавање 1. октобра Међународног дана старијих особа. Овај дан  

обележаваћемо уз сарадњу са партнерима на локалном нивоу - уличном акцијом дистрибуције 

едукативно информативног материјала,  мерењем крвног притиска  и шећера у крви, 

одржавањем трибина, конференција за штампу и предавања у школама, Клубу за стара лица    

и Удружењима пензионера. 

 Услуге које буду проистекле из Програма који ће усвојити Локална самоуправа 

 Организовање едукација за волонтере и професионалце. 
 

     Очекивани ефекти програма/пројекта - излазни резултати  

 Здравствена ситуација старијих угрожених особа је побољшана кроз сталну 

ванинституционалну бригу од стране обучених волонтера и професионалних сарадника 

Црвеног крста Параћин. Здравствено-превентивним и едукативним активностима смањени    

су ефекти екстремног сиромаштва и развијање хроничних обољења. Старије особе су 

задовољније јер могу да наставе да живе у свом познатом окружењу, а притисак на систем 

здравствене и социјалне заштите је смањен. 

 Старије особе узимају активно учешће у животу заједнице, поготово у области 

здравствене или социјалне заштите која их се директно тиче, доприносе планирању и 
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извођењу програма и активности који имају дугорочне социјалне и здравствене ефекте. 

Активизам старијих и здрави стилови живота продужавају године проведене у добром 

здрављу. 

 Коришћење ресурса у здравственој и социјалној заштити је рационалније и ефикасније 

кроз координиран рад свих значајних чинилаца и учешће волонтера и самих прималаца  

услуга у планирању и извођењу активности. 
 

     Ризици 

 Највећи ризик био би,  пропуштање Локалне самоуправе,  да примене Закон о  

Црвеном крсту Србије у делу који предвиђа подршку овим активностима Црвеног крста            

( члан 9, тачка 7 и члан 13. Закона ); 

 Непрепознавање потребе и искуства Црвеног крста Параћин у активностима    

Програма Бриге о старијима;  

 Недовољна медијска пажња за ову врсту активности ( окренутост медија 

сензационалистичким вестима). 

 

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

 
Област рада Подмладак и Омладина Црвеног крста Параћин засниваће се на 

мотивацији деце и младих, да се у што већем броју укључе у рад Црвеног крста  Параћин,        

и   да волонтерским радом дају допринос у реализацији програма, пројеката и подухвата      

које спроводи Црвени крст Параћин. Од укупног броја волонтера Црвеног крста Параћин 

више    од 60% чине млади волонтери узраста до 27. година. Млади волонтери се обучавају      

у Црвеном крсту Параћин, како би на адекватан и квалитетан начин каналисали своја    

хумана осећања и енергију ка конкретној акцији у смислу пружања помоћи угроженим 

грађанима, организацијом и реализацијом различитих програма, пројеката и подухвата од 

значаја за грађане општине Параћин. 
 

( Правилником о организовању и деловању младих у Црвеном крсту Србије регулисан   је начин 

организовања, облици деловања младих и њихово чланство у Црвеном крсту, њихова права и обавезе    

и обавезе организације Црвеног крста према њима. Упознавање младих волонтера са садржајем 

правилника и примена стандарда који су у њему дефинисани од значаја су за хармонизацију и 

усмеравање волонтерског рада чиме се постиже максималан ефекат за појединце и локалну  

заједницу.) 

Едукација и ангажовање деце и младих која се спроводи у различитим областима 

деловања Црвеног крста Параћин унапређује квалитет њиховог живота  у смислу одрастања, 

развоја и сазревања. На овај начин постиже се стварање волонтерске базе за све програме, 

пројекте и подухвате који су усмерени ка деци и младима, а касније и  ка старијим 

генерацијама и свим категоријама угрожености у зависности од интересовања која  имају  

волонтери. 

Област рада Подмладак и Омладина Црвеног крста Параћин имаће за циљ да 

уграђивањем принципа хуманости и модела понашања који из њега произилазе у систем 

вредности код деце и младих у процесу одрастања обезбеди довољне волонтерске ресурсе 

Црвеног крста Параћин за адекватан одговор на потребе грађана који су угрожени 

социјалним, здравственим и економским чиниоцима. 
 

Специфични  циљеви   су:  

1.)  Повећати толеранцију међу децом и младима у општини Параћин  унапређивањем 

вештина комуникације и решавања сукоба мирним путем и подстицањем уважавања 

културолошких и етничких разлика кроз развој позитивног васпитног окружења заснованог  

на хуманитарним вредностима; 

2.) Обезбедити довољан број компетентних младих волонтера за потребе Црвеног крста 

Параћин, како би се реализацијом програма, пројеката и подухвата Црвеног крста Параћин 

одговорило на потребе грађана који су угрожени социјалним, здравственим и економским 

чиниоцима; 
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3.) Обезбедити непрекидно подмлађивање волонтерских ресурса и омасовљење чланства 

Црвеног крста Параћин, како би се обезбедио континуитет у раду и мобилисање волонтерских 

ресурса у ситуацијама које захтевају интензивно    ангажовања организације. 

Наведени циљеви биће остварени реализацијом следећих активности у 2019.  години: 
 

Специфични циљ 1. 

1.1) Реализација програма "Промоција хуманих вредности" у најмање две школе; 

1.2) Реализација програма обуке ( семинара ) за волонтере Црвеног крста Параћин         

у оквиру програма "Промоција хуманих вредности"; 

1.3) Израда додатних едукативних садржаја за рад са ученицима у оквиру програма 

"Промоција хуманих вредности". 
  

Специфични циљ 2. 

2.1)   Школа  подмлатка  Црвеног  крста; 

2.2)   Квиз  "Шта знаш о здрављу и Црвеном крсту"; 

2.3)   акција Безбедност деце у саобраћају; 

     2.4)   Трка "За срећније детињство"; 

     2.5)   Обележавање Светског дана борбе против ХИВ/АИДС. 
 

Праћење и вредновање реализације извршиће се на основу следећих  индикатора: 

Специфични циљ 1. 

1.1.1)   Број ученика који су  обухваћени програмом; 

1.1.2)   Број реализованих  радионица са ученицима; 

1.1.3)   Број школа које су укључене у реализацију програма; 

1.2.1)   Укупан број особа које су обучене на локалном нивоу; 

1.2.3)   Број одржаних обука на локалном нивоу; 

Специфични циљ 2. 

2.1.1) Укупан број младих волонтера Црвеног крста Параћин који су обучени на 

локалном нивоу; 

2.1.3)   Број одржаних обука ; 

2.2.1)  Број младих који су упознати са садржајем Стратегије младих волонтера 

Црвеног крста Србије; 

2.3.1)  Број нових младих волонтера који су упознати са Правилником о организовању 

и деловању младих у Црвеном крсту, волонтерским радом и активностима Црвеног крста 

Параћин; 

2.3.2) Број одржаних седница Комисије за подмладак и омладину. 
 

Програм Промоција хуманих вредности  
Има за циљ да смањи насиље међу децом и младима, подстицањем уважавања 

културолошких разлика кроз развој позитивног васпитног окружења заснованог на 

интеркултуролошким вредностима. Циљну групу чине ученици узраста између 8 и 14 година, 

а крајњи корисници су    деца и млади који припадају мањинским групама у општини 

Параћин, са посебним нагласком на популацију ромске националне мањине и децу са 

сметњама у развоју. Програм се спроводи у основним школама, а обухват се проширује 

реализацијом додатних активности које се реализују у оквиру различитих јавних догађаја.  

Програм обухвата седам тематских области: (1) толеранција, (2) ненасилна 

комуникација и решавање сукоба мирним путем, (3) лични и културални идентитет и 

поштовање различитости, (4) превазилажење дискриминације и стигматизације, (5) родна 

равноправност, (6) дечја права, и (7) превенција насиља путем електронских медија.     

Програм развија самопоуздање и кооперативност код деце, и охрабрује их да изнесу своје 

мишљење и испоље своја знања, таленте и способности. 

Програм реализују млади волонтери Црвеног крста Параћин у сарадњи са просветним 

радницима који су заједно похађали одговарајући програм обуке. Методологија рада са 

ученицима заснива се на принципима вршњачке едукације, која  се изводи интерактивно у 

мањим групама уз помоћ едукативних материјала, и то приручника за едукаторе     

"Промоција хуманих вредности" и радне свеске за ученике "За доброту сваки дан је          

добар дан".  
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Систем обуке младих волонтера у Црвеном крсту Параћин треба да обезбеди 

делотворну реализацију програма, пројеката и подухвата које спроводи Црвени крст  

Параћин, а који су у складу са потребама наше Локалне заједнице и грађана који су  

угрожени, као и одговарајући квалитет реализованих активности Црвеног крста, иновирањем 

постојећих и осмишљавањем нових активности које су у складу са потребама младих. 

Јачање организације Црвеног крста Параћин правовременим подмлађивањем     

кадрова   у континуитету, неговањем духа пријатељства, солидарности, разумевања и 

поштовања различитости међу децом обезбеђује се реализацијом Школе подмлатка      

Црвеног крста Параћин и програма акција младих волонтера. 

 

Школа подмлатка или Камп Црвеног крста  Параћин,  
         Представља један  од начина анимирања деце да активно учествују у хуманитарном 

раду ширењем знања о вредностима које заступа Црвени крст и промоцијом солидарности. 

Рад са децом одвија се у мањим групама, у складу са интересовањем сваког детета.          

Млади волонтери Црвеног крста примењују и индивидуални приступ у раду са децом,  

имајући  у виду проблеме у социјалном, емотивном и психолошком функционисању  деце  

која су из   породица са лошијим социо-економским статусом. Овим активностима Црвени 

крст Параћин постиже видне резултате који се огледају кроз побољшану социјализацију   

деце, едукацију, развијање креативности, као и кроз овладавање  животно корисним 

вештинама. 
 

Програм  Школе  подмлатка  или  Камп Црвеног крста Параћин садржаће  три 

сегмента: 

1.) Јутарња учионица" чији програм подразумева усвајање знања о вредностима које 

промовише и заступа Црвени крст и значају хуманитарног рада; 

2.) Тематске радионице из различитих области деловања Црвеног крста Параћин        

као што су Промоција хуманих вредности, Превенција трговине људима, Прва помоћ и 

реалистички приказ поведа стања и обољења, као и низ едукативних радионица: ликовна, 

музичка, драмска, плесна, компјутерска, новинарска радионица  и радионица лепог понашања. 

Током 2019.године, у плану је реализација школе подмлатка у просторијама      

Црвеног крста Параћин, учесшће у Митровом Пољу... 

Програм акција младих волонтера такође представља један од начина за анимирање 

деце да учествују у хуманитарном раду ширењем знања о вредностима Црвеног крста и 

промоцијом значаја солидарности и хуманитарног рада. 
 

Акција "Безбедност деце у саобраћају" 
 има за циљ смањивање броја повређених и страдалих особа у саобраћају и 

промовисање адекватног понашања свих учесника у саобраћају. Спроводи се за ученике 

нижих разреда основне школе, првенствено ученике првог разреда уз сарадњу са Полицијском 

управом Параћин.  
 

Трка "За срећније детињство"  

је једна од најмасовнијих и најшире прихваћених активност Црвеног крста Параћин, 

која се спроводи са циљем непрекидног подмлађивања и омасовљења чланства и волонтера. 

Масовним учешћем у трци деца и млади потврђују своје опредељење за здравији начин 

живота и највише хумане вредности. Средства која се прикупе овом акцијом Црвени крст 

Параћин опредељује школама, са циљем помоћи најугроженијим ученицима. 
 

Кампања "Светски дан борбе против ХИВ/АИДС,"  
има за циљ унапређивање свести грађана о ХИВ/АИДС, нарочито међу младима. 

Кампања представља масовни јавни догађај који се реализује у сарадњи са школама и Домом 

здравља Параћин. 
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ПРИПРЕМЕ  
ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА  

( Правни основ: чланови 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, 39, 59, 68, 69, 90, 111, 113,118 и 123. Закона о ванредним ситуацијама, 

 као и  на основу преузетих међународних обавеза ). 
 

Основ за планирање активности у 2019. години чине и Национална стартегија заштите 

и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије и предлог Акционог плана за 

импементацију Националне стратегије и План рада општинског штаба за ванредне ситуације. 
 

Општи и специфични циљ програма: 

 Успешно одгворити у оквиру свог мандата на сваку природом или људским фактором 

изазвану несрећу. 

 Пружити адекватну помоћ угроженом становништву у санирању последица несрећа. 

 Унапређивати и одржати капацитете  Црвеног крста Параћин, да у оквиру свог  

мандата одговори на природом и људским фактором проузроковане несреће  на ефикасан        

и координисан начин, да би умањиo број жртава и ублажио последице несреће, и да буде 

поуздан партнер другим структурама локалне заједнице, који су носиоци или се укључују        

у активности одговора на несреће у локалној заједници. 

 Јачање капацитета и изграђених ресурса Црвеног крста Параћин по највишим 

међународним стандардима, унапређивање механизама интерне и екстерне координације  за 

ефикасан одговор на несреће са Локалном самоуправом усмерен  на извршавање задатака  

који произилазе из законом дефинисаног положаја и улоге Црвеног крста као организације 

која помаже државним органима у хуманитарној области, посебно у природом или људским 

фактором изазваним несрећама. 
 

Циљна група: 

 Најрањивије категорије потенцијално угрожених људи од несрећа без обзира на 

старост, 

 Најугроженије категорије погођене несрећом,  

 Школска деца узраста од 9 до 11 година ( фокус на 4. разред основне школе) 

 Професионално запослени у  Црвеном крсту Параћин,  

 Волонтери – пунолетни чланови Црвеног крста Параћин који се обучавају за рад              

у јединици  за одговор на несреће у ванредним ситуацијама,  

 Потенцијални донатори и партнери који својим донацијама и другом подршком 

изражавају разумевање значаја програма и настоје допринети одрживости програма. 
 

Планиране активности: 
 

1. Развој: 
1.1. Црвени крст Параћин радиће на практичној примени програма за вођење 

евиденције и базе података о кадровима за деловање у несрећама. 

1.2. Представници Црвеног крста Параћин, учествоваће на стручним скуповима и 

вежбама које организује општинс  ки штаб за ванредне ситуације и Црвени крст Србије. 

1.3. Комисија за припреме за деловање у несрећама, одржаће најмање два састанка, 

ради развијања сарадње и унапређивања постојећих механизама координације и процедура у 

предузимању мера одговора на несреће, 

1.4. Како би опрему и артикле најхитније потребне у ванредним ситуацијама што више 

приближио потенцијалним корисницима, у складу са  мапирањем ризика, Црвени крст 

Параћин и даље ће настојати да дислоцира / премешта одређене своје капцитете за одговор на 

несреће и део магацинских залиха ка безбеднијим локацијама. На тај начин биће заштићена 

материјална средства за ове намене.  
 

2. Вежбе: 
2.1. Црвени крст Параћин ће реализовати вежбе у сарадњи са Ватрогасно спасилачком 

јединицом у Параћин, и са другим релевантним службама . 
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3. Опремање за одговор на несреће: 
3.1. Средствима примљеним од Локалне самоуправе по основу чл.15. Закона о 

Црвеном крсту Србије односно буџетским средствима по  истом основу извршиће се набавка: 

-   резерве за хитно пружање помоћи угроженима у несрећама, 

-    породични хигијенски пакети, 

-    конзерве месног нареска, паштете, рибе и готових јела, 

-  обезбедити адекватну заштиту просторија у којој се чува опрема за деловање у 

несрећама 

• занављати личну и колективну опрему за јединицу Црвеног крста Параћин                    

( ранац прве помоћи, прслук, мајица, сет опреме за спасавање у поплавама, као и друга   

опрема  за спасавање и збрињавање у зимским непогодама и друга опрема за учешће у 

спровођењу задатака евакуације, збрињавања, прве помоћи и других поверених задатака 

заштите и спасавања). 

3.2. Одржавање, сервисирање и обављање поправке постојеће опреме, средстава и 

возила за одговор на несреће и наменских објеката Црвеног крста Параћин 

 возила за одговор на несреће  

 Мaгацински простор, објекат 1 и 2 
 

6.  Превентивне активности у интересу смањивања ризика и претњи 

6.1. Превентивне активности Црвеног крста Параћин ( обука Јединице за  за деловање у 

несрећама, вежбе у вим Основним школама ) имају за циљ да ојачају капацитете локалне 

заједнице подизањем свести о систему раног упозоравања и спремности за спровођење мера 

самозаштите и међусобне заштите: Јачање капацитета локалне заједнице постићи ће се 

едукацијом деце узраста од 9 до 11 година о смањењу ризика на елементарне непогоде и друге 

несреће. 
 

           У циљу подизања свести о опасностима од несрећа, Црвени крст Параћин ће: 

• Организовати најмање један  едукативни семинар за припрему вршњачких едукатора 

који ће обучити своје вршљаке ( око 10-так учесника) како би били у могућности да реализују 

обучавања и превентивна предавања за ученике у основним школама. 

• Обезбедити одговарајуће количине едукативног материјала за едукаторе.• 

• Обезбедити адекватне количине лифлета превентивног садржаја за ученике. 

• Организовати превентивна предавања и догађаје за подизање нивоа свести ученика о 

претећим опасностима и о могућим мерама смањивања ефеката истих. 

• Црвени крст Параћин настојаће да уведе иновативне методе спровођења 

неформалног учења. 

• У циљу подизања нивоа мотивисаности ученика за стицање основних знања о 

претећим ризицима, вештинама самопомоћи и узајамне помоћи, као елементарним мерама 

спасавања људских живота, Црвени крст Параћин настојаће да обезбеди основне услове да    

се у оквиру програма припреме за деловање у несрећама организује пилот такмичење ученика 

основних школа. 

У складу са улогама и задацима Црвеног крста Параћин у смањивању ризика од 

несрећа, која ће бити дефинисана и програмом Националне платформе за смањење ризика     

од катастрофа у Републици Србији, радиће се на осмишљавању и реализацији примерених 

садржаја усклађених са финансијском подршком за одређену тематику. 
 

Пројекат   „Сигурније школе - безбедније заједнице“, 

 биће реализован у сарадњи са основним школама и Општинским штабом за      

ванредне ситуације уз континуирану подршку Аустријског Црвеног крста и Локалне 

заједнице.  
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ДИСТРИБУТИВНИ  СИСТЕМ 

 – МАГАЦИНСКИ  И  ДИСТРИБУТИВНИ  ПРОСТОР 
( Правни основ: члан 6,7,9,13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије. ) 

 

 

 Потреба за постојањем и коришћењем дистрибутивног система постојаће у дужем 

периоду у будућности, као што је био случај до сада. 

Општи циљ биће јачање логистичких капацитета Црвеног крста Параћин, у смислу 

пријема и дистрибуције хуманитарне помоћи, као и складиштење и активирање опреме за 

деловање у несрећама. 

 Магацински и дистрибутивни простор, ће бити у функцији ефикасне и на економичан 

начин реализоване хуманитарне помоћи до крајњих корисника ( Народне кухиње, пакети 

хране и хигијене, опрема за деловање у несрећама). 
 

Специфични циљеви биће: 

• Одржавање  постојећих  и проширивање  магацинских  капацитета 

• Одржавање и проширивање транспортних капацитета  

• Едукација нових кадрова Црвеног крста Параћин за примену пословно  финансијског 

система у делу магацинског пословања и извештавања, посебно у делу магацинског 

пословања за деловање у несрећама. 
 

Активности 

 Ефикасна чување артикала, припремање и дистрибуција хране за потребе народне 

кухиње, ефикасно складиштење, транспорт и дистрибуција  пакета хране и  хигијене за 

социјално најугроженије породице . 

 Координација рада Основних организација и Подружница Црвеног крста Параћин и 

додатно оспособљавање ових организација за пријем, складиштење и дистрибуцију 

хуманитарне помоћи у својим радним и животним срединама. 

 Одржавање постојећих – застарелих транспортних капацитета. 

 Стварање услова за занављање нових транспортних капацитета 

 Друго у складу са потребама. 

 

СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 
( Правни основ: чланови 2,6,7,8,9, 13, 14, 15. и 16.  Закона о Црвеном крсту Србије,члан 122. Женевске 

Конвенције о поступању са ратним заробљеницима од 12. августа 1949. године,члан 136. Женевске конвенције о 

заштити грађанских лица за време рата од 12. августа 1949.године, одредбе Допунског протокола уз Женевске 

конвенције о заштити жртава међународних оружаних сукоба од 8. јуна 1977. године-Протокол 1.) 

 

             Рад  Службе  тражења Црвеног крста Параћин у 2019. години ће се одвијати                  

у складу са већ установљеним принципима  рада Службе тражења, и представљаће сталну 

активност која ће се спроводити кроз рад на терену,  у сарадњи са свим организацијама            

и институцијама са којима смо и до сада сарађивала у реализацији својих хуманитарних 

задатака из ове области. 

 На овај начин ће се омогућити свим заинтересованим грађанима да остваре  своја 

права и да на најбржи и најорганизованији начин дођу до поузданих и тачних података о 

члановима својих породица са којима су изгубили контакт, а што може бити последица 

ратних сукоба, великих елементарних и других несрећа, економских и невољних миграција,     

и других догађаја.       
                   

Организација  и развој Службе тражења 

             У току 2019.године, приоритетни задатак Службе  тражења биће рад на даљем развоју 

Службе. 

 Служба  тражења Црвеног крста Параћин је у потпуности  преузела  послове и 

активности  од Црвеног крста Сбије, који је преузео све активности од Међународног 

Комитета Црвеног крста ( МК ЦК )  везане за предмете тражења несталих лица у  сукобима  у 
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претходној Југославији, и директних контаката са другим Службама тражења Националних 

друштава земаља у окружењу на пословима  тражења несталих из сукоба. 

 Служба ће наставити да примењује активности установљене Стратегијом Покрета 

Црвеног крста и Црвеног полумесеца ( ЦК/ЦП ) за Успостављање породичних веза  и у складу 

са тим одредити приоритетне задатке Службе тражења. 

Служба ће наставити да унапређује ефикасан одговор на захтеве за тражење у 

категорији економских миграната, која покрећу становници наше земље као и становници 

других земаља, а која се тичу прекида контакта услед старости, болести, и/или дргих 

ситуација које изазивају хуманитарне потребе. 
 

Обука и опремање 

Током 2019. године, посебна пажња у обуци  биће посвећена кадровима који                 

су укључени у саставе јединице за деловање у ванредним ситуацијама, а предвиђено је 

њихово ангажовање на пословима Службе тражења. 

 Ова активност је део укупних напора који се чине на адекватном укључењу      

Црвеног крста Параћин у деловање у несрећама, а у оквиру њега и Службе   тражења,  

посебно у светлу доношења Закона о ванредним ситуацијама и цивилној заштити.  Како је 

овим Законом дефинисана, између осталог, и обавеза Црвеног  крста у процесу спајања 

раздвојених чланова породица и други поступци приликом збрињавања  пострадалог 

становништва, на обукама,   ће се чланови екипа упознати са  принципима рада Службе и 

поступцима  који се предузимају у појединим ситуацијама. 

 У 2019. години ће се наставити редовна обука лица која раде на пословима        

Службе тражења. 
  

Текући послови Службе тражења                                 
Пријем и обрада свих захтева који стигну у Службу тражења ће се наставити и у     

току 2019. године. 

               Активно ће се радити на промоцији Службе  тражења унутар и ван организације 

Црвеног крста Параћин, за шта ће се  користити сви видови презентације рада и       

активности Службе ... 

 

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 ) 

 

Црвени крст Параћин ће, захваљујући свом хуманитарном карактеру и широко 

распрострањеној функционалној мрежи ( Месне заједнице – село, град, установе, организације ), 

наставити спровођење Програма и у 2019. години . 
 

Општи циљ: 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. 

Од почетка спровођења Програма до сада, кроз инфо радионице, информисано  је  

више од 500 младих о проблему трговине људима, а у 2019. години је планирано да више       

од 200 младих буде обухваћено обукама кроз организовање инфо радионица.  

 Активности ће се спроводити путем едукације потенцијалних жртава ( посебно 

угрожених и маргинализованих група) о мерама заштите и о потребним и пожељним 

поступањима у ризичним ситуацијама. Обука ће такође бити реализована и за особе које    

могу доћи у контакт са жртвама у свом професионалном раду. 

Општи циљ ће бити достигнут  остварењем  оперативних циљева, и то: 

1. Јачањем капацитета Црвеног крста Параћин  за одговор на постојање проблема 

трговине људима и ефикасно спровођење планираних активности Програма. 

2. Повећањем свести јавности о постојању овог проблема, међу децом, младима  и 

другим социјално угроженим циљним групама.  
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3. Повећањем свести професионалаца који могу доћи у контакт са жртвом трговине 

људима ( доктори, социјални раднициали и особље Црвеног крста Параћин )  о постојању  

овог проблема и адекватним начинима реаговања у ситуацији када посумњају да су у 

контакту са жртвом трговине људима. 

4. Подршком идентификованим жртвама трговине људима. 

5. Развојем партнерстава са Полицијском управом Параћин, Домом здравља Параћин, 

општом болницом Параћин и Центром за социјални рад Параћин. 
 

     Оперативни циљ 1 - Повећање свести јавности о постојању проблема 

Континуирана активност  ширења знања из области  борбе против трговине 

људима, првенствено међу омладином у основним и средњим школама, ромским насељима      

у циљу превенције проблема тих потенцијално угрожених  циљних група путем   

организовања информативних радионица од стране организација Црвеног крста Параћин, 

биће одржаване и током 2019. године. Као помоћни материјал едукатори  ће користити 

интересантан, и за наведену циљну  групу креиран едукативни материјал.  
 

     Оперативни циљ 2 - Повећање свести професионалаца који могу доћи у контакт                     

са жртвом  

Едуковање особа које могу доћи у контакт са жртвама трговине људима у циљу 

боље примарне идентификације и заговарања за права жртава 

 Са циљем подизања свести и сензибилитета доктора, медицинског особља, социјалних 

радника и сарадника Црвеног Параћин, трговине људима и начинима реакције којима они 

могу помоћи систему, Црвени крст Параћин ће организовати  кампању јавног заговарања под 

називом „Контакт са жртвом трговине људима –    како препознати и реаговати“.   

 
Према статистикама Центра за заштиту жртава трговине људима и МУП-а Републике Србије, све је 

већи број малолетних држављана Републике Србије који су идентификовани као жртве трговине људима, а 

највећи број идентификованих жртава припада маргинализованим и рањивим групама. Од изузетног значаја за 

рано препознавање индикатора трговине људима  и превенцију проблема је повећање свести и знања о начину 

реаговања међу особама које могу   доћи у контакт са жртвама трговине људима.  
 

Оперативни циљ 3 - Подршка идентификованим жртвама  

 Са циљем подмирења основних личних потреба, као и са циљем помоћи у процесу 

ресоцијализације особа које се идентификују као жртве трговине људима,  а путем упућивања 

идентификованих жртава на надлежне институције и повезивање   са  њима.  
 

Оперативни циљ 5 -  Развој партнерстава и активности заговарања за побољшање 

положаја жртава трговине људима 

 У циљу свеобухватног сагледавања активности које се спроводе у превенцији                

и сузбијању овог глобалног проблема, а првенствено у циљу остваривања   партнерстава     

која могу резултирати ефектом већим него што било која организација сама може постићи, 

Црвени крст Параћин ће успостављати сарадњу са установама  и институцијама које својим 

радом могу предупредити или спречити ову људску патњу. 
 

Циљне групе Програма су 

1.   жртве трговине људима – идентификоване и у стању социјалне потребе; 

2.   потенцијалне жртве трговине људима - маргинализоване и рањиве групе попут 

омладинаца у школама, ромским насељима, народној кухињи; 

3.  професионалци који у свом раду или будућем раду  могу доћи у контакт      са 

жртвама трговине људима ( доктори, медицинско особље, представници Центара за социјални 

рад, запослени у  Црвеном крсту Параћин); 

4. волонтери Црвеног крста Параћин, вршњачки едукатори који спроводе активности 

превенције трговине људима.  
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ДИФУЗИЈА, 
 

 ШИРЕЊЕ  ЗНАЊА  О  МЕЂУНАРОДНОМ  УМАНИТАРНОМ  ПРАВУ 

 (МХП)  И  ОСНОВНИМ  ПРИНЦИПИМА  МЕЂУНАРОДНОГ  ПОКРЕТА ЦРВЕНОГ  

КРСТА  И  ЦРВЕНОГ  ПОЛУМЕСЕЦА  
( Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 9.  став 2, члан 13. и 14.  Закона,  

Женевске конвенције из 1949. године и Допунски протоколи уз Женевске конвенције.) 

 

Општи циљ програма: Црвени крст Параћина  је свакако водећа хуманитарна 

организација у општини Параћин, и референтни чинилац када је у питању промоција  и 

ширење знања о међународном хуманитарном праву, како би у случају потребе лако могао     

да стигне до жртава несрећа које може да изазове људски фактор или природне непогоде,        

и укаже им помоћ.  
 

Посебан циљ: 

Црвени крст Параћин има развијене капацитете за ширење знања о међународном 

хуманитарном праву, Основним принципима Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца    

и поштовању знака Црвеног крста, у оквиру органа власти, цивилног друштва и других 

хуманитарних актера у општини Параћин. Резултати програма дифузије Црвеног крста 

допринеће већој  примени међународног хуманитарног права, његовом разумевању и 

поштовању, поштовању знака Црвеног крста, са циљем да се смање злопуотребе овог       

знака, прихватању и разумевању активности Црвеног крста од стране наших  циљних група. 
 

Индикатори: 

 Црвени крст Параћин ће, као помоћни орган општинске власти у хуманитарној 

области, доприносити већој реализацији социјалне, здравственопревентивне, образовне... 

политике, коришћењем својих волонтерских капацитета  знатно умањити  трошкова у 

реализацији наведених области.  

 Црвени крст Параћин ће, доприносити социјалном развоју личности, кроз стицање 

различитих друштвено корисних знања и њихово ангажовање у решавању проблема 

социјално угрожених лица. 

 Учешће у програмима и пројектима младих, омогућиће им да схвате и   прихвате 

вредности које развија Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, да усвоје 

понашања која су друштвено прихватљива, да их изгради као толерантне личности, оспособи 

их за цивилизовано овладавање и решавање спорова. 

 Повећан број младих у општини Параћин који су стекли и унапредили знања                

из међународног хуманитарног права учествујући у различитим формама програма 

Истраживање хуманитарног права. 
 

 Циљне групе:  

1. Интерно ( у оквиру Црвеног крста Параћин ), 

 Запослени у Црвеном крсту Параћин, 

 Волонтери - сарадниц у свим програмима Црвеног крста Параћин, 

 Чланови Црвеног крста ( Параћин ) Србије.  
 

2. Екстерно ( имајући у виду да Црвени крст Параћин има положај организације која 

помаже надлежним општинским органима у хуманитарној области, Црвени крст Параћин 

спроводи активности ширења знања о међународном хуманитарном праву и основним 

принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца).  

 Здравствени радници; 

 Наставно особље у школама; 

 Ученици у основним и средњим школама; 

 Органи општинске  власти; 

 Невладине организације и организације цивилног друштва; 

 Корисници и потенцијални корисници програма Црвеног крста Параћин; 

 Представници локалних  средстава јавног информисања; 
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 Друге циљне групе које за то покажу интересовање или које Црвени крст 

Параћин  идентификује као посебне циљне групе. 

У складу са Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног  полумесеца, 

Статутом Црвеног крста Србије и Статутом Црвеног крста Параћин,  Црвени крст        

Параћин ће организовано спроводити ову активност у 2019. години  имајући у виду                

да ширење знања   о међународном хуманитарном праву ( дифузија ) представља обавезу 

државе, преузету ратификацијом Женевских конвенција од 1949, Допунских протокола          

уз      те конвенције од 1977, и других међународних уговора.  

 Активности ће се усмерити на разумевање и прихватање правила међународног 

хуманитарног права, од стране свих наведених циљних група. Ове активности ће  допринети 

бољем и бржем развоју цивилног друштва, прихватању хуманитарних вредности, 

препознавању и поштовању индикативних и заштитних знакова    прихваћених у Женевским 

конвенцијама и Међународном покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца.  

Разумевање и прихватање улоге и значаја међународног хуманитарног права и 

Основних принципа Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца унутар  

саме организације Црвеног крста Параћин и корисника свих програма Црвеног крста   

Параћин и у 2019. години доприносиће бољем и адекватнијем приступу представника 

Црвеног крста Параћин корисницима, а самим тим и реализовању  основне улоге Црвеног 

крста – олакшавању људске патње и пружању помоћи људима    у невољи. 
 

Циљеви  програма  реализоваће  се  кроз  следеће  активности:  

● Израда годишњег плана и плана акције – на нивоу Црвеног крста Параћин,.  

● Побољшање нивоа знања и стручности за реализацију програма дифузије – ширења 

знања о међународном хуманитарно праву и вредностима које заступа Међународни       

покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца сарадника и волонтера Црвеног крста Параћин  

путем организовања више семинара и  саветовања.  

● Презентовање неке од тема из области дифузије на састанцима комисија, управног      

и надзорног органа, 

● Ревизија и ажурирање постојећих програма обуке, метода, докумената, презентација, 

начина извештавања и израда одговарајућег материјала , 

● Реализација посебних активности прилагођеним посебним циљним групама                 

( млади ) у оквиру ширења знања о МХП – Мини ИХП – организовање једне  интерактивне 

радионице.  

● Обележавање датума значајних за Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног 

полумесеца.  

 
 

ИСТРАЖИВАЊЕ  ХУМАНИТАРНОГ  ПРАВА ( ИХП ) 
( Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6., члан 9. став 2., члан 13. и члан 14. Закона 

 и III и IV Женевска конвенција из 1949 године.) 

 
 Циљне групе:  професори Грађанског васпитања, млади узраста од 14.-18. година, 

млади волонтери Црвеног крста Параћин, тренери у програму ИХП. 
 

    Пројекат се спроводи од 2003. године. Број деце која су до сада обухваћена пројектом    

је преко 1500. Како би се то постигло, обучено је 7 наставника – волонтера Црвеног крста и     

1 наставника разредне наставе у својству тренера програма ИХП.  

     Активности пројекта Истраживање хуманитарног права ће се у 2019. години 

реализовати кроз следеће :   

1. Оснаживање Црвеног крста Параћин кроз реализацију обуке једног броја наставника 

Грађанског васпитања,  
 

Подршка тренеру програма ИХП.  

1. Наш тренер програма ИХП ће бити подржан од стране Црвеног крста Параћин                 

у виду додатних едукација за тренере путем интернета, чији ће основни циљ бити 

уједначавање знања и вештина тренера како би се унапредио квалитет обука за наставнике 

Грађанског васпитања.  
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2. Пројекат ИХП ће допринети развијању толеранције код младих људи као и вештина 

ненасилног решавања конфликтних ситуација са којима су деца често   суочена. Овај пројекат 

ће допринети разумевању хуманитарних аспеката у вези са ситуацијама насиља. 

 

ИНФОРМИСАЊЕ 
( Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6,7,9,10,11,13,14,15. и 16. Закона.) 

 
Постоји континуирана  потреба одржавања и  учвршћивања доброг имиџа  Црвеног 

крста Параћин, примереног квалитету бројних активности, као и информисања јавности о 

акцијама Црвеног крста Параћин у бројним областима деловања, и о капацитету   

организације и њеним могућностима. Комисија за информисање и запослени у     

Секретаријату Црвеног крста Параћин имају задатак да мобилише локалну заједницу за  

акције које води Црвени крст Параћин. Улога Комисије за информисање  и односа  са 

јавношћу Црвеног крста Параћин проистиче из Стратегије Међународне федерације  

друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца до 2020. године чији је основни мото 

„Очување живота – промена ставова“. 

Циљ. Да Црвени крст Параћин има развијене капацитете и јасну стратегију за   

креирање позитивне слике о акцијама које води у циљу обезбеђивања помоћи свима којима    

је она потребна.  
 

Оперативни циљеви  

Одржавање и унапређење позитивног имиџа о Црвеном крсту Параћин реализује  

се путем: 

-  Редовног  обавештавања јавности пре свега у општини Параћин али и  централној 

Србији о активностима Црвеног крста  Параћин у корист свих циљних група, 

-  Упућивања позива новинарима да прате одређене акције које води Црвени крст 

Параћин, 

- Праћење  јавног мњења, 

- Организовањем медијских кампањa ( оснивања Црвеног крста Параћина и   Србије,  

ове године 143 година од оснивања Црвеног крста Параћин и Црвеног крста Србије, Дан и 

Недеља Црвеног крста, Светски дан борбе против глади, Европски дан борбе против    

трговине људима, Светски дан добровољних давлаца крви и др.),  

- Организовања  више, конференција за штампу Црвеног крста Параћин током године,  

- Сусрети са новинарима у седишту Црвеног крста Параћин  током 2019. године. 

Председник,  секретар и одговорна лица, за поједине програме у Црвеном крсту Параћин, 

новинарима ће пружати информације о акцијама које реализује Црвени крст Параћин, 

- Припремом  више посета, новинара, местима где се реализују одређени   програми         

( где се дистрибуира хуманитарна помоћ,  такмичење екипа прве помоћи, посете програмским 

активностима у Месним заједницама   итд.), 

- Емитовања саопштења за штампу, током 2019. године, 

- Обележавање 143. године од оснивања Црвеног крста Параћин и Србије, 

- Организовања бесплатног емитовања спотова Црвеног крста у сарадњи са 

маркетиншким службама телевизија ( у оквиру Међународног дана  борбе против ХИВ-а, 

Европског дана борбе против трговине људима и др.), 

- Праћења објављених текстова и прилога у електронским медијима ( Real Time Cliping 

са прављењем прегледа на шестомесечном нивоу), 

- Одржавања  и унапређивања  веб сајта Црвеног крста Параћин, 

-  Представљања  акција Црвеног крста Параћин на друштвеним мрежама: Facebook..., 

- Израде промотивног материјала Црвеног крста Параћин, 

-  Гостовање запослених и волонтера у информативним емисијама локалних   радио и 

ТВ, објављивање прилога у општинском  Билтену ... 
 

Циљне групе којима се позитивна порука и објективна информација о активностима  

Црвеног крста  Параћин  упућује су : 

-  Јавност на подручију општине Параћин, 
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-  најшира јавност, 

-  доносиоци различитих одлука ( представници различитих институција), 

-  потенцијални донатори, 

-  међународне хуманитарне организације и организације цивилног друштва, 

-  корисници помоћи Црвеног крста Параћин , 

            - учесници у медијским кампањама ( новинари, уредници у различитим медијима, 

медијске куће, маркетишке агенције ), 

            - волонтери и запослени у Црвеном крсту Параћин. 

Добро упућена и осмишљена порука доводи до већег ангажовања волонтера                   

и донатора, као и до бољег разумевања корисника помоћи о могућностима   организације 

Црвеног крста  Параћин. 
 

Очекивани резултати  

Позитивна слика о Црвеном крсту Параћин у јавности ствара могућност да  Црвени 

крст Параћин, са осталим чиниоцима у локалној заједници, а посебно донаторима, уз 

ангажовање великог броја волонтера, помогне већем броју угрожених грађана. Анимирањем 

јавности да се укључи у поједине акције Црвеног крста Параћин развија се осећај 

солидарности и хуманости у локалној али и широј заједници чиме Црвени крст Параћин 

реализује своју обавезу развоја волонтерског рада ( члан 9.  тачка 6. Закона о Црвеном      

крсту Србије ). Укључивањем великог   броја деце и младих  у акције које води Црвени      

крст Параћин  креира се  друштво, које ће бити утемељено на међугенерацијској сарадњи       

и разумевању. Ширење знања о Црвеном крсту - уопште, преко средстава масовних 

комуникација повећава могућност ангажовања  већег броја  волонтера Црвеног крста 

Параћин.   
 
 

МЕЂУНАРОДНА  САРАДЊА 
( Правни основ:Закон о Црвеном крсту Србије члан 9, тачка 2. и  члан 11,13. и 14. –  

 Црвени крст Србије реализује активности у области међународне сарадње.) 

 
Црвени крст Параћин припада међу 35 најстаријих Организација Црвеног крста које    

су формирале Црвени крст Србије.  

Међународно признање Црвени крст Србије добио је 11. јуна 1876. године   кад  је и 

тадашња Кнежевина Србија приступила Женевским конвенцијама.  Међународни покрет 

данас има 189 националних друштава. 

Међународна сарадња се реализује преко више међусобно усклађених програмских  

активности.  
 

Јединствени циљ међународне сарадње је, остварење признате међународне    

позиције Црвеног крста Србије као самосталног националног друштва – дела Међународног 

покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца,  након поновног признања континуитета 

постојања. 

Специфични циљеви су у функцији остварења јединственог циља. Они су изражени 

кроз непосредну реализацију активности и у том смислу су посебни у различитим садржајима 

рада Црвеног крста Параћин као помоћног органа Локалне самоуправе  у хуманитарној 

области. 

Показатељи успешности и делотворности који доприносе остварењу општих циљева 

међународне сарадње у првом реду се односе на: 

Обезбеђење различитих видова хуманитарне помоћи за специфичне категорије 

становноштва ( социјално угрожено становништво, хендикепиране особе и др.), 

Присуство и активно учешће у Републици Српској и Босни и Херцеговини,  кроз 

непосредну сарадњу са Градском организацијом Црвеног крста Добој уз континуирани пријем 

Градских званичника и челника Добоја али и Црвеног крста Републике Српске и Босне и 

Херцеговине. 

Развој билатералне и мултилатералне сарадње са другим градовима и општинама          

у националним друштвима Црвеног крста Аустрије, Црне Горе, Македоније, Словеније, 
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Бугарске, Румуније, тако и шире у Међународном покрету а у зависности од расположивих 

финансијских средстава за ове намене. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА  И  РАЗВОЈ 
( Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6,7,9,10,11,13,14, 15. и 16. Закона.) 

 

У области организације и развоја, циљне групе ће бити: 

-  волонтери и чланови Црвеног крста организовани у складу са Статутом Црвеног 

крста Параћин, 

-  основни облици организовања и деловања ( Основне организације, Подружнице, 

Активи и Повереништва ) радна тела Управних органа, 

-  корисници хуманитарне помоћи, 

Основни задатак Црвеног крста Параћин у 2019. години биће, да и даље функционише          

као добро организована Организација Црвеног крста на територији општине Параћин, на              

основу Закона о Црвеном крсту Србије и Статута Црвеног крста Параћин. 

Активности ће бити усмерене на: 

-  постојање и финкционисање организације Црвеног крста Параћин и његово 

деловање, кроз  стварање материјалних и финансијских услова, као преуслова за нормално 

функционисање, 

- примену Закона о Црвеном крсту Србије, ангажовање на његовој примени у пракси     

у органима Локалне самоуправе и остваривању  средстава из извора предвиђених  законом,  

-  функционисање организације Црвеног  крста Параћин у складу са    нормативним 

актима која регулишу рад и специфичност организације Црвеног крста Параћин  и донетим 

одлукама управних органа Црвеног крста Параћин, 

-  мотивацију грађана да буду чланови Црвеног крста и повећање броја основних 

организација, подружница, актива и повереништава у складу са Правилником  о чланству        

и чланарини одраслих чланова Црвеног крста Србије и Упутством за оснивање и рад 

основних облика деловања Црвеног крста, 

-   електронско вођење евиденција значајних за област организације и развоја, 

-   праћење законских прописа. 

Управни органи Црвеног крста Параћин и Комисија за организацију, развој и 

нормативну делетност редовно ће одржавати седнице у складу са Статутом Црвеног крста 

Параћин. Биће одржана најмање једна седница Скупштине и најмање шест седница    

Управног одбора Црвеног крста Параћин, као и потребан број седница Комисије за 

организацију, развој и нормативну делатност, а у складу са потребама биће одржаване 

седнице осталих комисије Црвеног крста Параћин. За седнице  управних органа биће 

позивани председник Надзорног одбора Црвеног крста Параћин, председник Омладинско 

теренске јединице и председници комисија, у зависности од питања која се разматрају и 

доносе одлуке. 

На седницама управних органа Црвеног крста Параћин, на статутаран начин и  у 

складу са пословницима о раду, биће доношена нормативна акта, потребне одлуке, планови     

и програми рада, ставови, упутства и закључци о важним и актуелнијим питањима рада 

организација Црвеног крста Параћин. 

У хитним случајевима одлуке ће бити доношене путем мејл преписке или  

телефонским путем, о чему ће бити сачињени записници. Са одлукама донетим на  овај  

начин, чланови управних органа Црвеног крста СрбијеПараћин биће упознавани на првим - 

наредним седницама. 

Управни одбор Црвеног крста Параћин разматраће и усвојиће Извештај о раду  

Црвеног крста Параћин за 2018. годину, Редовне финансијске извештаје за 2018. годину                           

( Завршни рачун ), План рада са Календаром активности и Финансијски план Црвеног       

крста Параћин за 2019. годину. 

У марту ће у седишту Црвеног крста Параћин бити одржан заједнички састанак            

са секретарима основних облика организовања . 

У јануару и јуну 2019. године организација Црвеног крста Параћин ће известити  

Црвени крст Србије по новом Образцу за извештавање који ће поред осталог, морати              
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да омогућити преглед прецизног броја волонтера ангажованих у активностима Црвеног          

крста Параћин  и потребне податке о волонтерима.  

Биће одржано најмање једно саветовања са секретарима Основних организација             

и Подружница као  и представницима Актива и повереништва Црвеног крста Параћин. 

На основу програма „Недеље Црвеног крста“ који ће усвојити Управни одбор     

Црвеног крста Србије, обележиће се 8. мај – Светски дан Црвеног крста, а у периоду               

од  8. – 15. маја реализоваће се бројне и већ афирмисане активности Црвеног крста     

Параћин, са темом коју определи Међународна федерација друштава Црвеног крста и  

Црвеног полумесеца.,  а о  спроведеним активностима информација.  

Значајна пажња биће посвећена волонтерима Црвеног крста, спонзорима и  

донаторима. За поклоњено време, знање и активности у организацији Црвеног крста   

Параћин, најзаслужнијима у складу са Правилником о утврђивању услова и критеријума        

за додељивање признања Црвеног крста Параћин и Србије, додељиваће се признања     

Црвеног крста Параћин и Црвеног крста Србије.  

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

Посебна пажња посветиће се изради плана јавних набавки за 2019. годину                  

који мора бити усклађен са финансијским планом Црвеног крста Параћин за 2019. годину,        

и спровођењу поступака јавних набавки у складу са новим Законом о јавним набавкама            

и одговарајућим подзаконским актима уз извршавање законске обавезе објављивања аката     

на порталу Управе за јавне набавке, сајту Црвеног крста Параћин, као и достављања 

кварталних извештаја о спроведеним поступцима јавних и других набавки Управи за јавне 

набавке Републике Србије уз помоћ одговарајућег софтвера.  

Црвени крст Параћин користиће услуге овлашћеног лица ( са сертификатом )                

за спровођење Јавних набавки. 

 

НАДЗОРНИ  ОДБОР   
ЦРВЕНОГ   КРСТА   ПАРАЋИН 

 

 У складу са својом статутарном улогом и задацима, Надзорни одбор Црвеног         

крста Параћин  своје активности ће посветити  првенствено  превентивном раду . 

Циљ је постићи максималну оспособљеност Надзорног одбора Црвеног крста   

Параћин да може самостално и ефикасно обављати своју улогу, и квалитетно вршити 

контроле и давање смерница и савета за решавање текућих проблема, а у изузетним 

случајевима, већих потешкоћа и проблема ангажоваће се непосредно Надзорни одбор  

Црвеног  крста  Србије. 

 Материјално - финансијско пословање и примена Статута Црвеног крста Параћин 

контролисаће се на бази следећих претпоставки: 

а.)  Да ће пословање у  организацији Црвеног крста Параћин бити веома  отежано    

због економске кризе, смањења средстава у Буџету Србије, ниских плата и пензија, пада 

стандарда и обавезе помоћи, све већем броју незапослених, недовољног броја домаћих 

донатора, немогућности привреде да издваја средства на име донација Црвеном крсту 

Параћин, непостојања значајних стимулација у позитивним прописима Републике Србије,  

које би потстакле донаторе на давање хуманитарне помоћи посредством Црвеног крста 

Параћин. 

б.)  Да ће се значајно појачати активности Надзорног одбора за контролно - едукативни 

рад, а да ће непосредан рад Надзорног одбора Црвеног крста Параћин бити усмерен 

првенствено на делатности које ће помоћи квалитетном раду и правилном и законитом 

одлучивању Управног одбора и Скупштине Црвеног крста Параћин. 

в.)  Да ће се сарадња Надзорног одбора Црвеног крста Параћин са Секретаријатом         

и органима Црвеног крста Параћин одвијати квалитетно у вези примене позитивних 
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законских прописа и општих аката, те да ће Надзорни одбор првенствено и свакодневно 

остваривати своју саветодавну улогу, деловати превентивно, а само изузетно, по потреби, 

остварити  и  контролну  функцију. 

 На основу наведених претпоставки Надзорни одбор Црвеног крста Параћин планира     

у 2019. години, квартално, следеће активности: 

Усвајање оперативног плана рада за 2019. годину, контрола извршеног  пописа 

имовине и потраживања Црвеног крста Параћин, са стањем на дан 31. 12. 2018. године,   

израда и усвајање годишњег извештаја о раду и одржавање седнице Надзорног одбора.              

( јануар - март). 
 

 

ПС. План рада Црвеног крста Параћин за 2019. годину у форми предлога, усвојио         

је  Управни одбор Црвеног крста Параћин, 13. децембра 2018 године, на својој  VI  седници.  

Скупштина Црвеног крста Параћин, План рада као ио остала документа усваја             

на редовној годишњој седници Скупштине, која се календаром активности ( планира )  

одржава  марта 2019.  године. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

УПРАВНОГ   ОДБОРА 

ЦРВЕНОГ    КРСТА  ПАРАЋИН 

др  Мирослав Петровић 
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Календар 
најзначајнијих  активности  Црвеног  крста  Параћин 

 ( по месецима )   у   2019. години 
  

 

ЈАНУАР: 

               -   Програм – Народне кухиње 

               -   Програм – Бриге о старима 

               -   Програм  - Промоција хуманих вредности  

               -   Пројекат  „Сигурније школе – отпорније заједнице „ 

               -   најмање две акције добровољног давања крви   

               -   Акција  - „Један пакетић пуно љубави“ 

    -   21-28 јануар    - Европска недеља превенције рака грлића материце 

               -   31. јануар       – Национални дан без дуванског дима 

 

ФЕБРУАР: 

               -   Програм – Народне кухиње 

               -   Програм – Бриге о старима 

               -   Програм  - Промоција хуманих вредности  

               -   најмање две акције добровољног давања крви   

    -  4. фебруар     – Светски дан борбе против рака  

               -  6. фебруар     – обележавање 143 године од оснивања Црвеног крста Параћин 

               -   Пројекат  „Сигурније школе – отпорније заједнице „ 

               -  VII редовна седница Управног одбора Црвеног крста Параћин 

              -  издавање ( периодичног ) „Билтена“ Црвеног крста Параћин 

              -  инфо радионица – Борба против трговине људима 

 

МАРТ: 

               -   Програм – Народне кухиње 

               -   Програм – Бриге о старима 

               -   Програм  - Промоција хуманих вредности   

               -   најмање две акције добровољног давања крви  

                -   Пројекат  „Сигурније школе – отпорније заједнице „ 

   -   Национални месец борбе против рака 

              -   ( трочасовно )  Истраживање међународног хуманитарног права 

        -   24. март     – Светски дан борбе против туберкулозе 

               -  VIII  редовна седница Управног одбора Црвеног крста Параћин 

              -   издавање ( периодичног ) „Билтена“ Црвеног крста Параћин 

- III ( редовна )  седница Скупштине Црвеног крста Параћин 

 

АПРИЛ: 

               -   Програм – Народне кухиње 

               -   Програм – Бриге о старима 

               -   Програм  - Промоција хуманих вредности    

               -   најмање две акције добровољног давања крви   

               -   Акција „“Радни викенд  на селу“ 

               -   Пројекат  „Сигурније школе – отпорније заједнице „ 

- 7. април    – Светски дан здравља 

- I  Акција „Солидарност на делу“  

- 23. – 29. април – Недеља Уједињених Нација посвећена општој безбедности на 

путевима 

- 28. април   – Светски дан заштите и здравља на раду 

              -  инфо радионица – Борба против трговине људима 
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              -  Тематска седница Скупштине ОТЈ  или Клуба младих Црвеног крста Параћин 

              -   IX  редовна седница Управног одбора Црвеног крста Параћин 

              -  издавање ( периодичног ) „Билтена“ Црвеног крста Параћин 

-  Састанак са секретарима Основних организација и Подружница Црвеног крста  

 

МАЈ: 

               -   Програм – Народне кухиње 

               -   Програм – Бриге о старима 

               -   Програм  - Промоција хуманих вредности    

               -   најмање две акције добровољног давања крви   

               -   Акција „“Радни викенд  на селу“      

               -  Омладинска школа Црвеног крста Параћин 

- 8. мај – обележавање  Међународног дана Црвеног крста 

              -  инфо радионица – Борба против трговине људима 

- 8 – 15. мај – „Недеља Црвеног крста“ 

- Акција „Пакет за новорођену бебу“ 

- 11. мај   –  Национални дан ДДК 

- 31. мај   –  Светски дан без дуванског дима 

- Школска и општинско такмичење екипа Црвеног крста у пружању прве помоћи       

и    у реалистичком приказу повреда, стања и обољења 

- Вежба ( и једнодневно дружење ) јединице за деловање у несрећама 

             -  X  редовна седница Управног одбора Црвеног крста Параћин 

             -  издавање ( периодичног ) „Билтена“ Црвеног крста Параћин 

 

 ЈУН: 

               -   Програм – Народне кухиње 

               -   Програм – Бриге о старима 

               -   Програм  - Промоција хуманих вредности    

               -   најмање две акције добровољног давања крви   

- 14. јун – Светски дан ДДК 

- 15. јун – Светски дан борбе против злостављања старијих 

- 20. јун – Светски дан избеглица 

- 26. јун – Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине 

дрогама  

- Субрегионално такмичење екипа Црвеног крста у пружању прве помоћи и у 

реалистичком приказу повреда, стања и обољења 

 

ЈУЛ: 

               -   Програм – Народне кухиње 

               -   Програм – Бриге о старима 

               -   најмање две акције добровољног давања крви   

               -  XI  редовна седница Управног одбора Црвеног крста Параћин 

              -   издавање ( периодичног ) „Билтена“ Црвеног крста Параћин 

-   30. јул -  Међународни дан Борбе против трговине људима 

-    Израда буџета Црвеног крста Параћин за  2020. годину 

- Летње активности подмлатка и омладине 

 

АВГУСТ: 

               -   Програм – Народне кухиње 

               -   Програм – Бриге о старима 

               -   најмање две акције добровољног давања крви   

-    12. август – Међународни дан младих 

- 19. август - Светски дан хуманости 

- 30. август – Светски дан несталих лица 

- Летње активности подмлатка и омладине 
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СЕПТЕМБАР: 

               -   Програм – Народне кухиње 

               -   Дистрибуција пакета хране и хигијене соц. ајнугриженијим породицама на селу 

               -   Програм – Бриге о старима 

               -   Програм  - Промоција хуманих вредности    

               -   најмање две акције добровољног давања крви   

               -   активности из програма међународне сарадње, посета граду Добој, ( Република 

Српска ) Босна и Херцеговина 

               -    Акција „“Радни викенд  на селу“ 

               -   Камп Подмладка Црвеног крста Параћин 

- 1. – 7. септембар - Акција „Безбедност деце у саобраћају“  

- 10. септембар - Светски дан прве помоћи  

- 14. септембар – 17. октобар – Месец солидарности 

- 14. – 21. септембар – „Недеља солидарности“ 

- 21. септембар – Светски дан Алцхајмерове болести 

- II  Акција „Солидарност на делу“ – током Месеца солидарности 

- 27. септембар - Светски дан срца 

 

  ОКТОБАР: 

               -   Програм – Народне кухиње 

               -   Дистрибуција пакета хране и хигијене соц. ајнугриженијим породицама на селу 

               -   Програм – Бриге о старима 

               -   Програм  - Промоција хуманих вредности   

                -   најмање две акције добровољног давања крви   

               -    Акција „“Радни викенд  на селу“ 

               -   Пројекат  „Сигурније школе – отпорније заједнице „ 

- 1. октобар – Међународни дан старијих особа 

- 2. октобар – Међународни дан ненасиља 

- Акција  „Трка за срећније детињство“ 

- 1. -  7. – октобар – Дечја недеља 

- 10. октобар – Међународни дан менталног здравља 

- 13. октобар – Међународни дан смањења ризика од катастрофа 

- 16. октобар – Светски дан хране 

- 17. октобар – Међународни дан сузбијања сиромаштва 

- 18. октобар – Европски дан борбе против трговине људима 

- Квиз – „Шта знаш о здрављу и Црвеном крсту 

              -  XII  редовна седница Управног одбора Црвеног крста Параћин 

              -  издавање ( периодичног ) „Билтена“ Црвеног крста Параћин 

 

НОВЕМБАР: 

               -   Програм – Народне кухиње 

               -   Програм – Бриге о старима 

               -   Програм  - Промоција хуманих вредности  

               -   најмање две акције добровољног давања крви   

               -  Вежба – Деловање у несрећама, са још једним чиниоцем из локалне заједнице 

-  Квиз – „Шта знаш о здрављу и Црвеном крсту 

-  Новембар – Mесец борбе против болести зависности 

               -   Пројекат  „Сигурније школе – отпорније заједнице „ 

              -   инфо радионица – Борба против трговине људима 

- 12. новембар – Светски дан борбе против запаљења плућа 

- 16. новембар – Међународни дан толеранције 

- 19. новембар - Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода 
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ДЕЦЕМБАР: 

               -   Програм – Народне кухиње 

               -   Програм – Бриге о старима 

               -   Програм  - Промоција хуманих вредности   

               -   најмање две акције добровољног давања крви   

               -   Пројекат  „Сигурније школе – отпорније заједнице „ 

-  Квиз – „Шта знаш о здрављу и Црвеном крсту 

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

- 5. децембар – Међународни дан волонтера 

- 10. децембар – Дан људских права 

- 18. децембар – Међународни дан миграната 

- 20. децембар – Светски дан солидарности 

               -  XIII  редовна седница Управног одбора Црвеног крста Параћин 

              -  издавање ( периодичног ) „Билтена“ Црвеног крста Параћин 

 

 

           По потреби, организоваће се обука и полагање ( група од најмање 5 полазника ) прве 

помоћи – за запослене,  кандидате за возаче и друге субјекте. 

 

 

          ПС.  Планира се, да се реализацијом свих програмских активност, достигне                      

( просечно ) око 1.000 корисника  - дневно. 

 

 

ЦРВЕНИ   КРСТ 

ПАРАЋИН  

 

 


