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• Одсек за промоцију здравља и здравствено 
васпитање у Заводу за јавно здравље Панчево 
својим активностима на промоцији здравља 
покрива целу територију Јужнобанатског округа. 
Успешно сарађује са домовима здравља, основним 
и средњим школама и предшколским установама. 

• Током 2017. године Завод је обележио све значајне 
датуме из календара здравља. 

• Своју активност је приказао и путем медијских 
презентација, преко средстава јавног информисања 
и ажурирањем сајта Завода.



• У оквиру програма који обухвата 
Координацију, планирање, организацију и 
спровођење активности промоције здравља 
које су посебно усмерене на осетљиве 
групације пружају се услуге:

1) Координације и јачања капацитета и 
здравствено промотивних активности 
примарне здравствене заштите

2) Едукације и промоције здравља у заједници
3) Унапређења здравља вулнерабилних група



• 15 предавања за 126 просветних радника о исхрани деце и 
значају физичке активности у оквиру пројекта ЗОУВ-а.

• Значај соли у исхрани деце.
• “Болести зависности “ у дому “Споменак”, 
• “Јавно здраствена контрола у предшколским и школским 

установама у 2016. години”,
• Предавање “Млади и интернет” Канцеларија за младе
• Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ -

превенција наркоманије; 
• Предавање о исхрани и једно предавање о значају житарица у 

исхрани за родитеље деце у ПУ “Дечја радост “ Панчево.
• Предавање за запослене у централној кухињи ПУ “Дечја радост “ 

Панчево.

Едукација и промоција здравља у заједници



Календар здравља
• МШ „Стевица Јовановић“ Панчево - Европска недеља превенције рака грлића 

материце; 
• ОШ „Мирослав Мика Антић“ Панчево – Национални дан без дувана; 
• ПУ „Дечја радост“ Панчево, вртић „Бамби“ – Светски дан вода; 
• ОШ „Братство - јединство“ и ОШ „Борисав Петров - Браца“ Панчево – Дан 

планете Земље;
• Градска управа града Панчево, Спортски савез Панчево, Савез за школски 

спорт Панчево, ОШ „Бранко Радичевић“, ОШ „Јован Јовановић Змај“, ОШ „Васа 
Живковић“, ОШ „Мирослав Антић – Мика“ из Панчева, ОШ „Жарко Зрењанин“ 
Банатско Ново Село, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Омољица, ОШ „Гоце Делчев“ 
Јабука, ОШ „Моше Пијаде“ Иваново – „Мале олимпијске игре“,  Међународни 
дан физичке активности

• Вртић „Славуј“ - Светски дан хране; 
• ПУ „Дечја радост“ Панчево - Светски дан чистих руку; 
• Средња пољопривредна школа - Светски дан против ХИВа.



Конкурси у оквиру 
Календара здравља

Реализована су 4 конкурса у оквиру 
календара здравља: 

• „Осмехни се здраво“ на коме је 
учествовало 9 основних школа и 1 
вртић са укупно 100 радова.

• Фото конкурс „Чаробњаштво природе“ 
на коме је учествовало 492 рада. 

• „Подржимо дојење“ на коме је 
учествовало 37 радова.

• Октобар месеца правилне исхране 
„Храни се правилно и буди здрав“ са 
39 радова.

„Бамби“ 
„Бајка“
„Петар 

Пан“ 
„Лане“

„Чуперак“
„Кекец“

„Веверица“ 
„Пупољак“

ОШ „Стевица Јовановић“ и вртић „Славуј“ 



Сарадња са медијима

• ТВ – 98
• Радио – 44
• Штампани медији – 157
• Интернет - укупно 75



Унапређење здравља 
вулнерабилних група

Тематске области за основне школе:
• Пубертет и разлика између полова – „Која је 

разлика између дечака и девојчица?“, 
• Пушење, болест зависности –„Дишимо пуним 

плућима!“, 
• Алкохолизам, болест зависности – „Алкохолизам је 

болест!“, 
• Наркоманија – „Дрога је коцкање са животом!“
• ХИВ – „Шта знаш о СИДИ?“



Унапређење здравља 
вулнерабилних група

У општини Панчево је одржано:
55 здравствених предавања и 9 радионица у 

5 основних школа за 1417 ученика и 
5 здравствених предавања за 100 ученика у 2 

средње школе.



Промотивни материјал

„Осмехни се здраво“-

„Вози сигурно , а не брзо“ 

„Ризично 
понашашање 
возача у 
саобраћају“ 

„Правилна исхрана -Чувар нашег здравља “ 

„Зависност на  ignore“ 

„Свака цигарета смета“
„Да ли знате колико је бука опасна“

„Превенција злоупотребе 
психоактивних супстанци“

„Паметно и безбедно“

„Штетност алкохола“ 

„Стоматолог је мој лекар“

“Бука”

2017: 558 постера, 6900 лифлета, 1543брошура




