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Предмет: Кратак наративни извештај о раду Удружења ДДК за

период 1.1.2010.- 15.12.2010. године
Кратак Извештај о раду Удружења Д.Д.К.`` Др. Миленко Марин `` за период
1.1.2010. – 15.12.2010. године:
1.Редовно одржавање састанака Извршног одбора Удружења;
2.Заказана и одржана редовна Скупштина Удружења;
3.Чланови И.О. Удружења су према потреби и могућностима учествовали у
раду органа,тела и комисија Савеза Добровољних Давалаца Крви Србије;
4. Припремљен је и расписан 17. литерарни и 13. ликовни Конкурс за ученике
основних и средњих школа,са територија Републике Србије и Републике
Српске,а на теме из области давалаштва крви.
Циљ расписивања Конкурса је да међу младима и старима популарише
добровољно давалаштво крви, као најхуманији вид помоћи људима у невољи
којима је угрожено здравље.Истовремено литерарни и ликовни Конкурс за основце
и средњошколце доприноси неговању склоности деце и младих да развијају свој
књижевни и сликарски таленат,и тако формирају своју стваралачку личност.
Ликовни и литерарни Конкурс представља и стожер окупљања око идеје
добровољног давалаштва крви и хуманости великог броја деце,просветних радника
и родитеља.
На расписаним Конкурсима ове године пристигло је већи број ликовних и
литерарних радова из основних и средњих школа из Републике Србије и Републике
Српске.
Стручне Комисије су прегледале све пристигле радове и донеле одлуку да награде
10. ученика,аутора најуспешнијих радова,а 5 ученика похвале.
Друштво је набавило и уручило награде и захвалнице ученицима основних и
средњих школа чији су радови били најбољи на расписаном Конкурсу.

Уручење награда ученицима је обављено у Фабрици воде „Троноша'' у
Троноши,дана 21.9.2010. године када је друштво обележило 18. година рада и
постојања.
Истог дана је у просторијама манастира на Соко Граду постављена и отворена 13.
Изложба најбољих ликовних и литерарних радова.
5. Набављен,одштампан и подељен пропагандни материјал за даваоце крви
учеснике акције прикупљања крви,које су организоване у општини Лозница
(оловке,упаљачи,блокови, сл. );
6. Набављени су и одштампани плакати,захвалнице,приступнице,пропагандни
листићи,водичи за даваоце крви,Кодекси и сл.;
7. Припремљене,организоване и спроведене акције прикупљања крви у
општини Лозница и ван општине Лозница,и то :
7.1. Пет традиционалних акција добровољног прикупљања крви: ``Цвијићу у
помен``, ``Др.Миленку Марину у част`` ; ``Тесли у част``; „Вуку у
походе'';
“Ненаду Петровићу у част''. Акције су одржане
марту,мају,јуну, септембру и децембру месецу текуће године, у Лозници, у
Троноши, и Крупњу.
Акције су доста успешно припремљене ,организоване и спроведене.
У ових пет традиционалних акција је прикупљено око 350. јединица крви –
намењене лечењу оболелих,унесрећених и повређених у З.Ц.`` Др.Миленко
Марин``, а из општина Лозница;Крупањ,Мали Зворник и Љубовија.
7.2. Организовање и учествовање у 20. акција добровољног прикупљања
крви ( које је организовао Савез Д.Д.К.;Друптва и Удружења ДДК и
организације Црвеног Крста ) на територији Републике Србије и Републике
Српске ( Београд, Нови Сад, Зрењанин, Кикинда, Јаношик, Крагујевац,
Костолац, Краљево, Лазаревац,Вреоци, Земун, Угљевик,
Суво
Поље,Чачак,Нови Пазар,Осечина; Чортановци,Ириг, итд. ).
У наведеним акцијама организованим ван територије општине Лозница,своју
крв је дало преко 150.давалаца крви из општине Лозница;
7.3.Организовање акција породичног давалаштва крви;
7.4.Организовање акција наменског давања крви у општини Лозница.
У наведене акције под редним бројем 7.3. и 7.4. прикупљено је преко 400.
јединица крви
`` течности која живот значи ``.
У свим напред наведеним организованим акцијама Удружење ДДК је
прикупило око 900. јединица крви у 2010. години.
8.Набављен канцеларијски материјал за потребе Удружења;
9.Обиђен је један број оболелих и пензионисаних давалаца крви у општини
Лозница и уручени скромни поклон пакети;

10.Организовано је једно Саветовање за даваоце крви чланове Удружења
Д.Д.К. а на тему `` Могућности увођења васпитно – мотивационог рада у
области давалаштва крви ``.
Учесницима Саветовања је уручен прикладан пропагадни материјал и брошуре;
11.Организовано је једно стручно предавање за ученике Техничке школе на
тему
`` Значај давалаштва крви и ко може бити давалац крви ``. Предавач
је био господин
М.Јеремић из Института за трансфузију крви Србије;
12.Учествовање у припреми и организовању Саветовања добровољних
давалаца крви Србије у Новом Саду,а на тему ``Добровољни Даваоци Крви –
људи спремни да пруже помоћ и спасу живот ``
Са Саветовања је упућен већи број предлога и иницијатива за решавање
статусних питања добровољних давалаца крви и за стимулисање,развој и
унапређење давалаштва крви у Србији,код надлежних републичких органа и
институција;
13.Удружење ДДК је покренуло иницијативу код Директора З.Ц. `` Др.
Миленко Марин `` да се на прикладна места у просторијама З.Ц. ``Др. Миленко
Марин `` поставе : Кодекс понашања здраствених радника,Кодекс понашања
добровољних давалаца крви и Правилник о предвиђеним олакшицама за лекове и
лечење давалаца крви у Републици Србији;
14.Радно и свечано обележен 29.мај – Дан Удружења ДДК и 18.година
постојања и рада Удружења Д.Д.К. ``Др. Миленко Марин ``;
15.Обезбеђена и уручена највећа награда и признање Удружења – Награда
`` Слободан Радосављевић ``- члану И.О. Удружења Мр. Драго
Симић за 2009. годину,као знак признања за афирмисање и развој Удужења;
16.Набављене, одштампане и уручене захвалнице Удружења: Скупштинама
Општина и Председницима Општина СУБ региона; Друштвима Д.Д.К.,
Удружењима Д.Д.К. и О.О. Црвеног Крста са територија Републике Србије и
Републике Српске; као и донаторима и спонзорима Друштва са територија општина
Суб региона;
17. Набављено и уручено12. награда ученицима – ауторима најбољих
ликовних и литерарних радова на расписаним Конкурсима;
18. Свечано обележен 14. јун – Светски Дан добровољних давалаца крви;
19. Свечано обележена Слава Удружења – Мала Госпојина и Слава Савеза
ДДК Србије;

20. Одржана и унапређена сарадња са СО Суб региона, средствима јавног
информисања поштина Суб региона, и са другим Друштвима Д.Д.К., Удружењима
Д.Д.К Удружењима Д.Д.К. и организација Црвеног Крста са територија Републике
Србије и Републике Српске.

Напомена: Многе активности предвиђене пројектом и програмом рада
Удружења ДДК, не би могли реализовати без несебичне помоћи СО Суб региона,
донатора и спонзора из општина Суб региона.
Посебно морамо истаћи чињеницу да је допринос ГРАДА ЛОЗНИЦА убедљиво
највећи у погледу финансирања активности предвиђене пројектом и програмом
рада Удружења, а на чему смо им ми веома захвални.
Удружење ДДК је и поред отежаних економских услова реализовало већину својих
активности из пројекта и програма рада за 2010.годину.

„ ВАШЕ КРВИ ДЕО – ЈЕДАН ЖИВОТ ЦЕО ''
„ БУДИТЕ ЗДРАВИ , СРЕЋНИ И ХУМАНИ ''

Лозница , децембар 2010.година
Удружења ДДК
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