На Оснивачкпј скупштини Удружеоа српскп-рускпг пријатељства Ветерник, пдржанпј
08.09.2010. гпдине усвпјен је Прпграм и план и рада Удружеоа.
ПРПГРАМ И ПЛАН РАДА
УДРУЖЕОА СРПСКП-РУСКПГ ПРИЈАТЕЉСТВА ВЕТЕРНИК
Прпграм и план рада Удружеоа српскп -рускпг приј атељства Ветерник (у даљем
тексту Удружеое Ветерник) заснива се на реализацији Циљева Удружеоа,
наведеним у члану 2 , Статута Удружеоа Ветерник.
Циљеви Удружеоа cy:
 aфирмација и негпваое
 духпвних,
 културних,
 нayчних и
 других видпва capaдое између cpncкor и pycкor нapoдa,
 мeђуспбнп yпoзнаваое cpncкor и pycкor нapoдa
 пyтем yчeоa jeзика,
 paзвијаоа свecтpaнe capaдое y
 oблacти кyлтype,
 нayкe,
 yмeтнпсти,
 cпopтa и
 пpивреде,
 paзмена инфпрмација
 приближаваое pycкe културе и традиције cpпcкпг нарпдy и oбpнyтo.
На Избпрнпј скупштини Удружеоа пдржанпј 28.06.2011. гпдине задужен је нпвпизабрани
Управни пдбпр Удружеоа да дпнесе пперативни план рада у пствариваоу Циљева Удружеоа ( члан
2, Статута Удружеоа).
Управни пдбпр Удружеоа Ветерник, на првпј седници кпја је пдржана 07.07.2011. гпдине, усвпијп је
Пперативни план рада Управнпг пдбпра Удружеоа Ветерник
Да би се реализпвали Циљеви Удружеоа Ветерник, а на пснпву чиоенице да је Удружеое
недавнп изабралп пргане управљаоа , кап и брпј и квалификаципна структура чланства и чиоеница
да се планира рад Удружеоа на дпбрпвпљнпј пснпви чланпва и ппмпћи пријатеља, Управни пдбпр је
направип план п припритетним задацима, кпји се навпде пп следећем редпследу:
1. СЕКТПРИ ДЕЛПВАОА (СЕКЦИЈЕ УДРУЖЕОА)


Став Управнпг пдбпра је да се рад Удружеоа мпра заснивати на дпбрпвпљнпм
ангажпваоу штп већег брпја чланпва и да се при тпме искпристи стручнпст и искуствп
ппјединаца. Тп се мпже реализпвати крпз фпрмираое Сектпра делпваоа тј. пдгпварајућих
секције Удружеоа.



На пснпву члана 3, Статута Удружеоа на претхпднпј седници Скупштине Удружеоа
фпрмиране су следеће Секције:





Сппртска секција – изабран је председник и четири члана, уз пбразлпжеое
да се не пграничава брпј чланпва.



Секција младих (Омладинска секција) – у пву секцију пдређени су сви
млађи чланпви Удружеоа.



Културна секција – Изабран је председник.

Задатак Управнпг пдбпра Удружеоа је да на пснпву пптребних активнпсти у пствариваоу
Циљева Удружеоа припреми групе људи (чланпва Удружеоа) на пснпву оихпве
стручнпсти и заинтереспванпсти и предлпжи Скупштини Удружеоа фпрмираое следећих
секција:


Секција за учеое рускпг језика



Секција за истприју



Секција за уметнпст



Духпвна секција

2. САЈТ УДРУЖЕОА
 У циљу инфпрмисаоа јавнпсти кап и рекламираоа Удружеоа Ветерник, Управнп пдбпр
Удружеоа је дпнеп пдлуку да се изради сајт Удружеоа Ветерник, најкасније дп
20.07.2011. гпдине.
 Прпнаћи стручнп лице, нашег члана или чпвека кпји није члан Удружеоа, кпји би нам
израдип сајт без нпвчане надпкнаде.
 У ппчетку, пвлашћује се лице кпје ће нам израдити сајт да га ажурира са најнпвијим
инфпрмацијама кпје му дпстави Управни пдбпр Удружеоа.
 Задужити ( и пбучити) лица тј. чланпве УСРП Ветерник кпји би били задужени за
ажурираое сајта најнпвијим инфпрмацијама.
 Обучити чланпве УСРП Ветерник кпји нису уппзнати са радпм на рачунару са пснпвним
радоама када је реч п:
o Рукпваоу рачунарпм
o Писаоу у Впрду
o Изради и-меил адресе и слаоу електрпнске ппште
o Сурфпваоу пп Интернету
o ...
3. ФЕЈСБУК ГРУПА
 Задужити младе чланпве за фпрмираое Фејсбук групе.
 Приликпм кпмуницираоа прекп Фејсбука впдити рачуна п културнпм наступаоу а другу,
евентуалнп некултурну и прпвпкативну страну искључити из клуба пријатеља.
4. ПРИПРИТЕТНИ КПНТАКТИ
 Став Управнпг пдбпра Удружеоа Ветерник је, да главни циљ свих Удружеоа и друштава
српскп-рускпг пријатељства у Републици Србији требалп би да буде ппвезиваое свих у
једнп заједничкп телп, Скупштину или Сабпр удружеоа и друштава српскп-рускпг
пријатељства.









Заједничким наступпм свих Удружеоа и Друштава српскп-рускпг пријатељства, прекп
Скупштине или Сабпра лакше се мпже дпћи дп планираних циљева свакпг ппјединачнпг
Удружеоа или Друштва.
У срадои и дпгпвпру са председникпм и пптпредседницима Удружеоа Ветерник, Управни
пдбпр је дпнеп пдлуку да представници Удружеоа Ветерник хитнп усппставе кпнтакте и
дпгпвпре сарадоу са следећим Институцијама и ппјединцима:
 Руским дпмпм у Бепграду
 Руским културним центрпм у Нпвпм Саду
 Рускпм амбасадпм (са аташепм за културу) у Бепграду
 НИС-Газпрпмоефтпм у Нпвпм Саду
 Матицпм српскпм у Нпвпм Саду
 Удружеоима српскп-рускпг пријатељства у регипну, а затим и целпј
Србији.
 Еминентним личнпстима из света културе, истприје, гепграфије,
сппрта, уметнпсти, геппплитике,...
Кпнтакти имају циљ да се паралелнп дпђе дп следећег циља:
 Ствараое Скупштине или сабпра Удружеоа и Друштава српскп-рускпг
пријатељства.
 Афирмација Удружеоа Ветерник.
За реализацију кпнтаката задужују се:
 Председник Удружеоа
 Пптпредседници Удружеоа
 Председник Управнпг пдбпра Удружеоа
 Пптпредседник Управнпг пдбпра Удружеоа
 Председник Скупштине удружеоа
 Чланпви Управнпг пдбпра
 Чланпви Скупштине Удружеоа кпје пдреди Управни пдбпр.

5. (НА)УЧИМП РУСКИ ЈЕЗИК
 У циљу лакше кпмуникације са браћпм и сестрама из Русије
прганизпвати учеое рускпг језика.
 Научимп бар 1000 руских речи гпдишое.
 Окп реализације пвпг задатка пптребна нам је ппмпћ Руске амбасаде,
заинтереспваних сппнзпра, лпкалне сампуправе, прпфеспра рускпг
језика,...
6. СТАЛНИ ЗАДАЦИ УДРУЖЕОА
 Да би Удружеое нпрмалнп функципнисалп Управни пдбпр је дпнеп пдлуку да се
реализују следећи задаци:
 ДЕЖУРСТВП
o Свакпдневп, у вечероим часпвима, један или више чланпва.
o У ппчетку дпк се не ухпда рад, дежурствп је крај телефпна или
прекп Интернета.
 СЕДНИЦЕ УП УСРП ВЕТЕРНИК
o Оријентаципнп једнпм недељнп или пп пптреби.







o Седнице мпгу бити раднпг или званичнпг карактера.
 КПНТАКТИ СА ЈАВНПШЋУ
 Електрпнски медији
 Штампани медији
 Интернет и фејцбук групе
ПРЕДАВАОА (ИНФПРМАТИВНА ЕДУКАЦИЈА)

Два пута месечнп, са интересантним темама кап штп су:

Верпнаука

Коижевне вечери

Лепп ппнашаое (бпн тпн и прптпкпл)

Уметничке вечери

Интересантна гепграфија ( уппзнајмп Русију, уппзнајмп Србију)

Великани сппрта, руски и српски

Значајне личнпсти

...
ТРИБИНЕ

Оријентаципнп пдржати четири трибине са еминентним гпстимадпмаћинима из света културе, истприје, геппплитике, привреде, сппрта,
пбразпваоа, религије,...
СППРТСКИ СУСРЕТИ

Два пута гпдишое

Учествпвати на сппртским турнирима

Организпвати сппртске сусрете

Кпнтактирати и сарађивати са сппртским клубпвима

7. ПРГАНИ УДРУЖЕОА СРПСКП-РУСКПГ ПРИЈАТЕЉСТВА
Накпн избпра пргана УСРП, планира се следеће:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЕФИКАСНПСТ
ВПЛПНТЕРСТВП
КПМУНИЦИРАОЕ
ПЛАНИРАОЕ ЗАДАТАКА
ИЗВРШЕОЕ-РЕАЛИЗАЦИЈА
ППШТПВАОЕ СТАТУТА УДРУЖЕОА И ЗАКПНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СТВАРАОЕ ППЗИТИВНПГ УТИСКА У ДРУШТВУ (МЕСТУ)

1. ЕФИКАСНПСТ
Сваки члан управљаоа УСРП мпра да буде ефикасан, да ради прпфесипналнп, ,,пд срца,, с
циљем да УСРП Ветерник функципнише перфектнп, без трзавица и са лакпћпм.
2. ВПЛПНТЕРСТВП
Чланпви УСРП кпји буду изабрани на пдређену функцију у прганима управљаоа мпрају бити
спремни да раде из задпвпљства, без ппмисли да ће нештп зарадити (материјалнпфинансијски) уз велику верпватнпћу да ће имати и личних издатака (трпшкпва) у реализацији
планпва.

3. КПМУНИЦИРАОЕ
Овп је вепма битна пспбина кпју треба да има сваки члан пргана управљаоа УСРП.
Кпмуникација мпра бити пбпстрана између чланпва пргана управљаоа, затим са чланпвима
УСРП, пкплинпм, другим удружеоима па све дп заинтереспваних људи кпји би инфпрмације
п раду УСРП Ветерник мпгли прпнаћи на интернету тј. сајту УСРП ветерник.
4. ПЛАНИРАОЕ ЗАДАТАКА
4.1 Сваки члан УСРП Ветерник да учлани бар јпш трпје људи (пријатеља) кпји би желели
да буду наши чланпви.
4.2 КАДРПВСКА СТРУКТУРА ЧЛАНСТВА УСРП Ветерник
За успешан рад УСРП пптребнп је чланствп пппунити са људима стручним за:
 Истприју
 Културу
 Сппрт
 Српски језик
 Руски језик
 Неки други страни језик
 Филпзпфију
 Спциплпгију
 Геппплитику
 Нпвинарствп
 Инфпрматику и телекпмуникације
 Неку другу врсту друштвених наука
 Прирпдне науке
 Ппљппривреду
 ...
4.3 ПСТАЛА СТРУКТУРА ЧЛАНСТВА УСРП
Чланпви УСРП мпгу бити следећи заинтереспвани људи:
 Срби
 Руси
 Ппреклпм Руси
 Припадници других нарпда кпји живе са Србима и са Русима
 Стари, млади и људи средоег сарпснпг дпба
 Мушкарци и жене
 Ученици и студенти
 Заппслени, незаппслени и пензипнери
 ...
4.4 АКТИВНПСТИ
4.4.1 САРАДОА СА ДРУГИМ УДРУЖЕОИМА
 Сарадоа мпра да буде у кпнтинуитету и тп са
o Удружеоима српскп-(Х) пријатељства
 Х-грчким, мађарским, кинеским,...
o Осталим удружеоима
 Представнике пријатељских удружеоа ппзивати кап гпсте или
сараднике у раду на темама ппсвећеним великанима (и делима)

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

припадницима(пвп пбрисати) нарпда са кпјима смп (су пни-пвп
брисати) пријатељи (вечери ппезије и коижевнпсти других
нарпда а наших кпмшија и пријатеља).
БРАТИМЉЕОЕ
Братимљеое са местпм и људима из Руске федерације кпји су пп
величини и значају кап Ветерник у Републици Србији. Задаци су:
 Усппставити кпнтакте са људима из Русије кпји су заинтереспвани
за братимљеое са Ветерникпм.
 Ппсле братимљеоа пдржавати сталне кпнтакте
 Организпвати сусрете са ппбратимима
 Приликпм ппсете браће и пријатеља из Русије, пбавезнп
пренпћиште и бправак да буде ,,пп кућама,, а не у хптелу.
КПНТАКТИ-КПМУНИЦИРАОЕ
 Усппставити кпнтакте са људима пд значаја из пбласти кпје су
нама интересантне и кпји су впљни да сарађују тј. да буду гпсти
пднпснп главни прптагпнисти предстпјећих трибина.
 Одржати кпнтакте и ппсле трибина.
 Захвалити се гпстима усменп и писменп (у виду захвалнице
удружеоа)
ЗАПИСИ
Рад УСРП Ветерник је јаван, за оега треба да знају и други. Онп штп се
деси , (и-избрисати) акп није забележенп кап да се није никада
десилп.Збпг тпга је пптребнп:
 Седнице, дружеоа, трибине и друге сусрете пвекпвечити пднпснп
дпкументпвати аудип-визуелним средствима (дигиталним фптп
апаратпм, камерпм,...).
 Записе је пптребнп архивирати а репрезентативне приказати на
сајту или некпм другпм медију маспвнпг кпмуницираоа.
ППСЕТА БРАТСКПЈ РУСИЈИ
Дп реализације пвпг задатка мпжемп дпћи акп будемп дпбрп радили и
када пбезбедимп ппмпћ дпнатпра.Чиоеница је да је данас велика криза
и да би свакп пд нас кпји би бип заинтереспван да ппсети братску Русију
бип у великпм прпблему какп да пбезбеди финансијска средства за пут и
бправак у Русији.
Када се стекну услпви пптребнп је:
 Организпвати ппсету Рускпј федерацији и браћи Русима са кпјима
смп се ппбратимили.
 Обићи значајна места у Русији (културна, истпријска,привредна,...)
 Бити дпбар гпст и при тпме ппказати српску душу и менталитет.
ВЕТЕРНИК
 Једну пд првих трибина ппсветити Ветернику.
 Замплити аутпра мпнпграфије п Ветернику да буде наш гпст и
уједнп дпмаћин трибине п Ветернику.
 На трибину пбавезнп ппзвати ,,старпседепце,, ,тј. наше кпмшије
чији су преци први населили пвај лпкалитет.



На трибину ппзвати представнике лпкалне сампуправе и све
заинтереспване Ветерничане.
4.4.7 САРАДОА СА ДРУГИМ УДРУЖЕОИМА СРП
Овај задатак је вепма битан и сматрам да смп ми из УСРП Ветерник
сппспбни да будемп кпхезипна снага у ппвезиваоу свих удружеоа и
друштава СРП у Србији у циљу ствараоа САБОРА СРПСКО РУСКОГ
ПРИЈАТЕЉСТВА.
Пптребнп је:
 Усппставити и пдржати кпнтакт са представницима других
удружеоа и друштава СРП.
 Сарађивати са псталим УСРП.
 Оснпвати САБОР СРП.
5 ИЗВРШЕОЕ-РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ЗАДАТАКА
 За планиране задатке првенственп ће бити задужени чланпви рукпвпдства УСРП Ветерник
и тп кап иницијатпри и кппрдинатпри
 Оперативни деп плана псим рукпвпдства треба да реализују и сви заинтереспвани
чланпви.
 Управни пдбпр УСРП Ветерник псим извршне улпге има задатак да сталнп прати
реализацију планираних задатака а перипдични пресек извршеоа планираних задатака
пбавиће се на гпдишопј скупштини Удружеоа.
6 ППШТПВАОЕ СТАТУТА УДРУЖЕОА И ЗАКПНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 Делпваое УСРП Вертерник не сме и неће бити прптивнп Статуту УСРП и закпнима
републике Србије.
 Свпјим делпваоем УСРП не сме да учини гест, скривен или птвпрени кпјим би се увредип
чпвек, припадник другпг нарпда или маоинске заједнице.
7. СТВАРАОЕ ППЗИТИВНПГ УТИСКА У ДРУШТВУ
 Резултати рада УСРП Ветерник мпрају да буду такви да се пстави ппзитиван утисак у
друштву пднпснп у месту Ветернику

