
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 Финансијски план са планом рада Црвеног крста Сокобања за 2022. 

годину, који је донео Управни одбор Црвеног крста Сокобања, дана 29.12.2021. године, 

под бројем 194/2021. 

II 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

II Број: 401-519/2022 

У Сокобањи, дана 28.02.2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ПРЕДСЕДНИК 

Миодраг Николић 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н   Р А Д А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦРВЕНОГ КРСТА СОКОБАЊА 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УВОД 

 

 

 

 

          Реализација програмских активности Црвеног крста Сокобања у 2022.години 

одвијаће се у складу са Статутом Црвеног крста Сокобања , Законом о Црвеном 

крсту Србије и њиме утврђеним јавним овлашћењима , планом акције Црвеног 

крста за период 2018-2022 . година  и указаним потребама. 

          Приоритетни задаци Црвеног крста Сокобања у 2022. години биће: 

- пружање хуманитарне помоћи становништву у стању социјалне потребе, као и 

другим категоријама становништва којима је помоћ организације Црвеног крста 

неопходна, 

- омасовљење организације кроз повећање броја чланова и израженији рад са 

подмлатком и омладином, 

- укључивање што већег броја активиста у рад, 

- спровођење редовних  и традиционалних  акција у социјалној делатности 

- повећани обим активности у здравственој делатности , настављањем започетих 

акција, ангажовањем на плану добровољног давалаштва крви у циљу мотивације 

добровољних давалаца крви, активности на промоцији здравља и на спровођењу 

превентивних активности за  унапређење здравља појединих групација 

становништва и започињање нових програма, итд 

- организовање обуке из прве помоћи 

- рад службе тражења и дифузија (  ширење знања о међународном хуманитарном 

праву и основним принципима Црвеног крста, као и о знаку и историјату Црвеног 

крста) 

- припрема за деловање у несрећама 

- афирмација организације Црвеног крста( пропагандно имформативна делатност и 

односи са јавношћу) 

- редовно одржавање седница управних органа Црвеног крста Сокобања 

- сарадња са надлежним државним органима, установама институцијама и другим 

хуманитарним организацијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ 

 

         У области организације и развоја задатак и обавеза Црвеног крста Сокобања 

биће:   

- укључивање што већег броја активиста и чланова подмлатка у рад и њихово 

мотивисање иновираним програмским садржајима, 

- учешће у едукативним програмима , 

- праћење и учешће у раду кроз присуствовање регионалним и републичким 

састанцима Црвеног крста , 

реализација задатака у области организације и развоја континуирано ће се 

остваривати кроз припрему, расправу и доношење одлука и других аката и 

активности од значаја за ефикасан рад Црвеног крста Сокобања. 

 

 

 

СОЦИЈАЛАНА ДЕЛАТНОСТ 

 

          Црвени крст Сокобања  ће предузимати мере , акције и активности на 

ублажавању  људске патње и последица  ванредних ситуација.Кроз ове активности 

Црвени крст има за циљ да олакша људску патњу пружањем неопходне, ургентне 

помоћи лицима у невољи и у случајевима свих ванредних ситуација , развијањем 

солидарности међу људима и организовањем различитих облика међусобне помоћи 

, као и превентивним деловањем  у области социјалне заштите , па ће њена 

активност бити усмерена на : 

 

- сагледавање стања потреба угрожених категорија  и група 

- обезбеђивање услова и и могућности за пружање помоћи  најугроженијим 

категоријама становништва ( упућивање апела за прикупљање помоћи, 

прикупљање помоћи, анимирање и едукација волонтера у области социјалне и 

хуманитарне делатности, и друго). 

- заједничко планиарње и спровођење активности Црвеног крста Сокобања са 

локалном самоуправом , повереништвом Комесаријата за избеглице , Центром за 

социјални рад ,  надлежним службама Дома здравља, школама и осталима, 

- унапређивање  и спровођење традиционалних акција 

- обележавање дечије недеље 

- обележавање 01. октобра - међународног дана старијих 

- рад на програму „ Брига о старима“ 

- спровођење сабирне акције половне гардеробе и обуће која траје током целе 

године, и дистрибуција прикупљене помоћи у сарадњи са Центром за социјални 

рад  и патронажном службом Дома здравља. 

 

 

 

 

 



 

ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ 

 

 

          Црвени крст Сокобања планира да у току 2022. године , у области 

здравствено превентивне делатности спроведе следеће акције које за циљ имају 

промоцију здравих стилова живота: 

-месец борбе против Аидс-а, 

- обележавање светског дана здравља 07. априла 

- обележавање недеље борбе против ТБЦ-а  

- безбедност деце у саобраћају 

- за сунчану јесен живота у октобру 

- борба против наркоманије и осталих болести зависности 

 

 

ПРВА ПОМОЋ 

 

Црвени крст Сокобања планира да у току 2022. године спроведе обуку у пружању 

прве помоћи школске деце - волонтера и осталих којима буде био потребан овај 

вид обуке. Циљ активности Црвеног крста у овој области је припрема за деловање 

на смањењу последица несрећа у смислу спашавања живота и смањења последица 

повређивања , као и брига о људима у смислу очувања здравља самњења броја 

несрећа и повређивања ( у саобараћају, на раду, у кући).Нереаговање или 

неадекватно указивање помоћи може да увећа последице или додатно угрози живот 

и здравље. Зато едукација грађана у првој помоћи делује у правцу заштите и 

унапређења здравља и доводи до подизања општег нивоа сигурности у друштву. 

Поред тога Црвени крст спроводи и обуку из Прве помоћи  за запослене. 

 

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ 

 

            Својим ангажовањем и организовањем акција Црвени крст Сокобања 

настоји да мотивише даваоце и обезбеди што већи одзив даваоца. Припрема акција 

вршиће се као и до сада , и то:  

- кроз сарадњу и доношење планова прикупљања крви у сарадњи са Заводом за 

трансфузију крви Ниш и Црвеним крстом Србије 

-одржавањем комисија за добровољно давалаштво крви 

- обезбеђивањем простора и услова за извођење акције 

- упућивањем писменог позива даваоцима 

-путем плаката 

-путем локалног радиаја и телевизије 

- путем  организовања стручних предавања 

-анимацијом од стране волонтера. 

         Поред тога Црвени крст организује пратеће промотивне активности на сам 

дан акције, води евиденцију давалаца, шаље спискове радним организацијама, води 

евиденцију примњених и потребних  признања и друго. 



        Акције које су такође везане за област добровољног давања крви, а које ће 

бити спроведене у току 2022. године су: 

- обележавање 14.06. светског дана добровољних давалаца крви, и у оквиру Недеље 

Црвеног крста обележавање 11.05. националног дана добровољних давалаца крви. 

- неговање пажње и захвалности добровољним даваоцима крви  ( доделе признања, 

организовање дружења и друго) и сарадницима - волонтерима Црвеног крста 

- расписивање ликовно - литерарног конкурса „Крв живот значи“, одабирр  

најбољих радова и организовање изложбе радова. 

- додела признања добровољним даваоцима крви. 

 

 

 

 

СЛУЖБА ТРАЖЕЊА И  ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

 

        Служба тражења одговара на потребе раздвојених чланова породице услед 

оружаног сукоба или природне катастрофе, помаже  да се успостави контакт међу 

члановима породице који су раздвојени услед миграција, одговара на потребе 

породица несталих , избеглих и расељених лица и жртава трговине људима. 

Служба тражења Црвеног крста Сокобања ће као и до сада вршити преношење 

порука, пријем , односно обраду и прослеђивање  захтева за потврде које издаје 

републичка служба тражења, уручивати одговоре на тражење , као и друге послове 

и задатке , и о томе редовно извештавати координациони центар у  Нишу. 

 

Програм борбе против трговине људима- антитрафикинг спроводићемо као и до 

сада организовањем радионица за децу школског узраста, обележавањем важних 

датума – европског и светског дана борбре против трговине људима, обуком нових 

волонтера и додатном обуком за већ постојеће волонтере. 

 

 

 

 

ДИФУЗИЈА 

 

         Дифузија- ширење знања о међународном хуманитарном праву представља 

обавезу државе, преузету ратификацијом Женевских конвенција од 1949. године и 

Допунских протокола уз те конвенције од 1977. године и других међународних 

уговора.Такође , национална друштва Црвеног крста обавезна су у складу са 

Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца , својим 

појединачним статутима као и улогом помоћног органа власти у хуманитарној 

области да константно и организовано спроводе ову активност. 

         Разумевање и прихватање правила међународног хуманитарног права, како од 

стране посебних циљних група, тако и од власти и широке јавности доприноси 

бољем и бржем развоју цивилног друштва, прихватању хуманитарних вредности , 

препознавању и поштовању индикативних и заштитних знакова Црвеног крста. 



        Разумевање и прихватање улоге и значаја међународног хуманитарног права и 

Основних принципа Међународног покрета  Црвеног крста  и Црвеног полумесеца, 

унутар широке структуре саме организације Црвеног крста Србије и корисника 

свих програма Црвеног крста доприноси бољем и адекватнијем приступу 

представника Црвеног крста корисницима, а самим тим и реализовању наше 

основне улоге- олакшавању људске патње и пружању помоћи људима у невољи. 

 

        Активности Црвеног крста Сокобања на пољу дифузије у 2022. години биће 

следеће: 

- сарадња са центром за дифузију Црвеног крста Србије и обука нових дифузера 

- започињање сваке обавезне активности Црвеног крста упознавањем  корисника и 

волонтера са неком од тема из области дифузије 

- организовање предавања за различите циљне групе, самостално или у сарадњи са 

центром  за дифузију 

 

 

 

 

 

ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА 

 

          Основни задаци у раду са подмлатком и омалдином биће: 

 

- реализација улоге Црвеног крста у области остваривања здравственог васпитања у 

школама 

- ангажовање подмлатка и омладине у реализацији традиционалних акција 

- ширње знања о међународном хуманитарном праву и основним принципима 

Међународног  покрета Црвеног крста  

- промоцији хуманих вредности 

- присуствовање летњим камповима и припреме активности  за почетак нове 

школске године 

- организовање радионица и предавања из области антитрафикинга и обележавање 

европског дана борбе против трговине људима. 

 

 

 ДЕЛОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

 

Задаци на овом плану реализоваће се у складу са упутствима  Црвеног крста 

Србије, а на основу указаних потреба.Црвени крст Сокобања има формирану 

обучену јединицу за деловање у несрећама од 12 чланова, као и формирану 

комисију за деловање у несрећама, учествује и то ће чинити и у наредној години на 

семинарима из ове области и седницама штаба за ванредне ситуације чији је члан. 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ 

 

        Информисање грађана о деловању Црвеног крста и мотивисање за учешће у 

акцијама вршиће се као и до сада путем локалног радија и телевизије, локалног 

интернет портала , преко друштвених мрежа- фејсбук и инстаграм   , израдом 

пропагандног матерјала и организовањем дифузије у школама и радним 

организацијама. 

 

ФИНАНСИРАЊЕ 

 

         Финансирање Црвеног крста Сокобања вршиће се из познатих извора, као што 

су : приходи од Црввеног Крста Србије, приходи од буџета Општине, приходи од 

чланарина, приходи од пружених услуга, приходи од донација и други приходи. 

 

ЦРВЕНИ КРСТ СОКОБАЊА 

 

П р е д с е д н и к 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА СОКОБАЊА 

- прилог уз План рада за 2022. годину - 

 

1. Назив активности 

Брига о старима - континуирана активност 
Значај и циљеви активности 
Активност је хуманог, социјалног и здравствено превентивног карактера 
Временски оквир активности 

01.01.-31.12.2022. - 12 месеци 

 

2. Назив активности 

Акција добровољног давања крви - зимска кампања 
Значај и циљеви активности 
Просвећивање грађана у области здравствене заштите и унапређење хуманих 
вредности друштва 
Промоција и омасовљење добровољног давалаштва крви 
Временски оквир активности 

Јануар 2022. 

 

3. Назив активности 

Акција добровољног давања крви - ванредна  
Значај и циљеви активности 
Просвећивање грађана у области здравствене заштите и унапређење хуманих 
вредности друштва 
Промоција и омасовљење добровољног давалаштва крви 
Временски оквир активности 

Фебруар 2022. 

 

4. Назив активности 

Акција добровољног давања крви - редовна пролећна 
Значај и циљеви активности 
Промоција и омасовљење добровољног давалаштва крви 
Просвећивање грађана у области здравствене заштите и унапређење хуманих 
вредности друштва 
Временски оквир активности 

Април 2022. 

 

 

 

 

 



5. Назив активности 

Обележавање светског дана добровољних давалаца крви 
Значај и циљеви активности 
Унапређење хуманих вредности друштва 
Промоција и омасовљење давалаштва крви 
Временски оквир активности 

Јун 2022. 

 

6. Назив активности 

Недеља Црвеног крста- изложба радова са конкурса „Крв 

живот значи“, обележавање националног дана ДДК и дифузија 
Значај и циљеви активности 
Унапређење хуманих вредности друштва 
Промоција и омасовљење добровољног давалаштва крви 
Временски оквир активности 
08.-15.05.2022. 
 
 

7. Назив активности 

Рад са подмлатком Црвеног крста 
Значај и циљеви активности 
Унапређење хуманитарних вредности друштва 
Омасовљење чланства и заступање идеје добровољног радау корист угрожених лица, 
обука волонтера за добровољни рад 
Временски оквир активности 

Континуирана активност- 2020. година 

 
 

8. Назив активности 

Рад са омладином Црвеног крста 
Значај и циљеви активности 
Унапређење хуманитарних вредности друштва 
Омасовљење чланства и заступање идеје добровољног радау корист угрожених лица, 
обука волонтера за добровољни рад 
Временски оквир активности 

Континуирана активност- 2020.година 

 
 

 

 

 

 



9. Назив активности 

Сабирна акција гардеробе, уџбеника и др. И дистрибуција 
истих угроженим лицима 
Значај и циљеви активности 
Социјална и хуманитарна делатност 
Организовање прикупљања помоћи и дистрибуција исте социјално угроженим 
лицима, у циљу пружања помоћи угроженима и смањењу њихове патње  
Временски оквир активности 

Континуирана активност - 2022. година 

 

10.   Назив активности 

Дистрибуција хуманитарне помоћи и обезбеђивање 
хуманитарне помоћи 
Значај и циљеви активности 
Социјално хуманитарна делатност 
Обезбеђивање помоћи и набавка исте у виду прехрамбених производа и средстава за 
хигијену и дистрибуција исте угроженим лицима, у циљу пружања помоћи и смањења 
људске патње 
Временски оквир активности 
Континуирана активност - 2020. година 
 
 
11.   Назив активности 

Обележавање светског дана здравља  
Значај и циљеви активности 
Здравствено превентивна активност 
Здравствено просвећивање корисника који су изложени кардио васкуларним 
болестима које имају карактер епидемије у нашој земљи у циљу побољшања здравља 
и смањења ризика код оболелих или потенцијалних оболелих ( дијабетичара) савети 
у вези исхране и понашања, значај редовне контроле и вршење контролних прегледа 
Временски оквир активности 
Април 2022. 
 
 

12.   Назив активности 

Обележавање дана борбе против тбц 
Значај и циљеви активности 
Здравствено превентивна активност 
Просвећивање грађана у области здравствене заштите, првенствено лица која су због 
лошег матерјалног положаја изложенија ризику од ове болести , као и старијим 
лицима и деци 
Временски оквир активности 
Март-април 2022. године 

 

 



 

13.   Назив активности 

„За сунчану јесен живота“ - обележавање 01.0ктобра светског 
дана старијих 
Значај и циљеви активности 
Брига о старима, здравствено превентивна активност, и социјална делатност 
Реализује се кроз здравствено просвећивање, контроле здравља , посете и помоћ 
старим лицима 
Временски оквир активности 
Октобар 2022. 
 
 

14.   Назив активности 

Дифузија МХП и принципа - континуирана активност 
Значај и циљеви активности 
Унапређење хуманитарних вредности друштва 
Упознавање грађана са Женевским конвенцијама и Допунским протоколима уз ове 
конвенције и Мисијом Црвеног крста  
Временски оквир активности 
2022.година 
 
 

15.   Назив активности 

Служба тражења - континуирана активност 
Значај и циљеви активности 
Обављање послова службе тражења ради прикупљања и евидентирања података о 
евакуисаним, избеглим, расељеним и несталим лицима, услед ратних разарања, 
природних и других несрећа и опасности у миру и рату ради тражења несталих лица  
Временски оквир активности 
Континуирана активност 2022.година 
 
 

16.   Назив активности 

Светски дан борбе против хив/ аидс-а  
Значај и циљеви активности 
Здравствено превентивна активност 
Превенција болести од већег социјално медицинског значаја 
Временски оквир активности 
Децембар 2022. 

 

 

 

 



17.  Назив активности 

Наркоманија и друге болести зависности - обележавање 
месеца борбе против наркоманије и дана борбе против 
злоупотребе дрога 
Значај и циљеви активности 
Здравствено превентивна активност Унапређење здравља и превенција болести од 
већег социјално медицинског значаја 
Временски оквир активности 
Јун и  новембар 2022. године 
 
 

18.   Назив активности 

Промоција хуманих вредности  
Значај и циљеви активности 
Унапређење хуманих вредности друштва и смањење насиља у школама 
Брига о деци 
Временски оквир активности 
Април, мај, јун ,октобар, новембар , децембар 2022. године 
 
 

19.  Назив активности 

Прва помоћ и деловање у несрећама 
Значај и циљеви активности 
Организовање, обучавање и припремање екипа за прву помоћ, хигијенско - 
епидемиолошку заштиту, негу повређених и оболелих, социјални рад, психолошку 
помоћ станосништву и техничку помоћ за извршавање задатака у случају приридних, 
еколошких и других несрећа  
Временски оквир активности 
Континуирана активност 
 
 

20.  Назив активности 

Организација и развој 
Значај и циљеви активности 
Хуманитарна активност 
Заступање идеје добровољног рада у корист угрожених лица, промоција хуманих 
вредности, рад на омасовљењу чланства 
Временски оквир активности 
Континуирана активност 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.  Назив активности 

Акција добровољног давања крви - летња кампања 
Значај и циљеви активности 
Просвећивање грађана у области здравствене заштите и унапређење хуманих 
вредности друштва 
Промоција и омасовљење добровољног давалаштва крви 
Временски оквир активности 
Јул 2022. 
 
 

22.  Назив активности 

Акција добровољног давања крви - летња кампања 
Значај и циљеви активности 
Просвећивање грађана у области здравствене заштите и унапређење хуманих 
вредности друштва 
Промоција и омасовљење добровољног давалаштва крви 
Временски оквир активности 
Август 2022. 
 
 
23.  Назив активности 

Акција добровољног давања крви - редовна јесења 
Значај и циљеви активности 
Просвећивање грађана у области здравствене заштите и унапређење хуманих 
вредности друштва 
Промоција и омасовљење добровољног давалаштва крви 
Временски оквир активности 
Октобар 2022. 
 
 
24. Назив активности 

Вршњачка едукација из области антитрафикинга- борбе 
против трговине људима и обележавање европског дана борбе 
против трговине људима 
Значај и циљеви активности 
Унапређење хуманих вредности друштва и брига о деци  
Временски оквир активности 
јануар –мај и септембар – децембар 2022 и октобар  2022. 
 
 

25. Назив активности 

  Додела признања добровољним даваоцима крви 
 Значај и циљеви активности 
Унапређење хуманих вредности друштва и неговање давалаштва 
Промоција и омасовљење добровољног давалаштва крви 
Временски оквир активности 
 Децембар 2022. 










	C:\Users\ivan\Desktop\SKUPSTINA\2022\Vece\Nova\29_202~1.DOC
	C:\Users\ivan\Desktop\SKUPSTINA\2022\Vece\Nova\29_plan rada crveni krst.doc
	C:\Users\ivan\Desktop\SKUPSTINA\2022\Vece\Nova\29_Plan rada za 2022.doc
	C:\Users\ivan\Desktop\SKUPSTINA\2022\Vece\Nova\29_planovi i izveštaji.jpg
	C:\Users\ivan\Desktop\SKUPSTINA\2022\Vece\Nova\29_~1.JPG
	C:\Users\ivan\Desktop\SKUPSTINA\2022\Vece\Nova\29_~2.JPG
	C:\Users\ivan\Desktop\SKUPSTINA\2022\Vece\Nova\29_2~1.JPG

