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Дан оПштине тоПола
друштво

Светом Архијерејском литургијом коју 
је служио Шумадијски епископ господин 
Јован, уз саслужење свештенства 
Опленачког намесништва, започела је 
прослава обележавања Мале Госпојине, 
Дана општине Топола и храма Рођења 
Пресвете Богородице у Карађорђевом 
граду. По завршеној литургији 
кренула је литија улицама Тополе. 
Литија се зауставила испред зграде 
Општине где је пресечен славски колач. 
Свечана седница Скупштине општине 
одржана је у градској биоскопској 

дворани уз присуство великог 
броја личности из јавног живота 
Србије као и страних амбасадора.
Гостима су се обратили председник 
Скупштине општине Топола и народни 
посланик Драган Јовановић, амбасадор 
Белорусије Владимир Чушев, заменик 
градоначелника града Београда, 
Андрија Младеновић и народни 
посланик у Скупштини Републике 
Србије, Драгомир Карић. Председник 
општине Топола, Драган Живановић, 
уручио не на свечаној седници највиша 

текст: дијана Ч.Ф / Фото: миша марковић(21.септембар-мала Госпојина)

општинска признања: Повеље Рођења 
пресвете Богородице и Захвалнице 
за допринос развоју општине Топола.

Повеље Рођења пресвете Богородице 
припале су:
- Чепурин Александру Васиљевичу
- Aмбасадору Руске Федерације у 
Републици Србији – награду у његово име 
примио је саветник амбасаде Александар 
Војтановски; 
- Зорани Михајловић, министру грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре 
у Влади РС – због неодложних обавеза 
није присуствовала свечаној седници 
тако да је награду примила нешто касније 
у хотелу „Опленац“;
- Основној школи ,,Живко Томић“ 
Доња Шаторња – награда је уручена 
директорки школе Марији Обрадовић.
Захвалнице за допринос развоју општине 
Топола припале су:
- Драгомиру Карић, народном посланику 
у Скупштини РС
- ,,Јавном предузећу - Дирекција за 
изградњу општине Топола“ ЈП Топола,
- Славиши Ковачевић , тренeру ФК 
,,Карађорђе“,
- Снежани Маринковић, инжењеру 
металургије из Тополе,
- Милошу Станковић, ученику Средње 
школе ,,Краљ Петар I“ у Тополи,
- Момчилу Ђорђевић, пољопривредном 
произвођачу из Жабара
- Светозару Јевђић из Тополе, 
- Трговини ,,Симић“ из Белосаваца и
- Предрагу Филиповић, главном и 
одговорном уреднику радија И ФМ БРАФ 
92,7 МХз.
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53.оПленачка
берба

друштво

Око 220.000 посетилаца било је 
на овогодишњој манифестацији 
Опленачка берба, која је протекла три 
дана одржана по 53. пут у Тополи.
Иначе, Опленачку бербу, једну од 
најзначајнијих културно привредних 
манифестација у централној Србији 
отворио  је  министар туризма 
Расим Љајић, а Тополу је поред њега 
посетио министар пољопривреде 
Бранислав Недимовић, министарка 
правде Нела Кубуровић, као и њен 
предходник Никола Селаковић.
“На свечаном дефилеу Тополским 
улицама прошло је близу 500 учесника. 
У културно-уметничком делу наступили 
су нам гости из Швајцарске, Републике 
Српске, Косова и Црне Горе, док је у 
забавном делу наступио Лексингтон 
бенд, који је напунио плато хотела 

на Опленцу” и Јелена Томашевић.
И ове године Туристичка организација 
Опленац, у великој конкуренцији 
све већег броја излагача домаће 
радиности, старих заната,сувенира, 
пољоппривредних произвођача, 
изабрао је  најбоље међу најбољима

Награду за НАЈАУТЕНТИЧНИЈИ 
СУВЕНИР ОПЛЕНАЧКЕ бербе 
освојио је Горан Рашковић ,власник 
ДРВЕНЕ БАЈКЕ из Смедервске Паланке.
Награда за ОЧУВАЊЕ СТАРИХ 
ЗАНАТА припала је ВИШЊИ 
КНЕЖЕВИЋ, власници КРЕАТИВЕ.
Награду ЗА СТАЛНОСТ и захвалност 
за дугогодишњи наступ на Опленачкој 
берби уз жељу да се још дуго дружимо, 
додељујемо Звездани Захаријевић
Награда за КОМПЛЕТАН НАСТУП 
НА ОПЛЕНАЧКОЈ БЕРБИ припала је 
СЛАВКИ ТАНАСИЈЕВИЋ из Трнаве.

текст: дијана Ч.Ф
Фото: пеђа Ф.

сајаМ туризМа
у крагујевцу

Туристичке организације из Шумадије 
и Поморавља, односно Аранђеловца, 
Баточине, Деспотовца, Кнића, Лапова, 
Раче, Рековца, Тополе и Крагујевца, 
представиће обједињену туристичку 
понуду на Међународном Сајму туризма 
и сеоског туризма у Крагујевцу, од 24. до 
26. новембра, одлучено је на састанку у 
Шумадијском управном округу. Присутне 
директоре поздравила је Биљана Илић 
Стошић, начелница округа, која је том 
приликом истакла значај регионалног 
повезивања посебно имајући у виду 
очекиване законске измене током следеће 
календарске године као и могућност 
аплицирања за пројекте који ће бити 
доступни регијама. Том приликом Илић 
Стошић је нагласила да ће локалне 
туристичке организације у наредном 
периоду имати велику подршку округа 
али и да се кроз реализацију бројних 
активности очекују добри резултати.
 На састанку је договорен заједнички 
наступ на Сајму туризма у 
Крагујевцу. Овог пута на штанду 
ће бити и Туристичка организација 
Аранђеловца што ће у великој мери 
обогатити понуду Централне Србије. 
Истовремено, представници свих 
туристичких организација дефинисали 
су предстојеће активности како би што 
пре основали регионалну туристичку 
организацију, затим план промоције 
у оквиру заједничких публикација 
током предстојеће 2017. године  као 
и заједничко учешће на сајмовима 
и манифестацијама. После Сајма 
туризма у Крагујевцу, у првој половини 
децембра јавности ће бити представљена 
заједничка понуда у Лапову на 
манифестацији „Златне руке Шумадије“.

 На 8. Meђународном сајму туризма и 
сеоског туризма од 24. - 26. новембра на 
Шумадија сајму у Крагујевцу, Туристичка 
организација ‘’Опленац’’ Топола 
промовише своје туристичке потенцијале 
у оквиру регије Централна Србија а 
наше вредне домаћице представиће 
своје производе на сајму зимнице. 

текст: дијана Ч.Ф
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Дефиниција насиља
Сваки човек у детињству искуси неки вид 
насиља; било да је у улози вршиоца насиља, 
онај који трпи или је сведок насиља 
над неким другим. Насиље представља 
сваки облик понашања које има за циљ 
намерно повређивање или наношење 
бола, било психичког или физичког. 
За разлику од насилног, агресивно 
понашање је једнократно, може бити само 
неконтролисана реакција или одбрана. 
Насилно понашање има обично исти или 
сличан садржај, траје дужи временски 
период и насилник има моћ над жртвом.
Насиље се појављује у различитим 
облицима. Вербално насиље је сваки вид 
исмевања, називање погрдним именима, 
ругање, вређање, добацивање. Није 
неопходно наглашавати колико деца, без 
обзира на узраст, могу бити инвентивна 
у оваквим ‘’креативним’’ облицима 
вербалног изражавања. Физичко насиље 
подразумева ударање, гурање, отимање 
и уништавање ствари. Ранијих година 
је углавном било карактеристично 
за дечаке, али се, нажалост, све 
чешће јавља и код девојчица. Чини 
се да је транзиција однела барбике. 
Деца која су изолована из друштва, 
игнорисана од стране другова, трпе 

оговарање и о њима се измишљају разне 
приче које обично немају леп и истинит 
садржај, јесу жртве социјалног насиља. 
Психичко насиље подразумева претеће 
погледе, гримасе, нежељене коментаре, 
изнуђивање новца, уцењивање. 
Сексуално насиље је нежељено 
додиривање на нежељени начин и 
нежељене делове тела, изнуђивање 
сексуалних услуга, принуда на сексуални 
чин. Пошаст интернета јесте и злоупотреба 
фотографија и видео снимака деце.

Дете које трпи насиље
Постоје извесне особине које 
карактеришу сваку од наведених група. 
Потенцијална жртва насиља јесте 
дете које је субмисивно, дефанзивно, 
интроверто са ниским самопоштовнајем. 
Овакво дете ће и на најбезазленије 
опаске реаговати плачем, повлачењем, 
изоловањем од друштва. Плашљиво, тихо 
и повучено дете омиљена је мета оних 
који воле да своју снагу демонстрирају 
над другима, било физичку или психичку. 
Непотребно је наглашавати да би 
родитељи морали да имају увид у 
понашање и расположење своје деце. 
Уколико сте приметили да је ваше 
дете повученије него иначе, слабо једе, 

раздражљиво је,  лоше спава и буди се 
вриштећи или мокрећи у кревет, крајње 
је време да поразговарате шта се дешава 
са њим. Јако трзање на изненадне звуке, 
мењање маршуте одласка или враћања из 
школе, кашњење у школу, модрице по телу 
могу такође бити показатељи да се над 
вашим дететом врши неки облик насиља. 
Сталне главобоље, болови у стомаку, 
уколико нису изговори за писмене вежбе, 
могу бити аларманти сигнали. Нестанак 
личних ствари и већи захтеви за џепарац 
могу значити изнуђивање новца. 
Наравно, ако искључите могућност да 
је ваш пубертетлија почео да пуши или 
конзумира неку психоактивну супстанцу. 
Први корак ка решавању насиља јесте 
отворен разговор са дететом. Покушајте 
да дознате од када се насиље догађа, 
како, где, ко су актери. Покажите 
детету да се саосећате са њим и да ћете 
дати све од себе да зауставите текућу 
непријатну ситуацију. Али немојте 
обећавати да ће све и одмах бити у реду. 
Пробајте заједно да нађете решење. 
Договорите се о предстојећим корацима 
решавања проблема. Имајте на уму да 
родитељи које не пријаве насиље не 
могу га ни зауставити. Ово наравно 
не подразумева да се ви лично светите 

о насиљу МеЂу ДецоМ и МлаДиМа
текст: дијана Ч.Ф / Фото: порталмлади
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насилнику или некоме њему блиском. 
Многа деца ће престати са насиљем 
уколико њихови родитељи сазнају 
чиме се деца баве у слободно време. 
Нажалост, родитељи деце која врше 
насиље не желе увек да погледају истини 
у очи. Бране се углавном неистинитим 
аргументима како запослени у школи 
мрзе њихово дете, како су они били 
још гори у тим годинама, или како они 
једноставно не проналазе начин да 
контролишу сопствено дете. Важно је да 
разговор са таквим родитељем обавите 
у присуству одељењског старешине или 
стручне службе, односно психолога и/
или педагога школе. Уколико се насиље 
и даље настави, поново контактирајте 
запослене у школи. Постоје тачно 
прописане законске процедуре које 
се у таквим околностима предузимају 
(Општи протокол за заштиту деце од 
злостављања и занемаривања). Такође, 
неке школе имају оформљене тимове 
задужене за безбедност у школи и 
решавање проблема везаних за насиље. 
Распитајте које су особе чланови овог 
тима и обратите се њима за помоћ. Будите 
упорни и истрајни и стално разговарајте 
са дететом да ли се насиље зауставило.
 
Деца која врше насиље
Зашто деца уопште врше насиље? 
Мотиви могу бити заиста разнолики. 
Нека деца, нарочито млађег узраста, 
немају адекватан увид у сопствено 
понашање. Тако за њих нема одређену 
тежину реченица која подразумева 
исмевање другог детета због физичких 
или материјалних недостатака. Старија 
браћа или сестре, одрасли људи којима 
се диве или једноставно ликови из 
акционих филмова могу и те како 
бити модели за имитацију и креирање 
сопственог имиџа. Колико родитеља 
заиста поштује ограничење узраста 
које стоји у углу сваког филма на 
домаћим телевизијским програмима?
Комуникација са вршњацима је вештина 
која се учи, тако да је могуће да је деца 
не усвоје на адекватан начин. У том 
случају, ‘’ко тебе каменом, ти њега 
са два’’  може бити једини научени 
модел комуникације. У детињству је 
припадност групи од изузетне важности. 
Али ако сте у групи, онда се морате 
и понашати као њени чланови. То би 
значило да се поједина деца и не би 
изоловано тако понашала уколико их 
другови не би наговарали на насиље. 
Деца које пролазе кроз неки тежак 
период у животу, губитак или развод 
родитеља, селидба или нешто слично, 

могу своје незадовољство показати и кроз 
агресију над другом децом. Родитељи 
или старатељи би у том случају морали 
више пажње посвећивати детету које 
је неспремно за новонасталу ситуацију 
и потражити помоћ стручних лица. 
Насиље ће вршити и дете које је и 
само жртва породичног насиља или 
се у породици толерише овакав вид 
понашања. Родитељи који су без 
саосећања и топлине, или превише 
попустљиви и не постављају границе 
у понашању, одговорни су за наслино 
понашање деце. Такође, стереотипни 
начин мишљења, систем вредности и 
менталитет утичу на развој личности 
сваког од нас, могуће и негативно.
Готово сваком родитељу је непријатно 
када га позову из школе и саопште да 
његово дете врши неки облик насиља над 
другим дететом. Оно што је јако битно у 
оваквој ситуацији је да не затварате очи 
пред истином и да озбиљно схватите 
проблем и приступите његовом решавању. 
Први корак је, погађате, разговор са 
дететом. Јасно му ставите до знања да не 
толеришете насиље. Немојте на његово 
насиље одговарати батинама или било 
којим видом насиља. Ускраћивање нечега 
што дете воли је много ефикаснији метод 
кажњавања. Затим му помозите да стекне 
увид у своје понашање и последице 
онога што је чинило. Питајте га на који 
је начин могао другачије да реагује. 
Развијајте емпатију код њега питајући га 
шта мисли како се то друго дете осећало 
док је исмевано, тучено или изнуђивано. 
Научите га да се извини и поправи грешке. 
Похвале и награде су неизоставни део 
васпитања. Похвалите га за жељено 
понашање. Питајте га како се оно тада 
осећало. Будите у току и пратите шта ваше 
дете ради. Научите га да стиче и одржава 
пријатељства. Сарађујте са школом и не 
стидите се да потражите стручну помоћ!

Дете које је сведок насиља у 
школи
У разговору са дететом сазнајете да ли ово 
је висак се у његовој школи врши насиље. 
Постоје многобројни сведоци насиља, 
али се нико не усуђује да га пријави. 
Важно је да објасните детету разлику 
између тужакања и пријављивања 
насиља. Разлика је у крајњем циљу 
пријаве. Један од разлога пријаве 
одраслим лицима може бити и страх да 
онај који пријављује и сам не постане 
жртва истог насилника. У том случају 
сте ви дужни као родитељ да сакупите 
детаљне информације о акту насиља и 
пријавите их одељењском старешини 
или стручним сарадницима у школи. 
И за крај, сетите се да сте ви као 
родитељ први модел понашања који дете 
усваја. Стога научите да контролишете 
сопствени бес и љутњу. Разговарајте са 
децом о емоцијама. Али их и показујте! 
Научите да увидите сопствене грешке и 
да пред дететом изговорите магичну реч 
‘’извини’’. Не исмевајте и не понижавајте 
дете. Заједно коментаришите филмове и 
књиге. Нађите заједничке активности, 
било да су то друштвене игре или излети 
који ће вам омогућити да се међусобно 
добро упознате и изградите поверење. 
Научите дете да се у животу и губи и 
добија. Постављајте питања која ће детету 
помоћи да самостално дође до решења, 
уместо да му ви понудите готова. И не 
заборавите да сваки пут заглите дете када 
се вратите кући јер љубављу све почиње.

ПРОЈЕКАТ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“ 
СУФИНАНСИРА:
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Моје искуство из летње 
научне школе Петница

Када се конкурс појавио, одмах сам 
као ученик на крају седмог разреда 
Основне школе у Тополи конкурисао 
за одлазак на ЛНШ, био сам јако 
заинтересован да пробам нешто 
ново и занимљиво. Истраживачка 
станица Петница је истраживачка 
станица у близини Ваљева и окупља 
полазнике из основних и средњих 
школа.Тамо се организују разни 
семинари, а за основце сваке године 
организује се ЛНШ. Летња научна 
школа окупља ђаке који имају 
далеко већа интересовања и знање 
и траже више него што школа може 
да их научи и пружи им.У Петници 
полазници слушају предавања,пишу 
семинарске радове и бирају петобоје 
али поред рада на семинару има 
довољно времана за игру и забаву.

У намери да се изађе у сусред разоноди 
организују се филмске вечери,вече 
игара, излет и петницовизија. Из 
Тополе у септембу на ЛНШ отишла 
су четири ученика, а њихови утисци 
показују да им је било јако занимљиво.
Велика библиотека омогућила им 
је ширење знања, али такође ЛНШ 
је ту да помогне полазницима да 
одлуче коју ће средњу школу уписати 
због тога су ту сарадници.Они су 
средњошколци који су ту да помогну 
у реализацији ЛНШ-е, али и да би се 
дружили са полазницима. На овом 
семинару полазници су стекли много 
нових пријатеља јер на ЛНШ долазе 
ученици из свих делова Србије али 
и из Црне Горе и Босне. Још један 
велики циљ овог програма био је да се 
и после семинара настави дружење, а 

велики удео у томе имају сарадници 
јер они организују разна окупљања и 
обиласке научних програма за децу.
Моји утисци су веома добри, јако 
сам задовољан јер сам упознао много 
нових вршњака, био сам задивљен том 
велелепном грађевином. Цео комплекс 
је диван, двориште и амфитеатар 
као и низ учионица и соба. Хемијске 
лабораторије и кабинет електронике, 
глува и слепа соба опремљени су 
модерном технологијом која се не 
разликује много од оваквих установа 
на западу. Рад је био тежак и напоран 
али резултати су велики, проширио 
сам своје знање и научио много више 
о стварима које ме интересују. Надам 
се да ћу поново отићи у ИС Петницу 
али овога пута као средњошколац 
на семинар који ме највише занима.

текст:  милан марковић VIII4 (ош карађорђе топола)
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МеДицинске
заниМљивости

зДравствени 
туризаМ текст: др дарко Ч.

текст: драГана арсенијевић 1/ Неурон је најдужа ћелија у људском 

телу која стимулише мишиће, а може 

бити дуга и до 1,4м

- у људском телу најдуже живе мождане 
ћелије, које проживе и цели људски 
живот
- у људском мозгу има око 100 милијарди 
нервних ћелија
- брзина сигнала који путује дуж 
нервних ћелија може досећи и до 
400км/х
- крв у једном дану пређе удаљеност од 
19 000км
- капилари су промера 10 пута мањег 
од власи људске косе
-срце откуца у једном дану 100 000 
пута, а током људског живота око 2,5 
милијарде  пута
 
2/ Површина плућног ткива једнака 

је површини тениског игралишта

- брзина ваздуха при кашљању је око 
100км/х, а при кијању чак 160 км/х
- жваћни мишићи могу произвести 
силу која одговара тежини од 90 кг
- сваки човјек има другачији отисак 
језика, баш као што има другачији 
отисак прста
- слузница танког црева обликује 
ресице које повећавају цревну површину 
и до 300 метара квадратних што је 
неопходно да би се храњиве материје 
могле апсорбовати
- бубрези дневно филтријају 160 до 180 
литара течности, али готово једнако 
толико и реапсорбују јер људи у просеку 
измокре смо 1,5 литара мокраће

3/ Дебљина коже износи 0,5-4мм- 

најтања је на капцима, а најдебља на 

длановима и табанима

- после 25. године живота на кожном 
рељефу почињу да се јављају боре, које 
са годинама постају све израженије
- у посеку се дневно излучи око 0,8 л 
зноја, за чије се испаравање утроши 
енергија од 2100кЈ

Недавна истраживња су показала да 
туристи који желе медецинску помоћ 
у 41% случајева траже стоматолошке 
услуге, 40% услуга из области ортопедије, 
кардиологије, кардиохирургије, а 19% их 
преферира естетској хирургији. Главни 
светски трендови показују д тржиште 
које потражује медицински туризам 
рсте између 20 и 40 одсто, да  је прошле 
годие зарада тог сектора износила 60 
милијрди долара, а та бројка ће се  ове 
године попети на 100 милијарди долара.
Због три пута нижих цена него у њиховим 
земљама, али и квелтетних услуга наших 
стручњка све више странаца долази 
у нашу земљу, и управо конкретан 
разлог њиховог доласка је медицински 
турзам. Препоруке се улавном 
добијају усменим путем од здовољних 
пциената,или  како ми у туризму 
то зовемо, на препоруку пријатеља.
 Медецински или здравствени туризам, 
може Србији да донесе добру зараду, 
аа Законом је та област регулисана 
јос 2009. Године. Држава би требала 
озбљно да се позабави овим видом 
туризма ,створањем што бољих услова 
за долазак странаца у нашу земљу 
и развојем здравственог туризма.
Здравствени туризам је за сада у Европи 
највише развијен у Мађарској, Пољској, 
Шпанији и Турској, а истраживања 

показују да Мађарска предњачи у 
развојем својих термалних извора.
У нашој земљи не постоји јасно 
развијена маркетиншка стратегија за 
промоцију овог вида туризма, а такође 
и недеовољна организација и увезивање 
свих учесника у оргнизацији прихвата 
страних туриста који све више долазе у 
нашу земљу управо у јасно дефинисаној 
потрази за овим видом туризма.

Чињеница је да постоји и одговарајућа 
понуда и квалтетна тражња, тако да 
је сада на лекарима и одговарајућим 
институцијама да покрену одговарајуће 
акције  како би се и Србија нашла 
на здравственој туристичкој ма-
пи Европе као један од лидера.

важан сеГмент стратеГије 
развоја туризма у србији
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волонтерски центар кораци
Волонтерси центар “Кораци” у Тополи 
основан је 23.05.2003.год. као производ 
пројекта “Активни грађани у подршци 
рањивим грипама” на иницијативу 
грађана општине Топола и стручних лица 
из локалне самоуправе, институција 
,невладиног сектора и донатора.  
Удружење грађана Волонтерски 
центар “Кораци” Топола је невладино 
и непрофитно удружење основано на 
неодређено време ради остваривања 
циљева у области волонтерског рада и 
пружања помоћи угроженим групама 
и лицима којима је помоћ потребна.
Основни циљ Волонтерског центра 
је побољшање услова и квалитета 
живота грађана кроз оспособљавање 
и оснаживање грађана за активно 
укључивање у друштвени живот кроз 
смањивање изолованости припадника 
циљних група(старима,ромима,особама 
са сметњама у развоју и другим 
људима и деци који се нађу у стању 
социјалне потребе), промовисање 
солидарности, алтруизма и хуманости.
Да окупља и едукује грађане одане идеји 
волонтеризма, да помажу угриженим 
групама и да се промовише и афирмише 
идеја волонтеризма. Током постојања ове 
организације чланови удружења имали су 

низ активности, између осталих основан 
је и клуб за стара лица “Опленачко 
срце” који функционеше од августа 
месеца 2004.год. У оквиру волонтерског 
центра до 2013. год. функционисао је 
и клуб хранитеља “Цврчак” из Тополе 
када је постао самостална организација. 
Кроз активности Волонтерског 
центра оснажена је популација 
Рома из чега је настало самостално 
удружење Рома “Ромски Ђурђевк”,као 
и удружење за децу са сметњама у 
развоју “Загрљај” које окупља децу са 
сметњама у развоју и њихове родитеље. 
Све активности засноване су на 
волонтерском раду кроз окупљање 
свих заитересованих волонтера и 
спровођењем различитих акција које се 
традиционално спроводе сваке године 
као што су: “Старима с љубављу”; 
”Ђаку на дар”; ”Опленачка берба”;  
прославе-светски дан волонтера као 
и обележавање значајних датума, 
екскурзије, прикупљање одеће и 
помоћи за најугроженије,учествовање 
волонтера у манифестацијама на 
локалом и републичком нивоу.
Волонтерски центар поседује базу 
података о волонтерима укљученим у 
Удружење, старима који имају потребу 

за подршком и деци са сметњама у 
развоји на територији Општине Топола.
Активност се спроводила и кроз 
реализацију пројеката  као што су: 
”Aктивни грађани у подршци рањивим 
групама”; ”Промоција хранитељства”; 
“Обједињавање рада невладиног сектора 
у помоћи рањивим групама”; “Израда 
билтена о хранитељству”; “Остати и 
опстати плус”-у оквиру пројекта развој 
локалних услуга социјалне заштите 
у Србији; ”Помоћ у кући за старе”; 
“Помоћ у кући за децу са сметњама 
у развоју и њихове породице” који 
се и даље реализује и финансирана 
је од стране СО Топола.Такође 
“Помоћ у кући за старе” отпочиње 
са реализацијом, Општина Топола је 
носилац пројекта финансираног од 
стране ЕУ, а Волонтерски центар Кораци 
из Тополе је пружалац услуге. Пројекти 
су били финансирани од различитих 
донатора. Такође Волонтерски центар 
је био партнер другим организацијама 
које су спроводиле пројекте на 
територији Општине Топола као што 
су друге организације биле партнери 
волонтерском центру Кораци. Све 
активности су медијски пропраћене кроз 
радио, телевизију, стручне часописе.


