
Ц Р В Е Н И   К Р С Т   Д Е С П О Т О В А Ц

ПРОГРАМ РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ
ЗА 2015. ГОДИНУ



Деспотовац,   новембар   2014. године  

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ МЕЂУНАРОДНОГ ПОКРЕТА
ЦРВЕНОГ КРСТА И ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА

Хуманост

          Међународни покрет црвеног крста и црвеног полумесеца, рођен у
жељи  да  без  дискриминације  укаже  помоћ  на  бојном  пољу,  у  свом
међународном  и  националном  виду,  настоји  да  спречи  и  ублажи  људску
патњу у свим приликама. Његов циљ је да штити живот и здравље људи и да
обезбеди поштовање људске личности. Он унапређује узајамно разумевање,
пријатељство, сарадњу и трајни мир међу свим народима.

Непристрасност

          Покрет не прави никакве разлике према народности, раси, верским
убеђењима,  класи  или  политичком  мишљењу.  Он  настоји  да  ублажи
страдање појединаца руковођен само њиховим потребама, дајући првенство
најхитнијим случајевима несрећа.

Неутралност

          Да  би  очувао  поверење  свих,  Покрет  се  не  опредељује  у
непријатељствима  и  не  ангажује  се  у  било  које  време  у  расправама
политичке, расне, верске или идеолошке природе.

Независност

          Покрет је независан. Национална друштва, која имају помоћну улогу у
хуманитарним активностима својих влада и подвргнута су законима у својим
земљама, морају увек да сачувају своју аутономију која ће им омогућити да у
свако доба делују у складу са принципима покрета.

Добровољност

          Међународни  покрет  црвеног  крста  и  црвеног  полумесеца  је
добровољни покрет за помоћ, кога не покреће жеља за стицањем користи.

Јединство

          У једној  земљи може постојати само једно национално друштво
Црвеног крста или Црвеног полумесеца.  Оно мора бити доступно свима и
мора спроводити своју хуманитарну делатност на целој територији.

Универзалност

          Међународни покрет црвеног крста и црвеног полумесеца, у коме сва
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национална друштва имају једнак статус и деле једнака права и дужности да
се међусобно помажу, универзалан је.

Мисија Црвеног крста Србије, Статут, члан 8

 Да олакшава људску патњу, са задацима: да пружа помоћ угроженим
лицима  у  случају  ратних  сукоба,  природних,  еколошких  или  других
несрећа, спасава угрожене животе  и здравље људи и шири знања о
међународном  хуманитарном  праву,  да  превентивно  делује  и
просвећује  грађане  у  области  здравствене  и  социјалне  заштите  и
унапређује  хуманитарне  вредности  у  друштву  и, у  случају  стања
потреба, пружа социјалну заштиту и збрињавање.  

                                           
Програм рада  Црвеног крста  Деспотовац за 2015. годину заснован је

на  обавези  остваривања  мисије,  стратегије  Међународне  Федерације
друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца до 2020. године, извршавања
јавних овлашћења и програма Црвеног крста утврђених Законом о Црвеном
крсту Србије и другим законима којима су регулисане поједине области рада
Црвеног крста, стратегијама Владе Републике Србије у чије спровођење је
укључен Црвени крст и статутарним обавезама и овлашћењима.

Црвени крст Деспотовац у обавези остваривања мисије Црвеног крста,
у 2015. 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  усмереним  ка  различитим  циљним  групама
становништва у нашој општини,  посебно најугроженијим, као и услуга које
пружа Црвени крст (члан 10. Закона).

Функционисање организације Црвеног крста и реализација активности,
у 2015. години одвијаће се у складу са Основним принципима Међународног
покрета  црвеног  крста  и  црвеног  полумесеца:  хуманост,  непристрасност,
неутралност,  независност,  добровољност,  јединоство  и  универзалност,
Етичким кодексом за волонтере и запослене у Црвеном крсту, као и опште
прихваћеним правилима из области међународног хуманитарног права.

Човек и његове потребе биће у средишту активности  Плана акције
Црвеног крста Деспотовац за 2015. годину. Поред помоћи људима у невољи,
велика пажња посветиће се раду са младима и улагању у будућност.

Интензивни напори биће учињени да се обезбеде  стабилни извори
финансирања  и  функционисања  организација  Црвеног  крста, кроз
примену у пракси Закона о Црвеном крсту Србије, и остваривању свих, по
закону предвиђених, извора финансирања активности Црвеног крста.

Приоритетни задатак биће  правилно позиционирање организације
Црвеног  крста  у  нашој  средини  –  у  складу  са  потребама  средине  и
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задацима који се тиме постављају пред Црвени крст Деспотовац, као и са
могућностима организације да на те задатке одговори.

 Основу  Плана  чине значајни  капацитети  организације Црвеног
крста, потреба да се ти капацитети стручно и оперативно изграђују и користе
као континуирани процес, а у циљу благовременог и квалитетног одговора на
хуманитарне потребе у нашој општини.

Црвени  крст  Деспотовац има циљ  да побољша  живот  угроженим
људима ангажовањем снага човечности.

Основни мото у спровођењу Плана акције Црвеног крста Деспотовац
за 2015. годину биће мото из Стратегије Међународне Федерације друштава
Црвеног крста и Црвеног полумесеца до 2020. године

 „Очување живота - промена ставова“.

Као  организација  која  помаже  надлежним  државним  органима  у
хуманитарној области, у циљу реализације јавних овлашћења и унапређења
програма и услуга, Црвени крст Деспотовац ће кроз програмске активности и
развој  сопствених капацитета  неговати партнерство са свим друштвеним
субјектима,  а  посебно  са локалном  управом, стручним  институцијама  и
организацијама,  невладиним  сектором  и  другим  заинтересованим
субјектима.

Усмеравајући  своје  ангажовање у 2015.  години на  борбу против
сиромаштва,  на здравље људи у заједници, на изградњу хуманих односа у
друштву, на даље оспособљавање организације Црвеног крста за деловање
у случају несреће, уважавајући искуства протеклог тешког периода,  Црвени
крст Деспотовац  своје основне програмске приоритете утвђује у десет
кључних области деловања.

Ове области деловања усмерене су на вршење јавних овлашћења, и
реализацију  програма  који  произилазе  из  мисије  Црвеног  крста,  а  не
представљају јавна овлашћења, како је и предвиђено Законом о Црвеном
крсту Србије.

1. СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ

(Правни основ: члан 6., 7. тачка 1., члан 9. тачка 1., 4. и 6., члан 13., 14., 15. и
16. Закона о Црвеном крсту Србије)

Црвени  крст  Србије  и  Општинска  управа  Деспотовац  најважнији  су
партнери и главни финансијери Црвеног крста Деспотовац. У зависности од
добијених средтава зависиће и обим реализације програма Црвеног крста у
области социјалне заштите.  

4



Активности  Црвеног  крста  Деспотовац  и  његових  саставних  делова
биће  усмерене  на  обезбеђивање  и  пружање  хуманитарне  помоћи
најосетљивијим  категоријама  грађана, становништву  у  стању  социјалне
потребе, избеглим и интерно расељеним лицима, као и другим категоријама
становништва. 

Црвени  крст  Деспотовац ће кроз  програме  и  услуге  намењене
најосетљивијим  категоријама  становништва,  кроз  промоцију  принципа
солидарности  и  бриге  за  сваког  појединца  у  заједници,  кроз  своју  мрежу
обучених волонтера у свим срединама, настојати да препознаје вишеструку
природу  сиромаштва  и  својим  одговором  на  потребе  угрожених, буде
поуздан ванинституционални партнер социјалној заштити, кроз сарадњу са
стручним институцијама социјалне заштите. У том циљу приоритетна питања
у 2015. години биће заштита социјално угрожених лица, деце са посебним
потребама, деце без једног или оба родитеља и старих и изнемоглих лица.
Средства Општинске управе,  Црвеног крста Србије и евентуалних донатора
биће утрошена за реализацију програмских активности из ове области (брига
о старима, један пакетић пуно љубави, сунчана јесен живота, интервентна
помоћ  угроженом  становништву),  као  и  за  покривање  насталих  трошкова
приликом реализације ових и њима сличних акција. 

Акције солидарности које ће бити  иновиране и маркетиншки  осмишљне
биће одговор организације Црвеног крста на свакодневне потребе у свакој
средини, као  и  потребе  које  могу  бити  последица  еколошких  и  других
несрећа. 

Посебну пажњу Црвени крст  Деспотовац ће усмерити својим посебним
програмима и на потребе старих и болесних, маргинализованих група, раду
са ромском децом, хендикепираном децом и децом из социјално угрожених
породица,  а значајна  пажња  биће  посвећивана  опоравку  деце  у
одмаралиштима Црвеног крста. 

Улагаће се  напори за  реализацију  програма народних кухиња,  уколико
објективна  потреба  за  овим  програмом  буде  постојала  у  општини
Деспотовац.

Интензивираће се дефинисане активности Црвеног крста током Месеца
солидарности, у периоду 14.септембар – 16.октобар.

Црвени  крст  Деспотовац  ће  спроводити  активности Програма  борбе
против  трговине  људима, са  циљем  да  се смањи  ризик  од  трговине
људима на подручју наше општине и ублажи људска патња изазвана овом
појавом. 

2. ПРВА ПОМОЋ И РЕАЛИСТИЧКИ ПРИКАЗ ПОВРЕДА, СТАЊА
    И ОБОЉЕЊА
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(Правни основ: члан 6., 7. тачка 2. и 3. и члан 13., 14., 15. и 16. Закона о
Црвеном крсту)

Приоритети Црвеног крста Деспотовац  у области прве помоћи за 2015.
годину су следећи: 

1. Постићи  шири  обухват  циљних  група  становништва  у
оспособљавању за  пружање прве помоћи.  Поред карегорија  чија  је
обука  у  складу  са  јавним  овлашћењима  Црвеног  крста  Србије
(припадници јединице за деловање у несрећама Црвеног крста и јавне
службе са законском обавезом у вези са одговором на масовне несреће),
овај циљ се превасходно односи на групације становништва које су због
старосне доби,  врсте занимања или других специфичних потреба (нпр.
учесници у саобраћају- возачи) посебно изложене ризику. 

2. Мотивисати  што  већи  број  младих  да  се  ангажује  на  вршњачком
ширењу  знања  о  првој  помоћи,  на  развоју  алтруизма  и  хуманих
међуљудских  односа. Поред  обука  у  првој  помоћи,  то  подразумева
такмичења  екипа  Омладине  и  Подмлатка  у  првој  помоћи  и  рад  на
промотивним активностима у области прве помоћи.  

3. Развити  програме  обуке  у  првој  помоћи,  добро  прилагођене
потребама циљних група. Из постојећих стандардних програма обуке у
првој  помоћи Црвеног  крста је  потребно развијати специфичне модуле
који ће одговорити потребама сваке циљне групе у складу са врстом и
степеном ризика од повређивања или обољевања.

4. Развој активности Црвеног крста Деспотовац у области прве помоћи
путем којих се остварује могућност самофинансирања организације
(пружање  услуга  из  области  прве  помоћи,  према  члану  10.  Закона  о
Црвеном  крсту  Србије-  комерцијалне  обуке  за  запослене  и  за  возаче,
организовање обезбеђења јавних скупова екипама прве помоћи и друго). 

 
5. Развој  едукативних   средстава  Црвеног  крста  из  области  прве

помоћи-  практичних  и  прилагођених  потребама  корисника (књиге,
приручници, лифлети, постери, видео материјал и др). Када је у питању
популација  младих,  то  подразумева  коришћење  модерних  технологија
учења (мултимедијални едукативни компелти,  учење путем интернета и
сл.) 

3. ПРОМОЦИЈА И ОМАСОВЉЕЊЕ ДОБРОВОЉНОГ
ДАВАЛАШТВА КРВИ

(Правни основ: члан 7. тачка 4., члан 8., 13., 14., 15. и 16. Закона о Црвеном
крсту Србије и Стратегија обезбеђења довољних количина безбедне крви и
продуката од крви)
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У складу са  јавним  овлашћењем  Црвеног  крста,  рад у  мотивацији
добровољних  давалаца крви  биће  усмерен  на  ширење  мреже  обучених
волонтера који ће допринети повећању броја давалаца крви. Ова активност
одвијаће  се  у  складу  са  принципима „добровољно,  анонимно,
ненаграђено», а у циљу oбезбеђивања довољних количина безбедне крви у
Републици Србији, и достизања циља од 4,5% прикупљених јединица крви у
односу на број становника у општини.

У  складу  са  Законом  о  Црвеном  крсту  Србије   и  Законом  о
трансфузиолошкој  делатности,  као  и   Стратегијом  обезбеђења  довољних
количина  безбедне  крви  и  продуката  крви,  а  у  складу  са  препорукама
Светске  здравствене  организације  и  Савета  Европе  бр. Р  95  15  у  овој
области биће и  следеће:

• Активности на омасовљењу Клуба 25 у општини Деспотовац којим се
постиже  шира  промоција  добровољног,  анономног  и  ненаграђеног
давања  крви  код  младих  људи,  увећава  број  волонтера  при
организацији Црвеног крста који се баве промоцијом давалаштва крви,
регрутовање  нових  давалаца  крви  и  подмлађивање  структуре
давалаца крви

• Ревизија  врсте  и  броја  знакова  признања  за  добровољне  даваоце
крви и поводом добровољног давалаштва крви ради економичнијег,
ефикаснијег и адекватнијег изражавања поштовања према даваоцима
крви 

• У сарадњи са Заводом за трансфузију крви из Ниша организовање
довољног  броја  акција  давања крви у  општини Деспотовац у  циљу
постизања континуираног обезбеђивања довољних количина крви, са
посебним акцентом на зимске и летње месеце- сезонске несташице.

4. ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА

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

Развојне активности у  раду са младима,  њихово правилно усмеравање,
борба против  насиља  међу  младима и  против  болести  зависности  и
ХИВ/АИДСа,  као  и  борба  против  трговине  људима  су  најзначајније
активности  у  овој  области,  које  ће  реализовати  Црвени  крст  Деспотовац
током 2014. године.

Све активности ће бити реализоване кроз вршњачку едукацију.

Интензивно  ће  се  радити   на  мотивацији  деце  и  младих,  у  складу  са
Правилником о организовању и деловању младих, да се укључе у акције и
програмске активности Црвеног крста, и да кроз волонтерски рад дају свој
допринос у реализацији програма и пројеката које спроводи Црвени крст.

Програми традиционалних летњих школа хуманости и кампови за младе у
наредном периоду биће основе за развој  волонтерске базе и укључивање
младих  у  посебне  програмске  активности  Црвеног  крста,  али  и  допринос

7



организације Црвеног  крста изградњи  и  неговању  хуманих вредности  и
односа, толеранције и разумевања у свим сегментима друштвеног живота.

У  складу  са  Законом  о  Црвеном  крсту  Србије,  Стратегијом  младих,
Стратегијом  подстицања  рађања,  Стратегијом  за  смањење  сиромаштва,
Миленијумским  циљевима,  приоритети  Црвеног  крста  Деспотовац  у  овој
области у наведеном периоду су следећи:

• Омасовљење  Омладинске  теренске  јединице  која  функционише  у
складу са Правилником о организовању и деловању младих у Црвеном
крсту Србије

• Укључивање  у  Јединствени  систем  обуке  младих  као  и  обука  из
области Промоција хуманих вредности

• Укључивање  у  базу  података  на  националном  и  локалном  нивоу  о
броју едукованих младих волонтера у наведеним областима

• Унапређивање  сарадње  са  релевантним  партнерима,  посебно
школама са подручја општине Деспотовац. 

5. ДИФУЗИЈА

(Правни основ: III и IV Женевска конвенција из 1949. године, члан 6. тачка 9.
став 2., и члан 13., 14., 15. и 16. Закона о Црвеном крсту) 

Дифузија је ширење знања о међународном хуманитарном праву и 
Основним принципима и идеалима Покрета, како би они били прихваћени и 
поштовани и допринели хуманитарном раду. 

Обавеза  Црвеног  крста  Деспотовац да  шири  знање  о  основним
принципима  Црвеног  крста и  Црвеног  полумесеца и  међународног
хуманитарног права,  јасно је наведена у Статуту и Закону о Црвеном крсту
Србије.

Визија у овој  области је да  Црвени крст  Деспотовац буде признат као
водећа  хуманитарна  организација  у  општини  Деспотовац,  референтни
чинилац кад је у питању дифузија међународног хуманитарног права, и има
позитивну слику у јавности како би лако могао да стигне до жртава несрећа
које је изазвао људски фактор и природне непогоде. 

Мисија у овој области је да  Црвени крст Деспотовац одржава и изграђује
већ постојеће капацитете да би ефикасно могао да прикаже у позитивном
светлу  Национално  друштво,  као  и  његов  мандат,  улогу  у  заједници  и
активности, како би у целости обезбедио неопходну подршку јавности. 

Општи циљеви  Плана акције за 2015. годину у овој области су следећи: 
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Ојачати и очувати  постојеће капацитете Црвеног крста  Деспотовац за
ширење знања о међународном хуманитарном праву и основним принципима
Црвеног  крста  и  Црвеног  полумесеца  како  на  циљне групе унутар  саме
организације тако и на оне ван ње, да би се учврстио кредибилитет и имиџ
националног друштва.

Задржати садашњу структуру на нивоу седишта и центара за дифузију,
обновљати  и  развијати  мрежу  дифузера  и  користити  успостављене
механизме за праћење кретања обучених волонтера. 

Користити  и  развијати  стандардизовани  план  и  програм  обуке  и
константно  вршити  процену  стварних  потреба  на  плану  обуке  на  нивоу
локалних организација. Методологија обуке биће стално ажурирана.  

Анализирати   средства  за  рад  која  се  користе  на  предавањима  у
области  дифузије  и  у  складу  са  потребама  и  могућностима  израђивати
додатне материјале и средства. 

Преко Црвеног крста Србије константно пратити дешавања у Покрету
ЦК/ЦП у области дифузије, примењивати нове смернице и упутства, пратити
дешавања  на  међународном  плану  у  области  развоја  и  примене
међународног хуманитарног права би се имплементација програма дифузије
одвијала у складу са актуелним кретањима на међународном плану. 

6. ЗДРАВСТВЕНО ПРЕВЕНТИВНА ДЕЛАТНОСТ

(Правни основ: члан 6., члан 7. тачка 2. и 3., члан 13., 14., 15. и 16. Закона о 
Црвеном крсту) 

У складу са Законом о Црвеном крсту Србије, Законом о јавном здрављу
РС  и  Стратегијама  о  јавном  здрављу,  Стратегијом  о  контроли  дувана,
Стратегијом о здрављу младих, Стратегијом хроничних незаразних болести и
другим документима,  приоритети Црвеног крста Деспотовац  у овој области
су следећи:

• Редефинисање приоритета  Црвеног крста у светлу донетих стратегија
у Републици Србији,

• Примена стандардизоване обуке волонтера и сарадника Црвеног крста
у области јавног здравља,  а у складу са дефинисаним приоритетима

• Успостављање синхронизоване сарадње са носиоцима одговорности у
држави за јавно здравље и операционализовање те сарадње на свим
нивоима организовања Црвеног крста.

На  широком  пољу  здравствено  превентивних  активности,  Црвени  крст
Деспотовац ће приоритетно развијати програмске активности  утврђене као
јавна овлашћења у Закону о Црвеном крсту Србије, са посебним нагласком
на:

- превенцију болести зависности
- превенцију ХИВ/АИДСа
- превенцију полно преносивих болести
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- промоцију здравих стилова живота кроз школу здравља Црвеног
крста

- и друге активности.

7. ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА 
И ЗА ОДГОВОР НА НЕСРЕЋЕ

(Правни основ: На основу преузетих међународних обавеза, као и на основу
члана 6., 7. тачка 1. и 3., члана 9. тачка 3. и 5., 13. и 14. Закона о Црвеном
крсту Србије)

Јавно  овлашћење  у  области  припреме  за  деловање  у  несрећама  и
правовремени одговор на несреће и јачање капацитета у овој области у свим
саставним  деловима  Црвеног  крста  Деспотовац,  биће  један  од  највиших
приоритета у Плану акције за 2015. годину.

  Општи циљ ове активности је достизање високог степена оперативности
структуре  и  мреже,  јачање  капацитета  у  овој  области  у  свим  саставним
деловима Црвеног крста Деспотовац, обучености тимова, набавци опреме,
као  и  припреми  управљачких  структура  Црвеног  крста  Деспотовац за
ефикасан и квалитетан одговор на несрећу.

Све активности одвијаће се у складу са ближе дефинисаним задацима
Црвеног крста у Закону о ванредним ситуацијама.

У ову област деловања биће укључени сви садржаји рада Црвеног крста
од прве помоћи,  хигијенско  превентивне заштите, социјално-хуманитарних
активности,  здравствено-превентивног  рада  и  материјално-техничког
оспособљавања организације.

       У постизању општег циља, Црвени крст Деспотовац ће развијати следеће
правце активности:

- обука одговарајућих  актера  у  друштву  путем  вежби,  симулација  и
превентивних активности у интересу смањења ризика и претњи

- обука екипа и тимова Црвеног крста за одговор на несрећу
- опремање  организација  Црвеног  крста  адекватном  и  неопходном

опремом за деловање у несрећама
- сарадња и координација са свим друштвеним субјектима укљученим у

задатке и послове деловања у ванредним ситуацијама.

8. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ

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

Црвени крст Деспотовац у 2015. години усмераваће своје активности у
организационом  развоју  процењујући  унутрашње  снаге  и  слабости,   на
потребу остварења мисије у њеном пуном значају, као и стварање услова за
успешан рад и функционисање организација Црвеног крста у целој општини у
материјалном, техничком и кадровском смислу.
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Радиће се на решавању трајних и најважнијих питања постојање и
финкционисања  организације  Црвеног  крста,  на  практичној  примени
Закона о Црвеном крсту Србије (Закон о Црвеном крсту Србије се налази на
сајту  Међународне  федерације  друштава  Црвеног  крста  и  Црвеног
полумесеца као пример доброг Закона).

Интензивне активности биће усмерене ка отварању свих, по Закону
о  Црвеном  крсту  Србије,  предвиђених  потенцијалних  извора
финансирања,  како  би  се  постигло  стабилно  финансирање  и
функционисање организација Црвеног крста.

Улагаће се напори да локална самоуправа поштује Закон о Црвеном
крсту  Србије  што  ће  допринети  успостављању правог  места за
организацију Црвеног крста  у друштву, у складу са потребама заједнице и
задацима који се постављају пред  организацију Црвеног крста Деспотовац,
као и са њеним могућностима. 

Пратиће  се  доношење  нових  закона  ради  правилног  дефинисања
улоге Црвеног крста у њима, и то у складу са одредбама Закона о Црвеном
крсту Србије.

Развијаће  се систем  унутрашње  контроле  и  функционисање
организација  Црвеног   крста  у  складу  са  нормативним  актима која
регулишу рад и специфичност организације Црвеног крста.

У складу са постојећим потребама одржаваће се систем дистрибуције
хуманитарне помоћи, опреме и техничких средстава за потребе одговора
на  несрећу  и  планираних  програмских  активности  како  би  организација
Црвеног крста Деспотовац била спремна за правовремено деловање.

Примењиваће  се највиши стандарди пословно-финансијског система
и  менаџмента у  правцу  планирања,  буџетирања,  правдања  средстава и
извештавања по програмима и пројектима према донаторима финансијских
средстава  и  материјалних  добара,  и  у  односу  на  средства  остварена  по
Закону о Црвеном крсту Србије и Закону о играма на срећу.

Значајна пажња биће посвећена  раду управних органа  Црвеног крста
Деспотовац и  комисија  Управног  одбора,  и  унапређењу  односа
управљачких и руководећих структура.

9. СЛУЖБА ТРАЖЕЊА

(Правни основ: III и IV Женевска конвенција из 1949. године, члан 6., 9. став
2., 13., 14., 15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије) 

Рад у овој области заснован је на обавезама које је наша земља преузела
потписивањем Женевских  конвенција  1949.  године  и  допунских  протокола
1977. године.

11



На  основу  усвојене  Стратегије  успостављања  породичних  веза  од
2008.  до 2018.  године Међународног  Комитета Црвеног крста и  других
докумената  везаних  за  спровођење  ове  Стратегије,  приоритетни  задаци
Службе тражења у 2014. години су:

Прихватање, покретање и рад на тражењу лица чији је нестанак
везан за сукобе у претходној Југославији. 

Како је Стратегијом предвиђено пуно ангажовање Службе  тражења на
успостављању  прекинутих  породичних  веза  иземеђу  чланова  породица  у
случајевима елементарних и других катастрофа, један од приоритета биће
интензивна  и  редовна   обука  припадника  јединица  за  деловање  у
несрећама, који  су  задужени  за  послове   Службе  тражења  и  њено
функционисање у овим приликама. Примењиваће се се нови програм обуке и
јединствени  обрасци за евиденцију   свих категорија којима се Служба бави,
који ће бити урађени од стране Црвеног крста Србије.

Један од приоритета у  следећем периоду биће  редован контакт  и
размена  искустава  са  Службама  тражења  других  Националних
друштава, што је такође једна од важних препорука Стратегије  и  циљ који
треба  да остваре Национална друштва.

Црвени крст Деспотовац ће реализовати и следеће активности:

-   у  оквиру  пропагандно  информативне  делатности,  унапређиваће
сарадњу са медијима у циљу информисања грађана о програмима рада и
њиховој  реализацији,  али  и  испуњавају  мисије  у  делу  широке  промоције
хуманитарних вредности,

- посвећиваће пажњу јачању и ширењу волонтерске базе Црвеног крста
кроз стручно оспособљавање и јачање мотивације за конкретне програмске
активности,

-  неговаће добру сарадњу са локалном управом и државним органима
испуњавајући своју  функцију  „помоћног  органа  власти  у  хуманитарној
области“,

-  спроводиће Програм борбе против трговине људима (трафикинг)  уз
подршку Данског и Норвешког Црвеног крста, а у оквиру неформалне мреже
европске  сарадње  Црвеног  крста  и  Црвеног  полумесеца  у  борби  против
трговине  људима,  са  циљем  смањења  ризика  од  трговине  људима  кроз
оперативне активности и изградњу капацитета Црвеног крста,
 
-   сваке  године  биће  укључен  у обележавању свих међународно
утврђених дана који су блиски Мисији Црвеног крста.
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Кроз све представљене приоритете биће реализовани и  стратешки
циљеви Међународне Федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца
до 2020 године,  и то:

1. Припреме  за  деловање  у  несрећама,  очување  живота,  заштита
животне околине и успешна обнова после несрећа и криза

2. Здравље и безбедан живот

3. Промоција социјалне укључености и културе ненасиља и мира

У односу на утврђене програмске приоритете и визију даљег развоја, а
у  циљу  испуњавања  МИСИЈЕ,  Црвени  крст  Деспотовац ће  пратити  и
координирати  све  програме  и  пројекте усвојене у  Црвеном  крсту  Србије,
залажући се  за  уважавање степена развијености,  различитости потреба и
могућности организационих целина. 

ЦРВЕНИ КРСТ ДЕСПОТОВАЦ
Новембар 2014 године

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК
                                                                        ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ
                                                                         
                                                                           (Радосављевић Др. Драган)
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