
На основу члана 71. став 1. тачка 19. Статута општине Сокобања („Службени лист 

општине Сокобања“, број 6/19) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа 

општине Сокобања, Општинско веће општине Сокобања ( „Службени лист општине 

Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), на седници одржаној дана 28.02.2022. године 

донело је 

З А К Љ У Ч А К 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Црвеног крста Сокобања за 2021. годину, који је донео 

Управни одбор Црвеног крста Сокобања. 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

II Број: 401-217/2022

У Сокобањи, дана 28.02.2022. године 
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ПРЕДСЕДНИК 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

ЦРВЕНОГ КРСТА СОКОБАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

          У  току 2021. године Црвени крст Сокобања је вршио спровођење редовних програмских 

активности и акција по плану и програму рада , а у складу са Статутом Црвеног Крста Сокобања , 

Законом о Црвеном крсту Србије и њиме утврђеним јавним овлашћењима , планом акције за 

2018-2022 годину и указаним потребама.Спроведене су све активности предвиђене календаром 

активности за 2021.годину, 

         Спроведене програмске активности су: социјална делатност- обилазак корисника, мапирање 

потенцијалних нових корисника, пружање помоћи у виду пакета хране и хигијене,половне одеће и 

обуће,  психосоцијална подршка и друго што је у датом тренутку неопходно; у оквиру области 

рада промоција и омасовљење додровољног давалаштва крви -ликовно-литерарни конкурс 

„Крв живот значи“, рад на промоцији давалаштва и организација акција ДДК, обележавање 

недеље Црвеног Крста инационалног ,као и светског  дана добровољних давалаца крви,  рад са 

волонтерима,у овиру области рада Рад са подмлатком и омладином  рад на програмима 

дифузије-ширења знања о Црвеном крсту, рад на програму Промоције хуманих вредности 

,едукације за рад на промоцији давалаштва, реализација активности на програму Борба против 

трговине људима  , рад у области службе тражења, организовање и реализација активности из 

области здравствено превентивне делатности, као што је обележавање светског дана борбе 

против Аидс-а, Светског дана Здравља, активности на превенцији наркоманије и других болести 

зависности, обележавање светског дана борбе против ТБЦ-а, активности из области Прве 

помоћи- реализација едукација и и друго, рад у области Деловање у несрећама и у области 

Организација и развој.Оне активности које  због епидемилошке ситуације није било могуће 

реализовати на уобичаје начин , реализовали смо  објавама преко друштвених мрежа и поделом 

едукативног матерјала корисницима на терену. 

          У свим активностима и акцијама остварена је сарадња са Црвеним крстом Србије, са 

представницима локалне самоуправе, са осталим организацијама Црвеног крста, повереништвом 

за избеглице, центром за социјални рад, Домом здравља, Основном и Средњом школом. Посебно 

је значајан рад волонтера у свим наведеним активностима. 

          Управни одбор Црвеног крста Сокобања је водио и координирао укупну активност 

организације. 

 



          

           

СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ  

 

         У првој половини године социјално угроженим породицама је подељено укупно 58 пакета  са 

хигијенским средствима  и 13 пакета са основним животним намирницама  као и 46 комада 

нове гардеробе и обуће. 

          Извештајни период – први део године обележио је рад на Пројекту новчане помоћи (за 

угрожена домаћинства са децом) коју је Црвени крст реализовао  у сарадњи са УНИЦЕФ-ом.. У 

оквиру пројекта помогли смо 42 породице са децом које су добиле помоћ у виду банковних  и 

ваучер поклон картица. Сагледано је укупно 90 деце, а вредност помоћи коју су наши корисници 

добили је 1.110.220,21 дин.  

 

          У току летњих месеци породице са децом су добијале помоћ у виду пакетића са слаткишима 

које смо формирали од слаткиша које нам је донирао Аква парк Подина – на овај начин 

припремили смо и поделили 136 пакетића. 

У септембру месецу Црвени крст Сокобања је добио 150 пакета хране , 150 пакета хигијене и 1500 

кг брашна, и одмах започео дистрибуцију истих.  

Дистрибуирано је укупно 150 пакета  за 143 породице , којима је обухваћено 374 лица. Пакети су 

дистрибуирани  у  21  средини , једној градској и 20 сеоских, кроз 45 теренских посета. 

Дистрибуција је извршена по следећим категоријама: 

-самохрана старачка домаћинства – 39 породице – 54 лица 

- породице на граници остваривања права из социјалне заштите -19 породица- 55лица 

Угрожене породице корисници НСП – 158 породица-45 лица 

Угрожене породице са више деце и вишечлане породице – 9 породица- 61 лица 

Угрожене породице које имају инвалидно или тешко оболело лице – 19  породица -38 лица  

Угрожене породице са самохраним родитељем 23 породица - 86лица  

Угрожене породице из удаљених сеоских средина 16 породица -35 лица 

. 



Поред тога у сарадњи са патронажном службом дома здравља која је исказала потребу да се 

помогне угроженој породици са малом бебом , уручили смо породици хигијенски пакет и на тај 

начин реализовали и активност Пакет за новорођену бебу.У извештајном периоду  на овај начин 

смо помогли још две новорођене бебе- а од средстава прикупљених путем касице Црвеног крста 

постављене у ОТП банци- износ 2.289,00динара. 

.Такође  Пакет за новорођену бебу смо  обезбедили у сарадњи са Црвеним крстом Србије за бебе 

које су рођене на територији наше општине у оквиру  Недеље Црвеног крста 0д 08.-15.маја.- 

укупно 4 бебе -   вредност пакетића 6.953,88 

 

 
            Помоћ у износу од 16.705,оо динара за социјално угрожену децу која похађају 
Основну школу, уплаћена  је на рачун Основне школе од средстава прикупљених као 
чланарина. 

 

          У току децембра месеца за потребе пружања помоћи социјално најугроженијим 

породицама извршена је  набавка намирница од којих   се припремило 232 пакета 

помоћи. У ту сврху  је набављено : 

- 232 литара уља 
- 232 кг.шећера 
- 232 ком. макарона 
- 232 ком. пиринча од 1 кг 
- 232  ком. зачина од 250г. 
- 464 ком. сардина 
- 464 ком. паштете у конзерви 
- 232 ком. шампона од 1л 
- 232 ком.сапуна 
- 232 ком.тоалет папира 4/1 
- 232 ком. Прашка од 400г 

 
          Набавка намирница и средстава за хигијену у ове сврхе извршена је   од прихода од 
буџета општине која су и планирана за ове намене у финансијском плану (у износу од 
217.000,00 динара) , и одобрена од стране општине. 
 
          Подела ових пакета врши се према списковима Центра за социјални рад Сокобања, у 

наредном периоду и то пре свега најугроженијим категоријама самохраних старачких 

домаћинствама у руралним срединама, а затим и осталим угроженим категоријама по 

критеријумима по којима је вршена расподела пакета које смо добили од Црвеног крста 

Србије.До краја извештајног периода подељено је 91 пакет хране и 91 пакет хигијене 

сачињен од наведених намирница. 



          У извештајном периоду извршена је расподела 77 новогодишњих пакетића , док ће 

остали бити подељени у току јанауара наредне године.Новогодишње пакетиће донирала 

нам је Општина Сокобања, а подела пакетића вршена је у просторијама Црвеног крста  уз 

присуство Деда мраза ,представника локалне самоуправе и центра за социјални рад. 

У другој половини извештајног периода подељено је још 14 пари нове обуће и гардеробе.  

Током другог дела године обављено је још 135 теренских посета корисницима, тако да је 

укупно извршено 190 теренских посета корисницима. 

          Црвени крст Сокобања  континуирано врши прикупљање и расподелу половне гардеробе, 

обуће и других артикала , укупно је у извештајном периоду подељено 2200кг половних ствари. 

          Црвени крст Сокобања од маја 2003. Године континуирано спроводи Програм „Брига о 

старима“ који се реализује кроз активност мерења шећера у крви и притиска сваког уторка , као и 

кроз  упићивање здравствених савета углавном у сарадњи са патронажном службом дома 

здравља , као и кроз посете и поделу пакета помоћи усамљеним старачким домаћинствима у 

руралним подручјима. Због епидемиолошке ситуације и ове као и прошле године број корисника 

који користе наше услуге у просторијама Црвеног крста је знатно смањен па  је месечно 

обухваћено око 35 корисника, који у току месеца приме у просеку 25 услуга запослених и 

волонтера у просторијама Црвеног крста и у кућним посетама.Програм се од 2009. Године 

реализује искључиво од средстава Црвеног крста Сокобања, без централног донатора, већ од 

средстава које за те намене  Црвеном крсту Сокобања преноси будџет општине и од прихода од 

донација..У току 2021. Године пружено је око 320 услуга корисницима,  и за потребе куповине 

тракица и иглица за мерење шећера утрошено 9.245,00  динара. 

 
Као што се из наведеног види у програму „Брига о старима „ преплићу се социјално 
хуманитарна делатност и здравствено превентивна делатност, о којој ће бити речи и у 
посебно описаниј здравствено превентивној активности.  

Наравно поред тога трудимо се да им помогнемо и на други начин, најчешће у томе 

да реше неке своје проблеме, као што је остваривање одређених права или у виду 

матерјалне помоћи и помоћи у гардероби. 

 

Кроз све видове помоћи пружене корисницима током године , корисници су од Црвеног 

крста  примили помоћ у износу од 1.496.000,00 динара. 

 

Запослени у секретаријату Црвеног крста Сокобања у току извештајног периода чланови су 

две општинске комисије  везано за социјалну делатност. 

 

 

 



 РАД СА ПОДМЛАТКОМ И ОМАЛДИНОМ 

 

 

Рад са подмлатком и омладином је знатно побољшан и повећан је ниво активнности захваљујући 

повећању броја професора – волонтера , повећању броја средњошколаца који активно учествују у 

раду, као и захваљујући дифузији- ширењу знања о Црвеном крсту , која се ,осим за  ученике који 

су обухваћени посебним семинарима , реализује и у оквиру других редовних програмских 

активности, тако да су на годишњем нивоу , кроз разне програме и активности обухваћени сви 

ученици основне и средње школе, деца која похађају вртић као и шира популација- путем локалне 

радио- телевизије и електронских медија.  

         У фебруару месецу расписан је је  ликовно литерарни конкурс „Крв живот значи“ .  .  По 

затварању конкурса комисија формирана у сарадњи са школом констатовала је да је на конкурсу 

учествовало 19  ученика, и изабрала 11 најбољих радова у 4 категорије.Најбољи радови су  

прослеђени Црвеном крсту Србије на даље такмичење. 

Недеља Црвеног крста обележена је следећим активностима: 

- 08. Маја постављање изложбе радова са ликовно литерарног конкурса „Крв живот 

значи“ у просторијама библиотеке старе школе,дифузија за присутне ученике, родитеље и 

наставнике, и додела награда најуспешнијима на конкурсу, у виду прелепих 

енциклопедија и књига. 

- Обележавање 11.маја Националног дана добровољних давалаца крви постављањем 

изложбе радова са конкурса „Крв живот значи“, како би што већи број суграђана видео 

радове којима се ученици захваљују добровољним даваоцима крви на спасеним 

животима и позивају остале да се придруже овој хуманој пориодици- што је у ствари циљ 

конкурса. 

-  

. 

Волонтери Црвеног крста Сокобање су у току 2021 године одржали  7  радионица из обалсти 

Промоције хуманих вредности за ученике трећег разреда ,  и то: 

- Толеранција                                                                                             

-    Лични и културални идентитет и поштовање разлика                       

- Ненасилно решавање конфликата                                                            

- Дискриминација и стигматизација                                                          -  

- Родна равноправност                                                                                    

- Дечија права 



- Превенција насиља на интернету  ,  

Као и предавање из области дифузије- ширења знања о Црвеном крсту- теме историјат, 

знак и основни принципи Црвеног крста , као и области деловања Црвеног крста.                                                           

Радионицама је  обухваћено  1 одељења односно 21 ученик .  

18. октобар  европски дан борбе против трговине људима Црвени крст Сокобања је обележио на 

следећи начин: 

- у сарадњи са ОШ „Митрополот Михаило“ ученицима трећег разреда основне школе едуковани 

волонтер и тренер Ксенија Милосављевић са још два млада волонтера одржала је радионицу из 

области антитрафикинга- борбе против трговине људима. 

 

Ксенија Милосављевић едуковани предавач из области Анти трафикинга – борбе против трговине 

људима,присуствовала је тродневној едукацији  за тренере.У плану је да у наредној години на 

основу стечених знања а у сарадњи са колегама волонтерима из других општина организујемо 

едукацију за младе волонтере . 

 

ЗДРАВСТВЕНО ПРЕВЕНТИВНА ДЕЛАТНОСТ 

 

          У оквиру здравствено  превентивне делатности, организоване су следеће активности : 

- .01 децембар - светски дан борбр против Аидс-а обележен је у сарадњи са средњом школом 

„Бранислав Нушић“ и патронажном службом Дома здравља , када су волонтери делили 

промотивни материјал, емитован је филм „Дечко који се стидео“, а ученици су били у 

могућности да усмено или писмено поставе питања на која су биле задужене да одговоре 

представнице дома здравља. Такође је истог дана обележен Новембар - месец борбе против 

болести зависности едукацијом која је организована у сардњи са патронажном службом 

Дома здравља Сокобања, када су волонтери Црвеног крста Сокобања делили промотивни 

материјал, а здравствени радници реализовали радионице. 

 

-  01. Октобар међународни дан старијих обележен је уличном манифестацијом , када 

је пролазницима дељен промотивни материјал везано за болести срца и дијабетес, а на 

пункту им је мерен притисак и шећер у крви. Акција је изведена у сарадњи са 

патронажном службом дома здравља, а  у реализацији је  учествовало и двоје младих и 

двоје старијих волонтера. 

 

-  



- -Светски дан здравља  7. Април обележен је на друштвеним межама и поделом промотивног 

материјала корисницима хуманитарне помоћи, половне гардеробе и корисницима НВП као и 

добровољним даваоцима крви у оквиру припреме и реализације акције,  а светски дан борбе 

против туберкулозе поделом промотивног материјала истим корисницима. 

- Црвени крст Сокобања има свог представника у Савету за здравље Општине Сокобања. 

 

 

 

ПРВА ПОМОЋ И ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА 

 

                  У извештајном периоду реализованa  је    једна   обука   из Прве помоћи за запослене.. 

У току маја  месеца волонтери су са једном екипом учествовали на планинарској манифестацији. 

        За потребе деловања у ванредним ситуацијама формирана је општинска теренска јединица. 

        Црвени крст Сокобања поседује минималну опрему за деловање у несрећама, о којој се води 

уредна евиденција. 

Секретар учествује у раду општинског штаба за ванредне ситуације. 

         

 

 

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ 

          У оквиру активности из области ДДК  у сардњи са заводом за трансфузију крви –одржано   је 

6 акција добровољног давања крви , прикупљено је укупно 386 јединица крви- што је 2,41% на 

број становника..Број прикупљених јединица крви по акцијама је варирао, као и епидемиолошка 

ситуација , тако да је постигнути резултат бољи у односу на 2020.годину, али још увек мањи у 

односу на број планираних јединица крви. 

-јануар – прикупљено  85 јединица крви 

Март – прикупљено  40 јединица крви 

Април – прикупљено  50 јединица крви 

Јул – прикупљено  115 јединица крви – СРЦ Подина омогућио нам је да се сваком даваоцу 

захвалимо улазницом за аква парк 



Август  – прикупљено  35 јединица крви 

Октобар – прикупљено  59 јединица крви 

 

 

Организовање акција добровољног давања крви у сарадњи са волонтерима , а нарочито са 

најмлађим волонтерима, једна је од најуспешнијих и по оствареним резултатима најмерљивијих 

активности Црвеног крста Сокобања.Захваљујући многобројним активностима на анимацији 

гарђана да постану добровољни даваоци крви и неговању  давалаштва кроз разне видове пажње 

према даваоцима одзив је увек добар . Поред тога у октобру месецу реализовали смо предавања 

уочи акције , за одељења завршних разреда средње школе. 

           

СЛУЖБА ТРАЖЕЊА 

          У извештајном периоду Служба тражења је успешно решила један пристигли захтев за 

тражење лица са којим је прекинут контакт невезано за ратни сукоб и углавном давала 

обавештења о ранијим захтевима и одговарала на питања грађана из ове области. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ 

Црвени крст Сокобања има  4  подружницe, 4 основне организације и један актив,чланарина је 

наплаћена од 668 чланова, а у раду учествује мноштво волонтера и чланова подмлатка. Стално се 

ради на омасовљењу чланства и ангажовању волонтера у разним активностима.У току 

2021.године укупан број ангажовања волонтера 85 кроз 289 волонтерских сати. 

У току 2021. Године одржане су  три  седнице  У правног одбора, једна седница Надзорног одбора 

и једна седница  Скупштине. 

Послови у области организације и развоја подразумевају и следеће активности: 

Израду годишњих планова рада и финансијских планова 

Израду годишњих извештаја о раду и финансијских извештаја 

Вођење евиденција, издавање потврда и организовање активности у 10 области деловања и 

присуствовање годишњим састанцима Црвеног крста Србије, као и сарадња са Локалном 

самоуправом, Центром за социјални рад, Домом здравља и осталим партнерима на локалу. 



У току 2021.године реновирали смо делом просторије Црвеног крста – замена постојећих винас 

плочица новим керамичким плочицама и кречење.Средства за реновирање добили смо из буџета 

локалне самоуправе.  

 

ИНФОРМАТИВНО ПРОПАГАНДНА ДЕЛАТНОСТ 

          У  току 2021. Године објављен  је низ  информација о активностима Црвеног крста Сокобања 

на локалној радио телевизији и  у електронским медијима.Такође Црвени крст Сокобања има 

своју фејсбук страну, коју прате углавном волонтери, доброволјни даваоци крви и остали који су 

заинтересоовани за рад Црвеног крста.Захваљујући својим волонтерима Црвени крст је био  

активан и на инстаграму. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПРЕДУСЛОВИ 

          Црвени крст Сокобања финансира се из познатих извора , и то: 

- Из средстава која добијамо од Црвеног крста Србије, а на основу реализованих програмских 

активности 

- Из средстава буџета локалне самоуправе 

- Од чланарине 

- Осталих приходи 

 

ЦРВЕНИ КРСТ СОКОБАЊА 

                                                                                                                                           П Р Е Д С Е Д Н И К 

Др. Драган Станојевић  
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