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PROGRAM RADA CRVENOG KRIŽA BUJŠTINE ZA 2017. GODINU 
 

1. UVOD 
 

 

     Jedan od najvažnijih dokumenata ICRC-a je Strategija 2020 koja među tri strateška cilja stavlja spašavanje života, zaštitu 

sredstava za život te jačanje sposobnosti oporavka od katastrofa i krize. 

Hrvatski Crveni križ (HCK) u sklopu kojeg je i Gradsko društvo Crvenog križa Buje (GDCK Buje), slijedi navedenu 

strategiju razvoja.  

Statut kao temeljni dokument propisuje djelatnosti Crvenog križa koje su usko povezane u provođenju navedenih ciljeva. 

Prema utvrđenom  unutarnjem ustroju HCK, programske djelatnosti i zadaće neposredno se ostvaruju kroz rad općinskih i 

gradskih društava Crvenog križa pa tako i u našem društvu Crvenog križa.  

 

S tim u svezi naše društvo prioritetno će svoj rad usmjeriti na: 
      

1. unapređivanje svih javnih ovlasti te ostalih djelatnosti; 

2. unapređivanje i podršku u radu s mladima i volonterima Crvenog križa; 

3. edukacija djelatnika i volontera za sve djelatnosti; 

4. rješavanje bitnih pitanja od zajedničkog interesa kroz ciljane programe i zajedničke akcije; 

5. unapređivanje organizacije zajedno sa ostalim društvima Crvenog križa Istarske županije i HCK  

 

 

2. IZJAVA O ODGOVORNOSTI RAVNATELJA I PREDSJEDNIKA DRUŠTVA 
 

 

     Program rada crvenog križa Bujštine odraz je provedbe Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (N.N.71/2010), odredaba 

Statuta GDCK Buje te objektivne ocjene stanja, potreba i prioriteta na području gradova Buje, Novigrad i Umag te općina  

Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj.  
Program rada usklađen je sa projekcijom rada GDCK Buje za period 2016-2020. godine prihvaćenoj na sjednici Skupštine GDCK Buje. 

     
 Ravnateljica GDCK Buje, Vesna Kovačević  Predsjednica GDCK Buje, Đurđica Radošević  
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3. PRIKAZ AKUTUALNOG STANJA  
 

Povoljne mogućnosti: 

 

Problemi: 
  

- Zakon o HCK koji pruža dobru osnovu financiranja 

djelatnosti Crvenog križa 

- Nedovoljan broj zaposlenih i educiranih osoba u 

postojećim djelatnostima 

- ustanovljena mreža GDCK u RH 
- provođenje zakona o HCK u praksi – neusklađenost s 

drugim Zakonima 

- volonteri kao nositelji aktivnosti - nedovoljno poznavanje rada Crvenog križa 

- dobra suradnja s ostalim službama  

- sve bolja opremljenost za zadane programe  
 

 

4. CILJEVI PROGRAMA 
 

 

     Ciljevi programa društva proizlaze iz članka 8.Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (N.N.71/2010) te su odraz 

izvršavanja obveza koje proizlaze temeljem izvršavanja javnih ovlasti te redovnih djelatnosti a one su  
 

a) Osiguranje redovnog rada društva (redovna djelatnost); 

b) Poslovi Službe traženja (Javna ovlast); 

c) Provođenje programa prve pomoći – Javna ovlast; 

d) Provođenje zdravstvenih programa; 

e) Provođenje socijalnog programa; 

f) Programi djelovanja u katastrofama i drugim izvanrednim situacijama; 

g) Unapređenje rada s mladima; 

h) Razvijanje informativno-promidžbene djelatnosti. 
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NEPOSREDNI ZADACI U 2017.GODINI 

 

CILJ ZADATAK OPIS AKTIVNOSTI 
VREMENSKO 

IZVRŠENJE 

FINANCIRANJE 

AKTIVNOSTI 
  

A 
Osiguranje 

redovnog  

rada Društva 

A.1 
Sastanci Odbora 

društva 
Priprema materijala 

Sazivanje i održavanje sjednica 
tijekom cijele godine 

Vlastita sredstva 

A.2 Sjednica Skupštine 
Priprema materijala 

Sazivanje i održavanje sjednica 
Dva do tri puta 

godišnje 

A.3 
Sastanci mjesnih 

društava CK 
Priprema, sazivanje i održavanje, 

provođenje zaključaka 
mjesečno 

A.4 
Sjednice Nadzornog 

odbora 
Priprema materijala 

Sazivanje i održavanje sjednica 
nekoliko puta godišnje 

A.5 
Koordinacija 

ravnatelja 
Priprema materijala provođenje 

zaključaka 
tijekom cijele godine 

A.6 Računovodstvo 
Poslovi vezani uz vođenje 

računovodstva 
tijekom cijele godine Vlastita sredstva 

A.7 Zaposlenici 
Poslovi vezani uz djelatnosti, 

Nabava nove računalne opreme 
tijekom cijele godine Vlastita sredstva 

      

Z
aj

ed
n

ič
k

e 
ak

ci
je

 

H
C

K
 

Obilježavanje 

Međunarodnog dana i 

tjedna CK  

Izložbe o djelatnostima, mjerenje 

krvnog tlaka (Buje, Novigrad, 

Umag), sudjelovanje na natjecanju, 

pokazna vježba  

08-15.svibnja Vlastita sredstva 

Obilježavanje 

Svjetskog dana 

darivatelja krvi 

Predavanje u školama; 

Podjela promidžbenog materijala; 

Rad s medijima 

14.lipnja 
0,5% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

Svjetski dan prve 

pomoći 
Nacionalno natjecanje seniorskih 

ekipa prve pomoći 
08.-10.rujna 

0,5% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 
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A 
Osiguranje 

redovnog  

rada Društva 

 

Dan DDK 
Priprema zahvalnica, podjela 

priznanja jubilarnim darivateljima 

krvi na Bujštini 

25.listopada Vlastita sredstva 

Solidarnost na djelu 

Priprema akcije 

Priprema ekipa 

Rad s medijima 

Evaluacija akcije 

12..listopada Vlastita sredstva 

Tjedan borbe protiv 

TBC 
Podjela promidžbenog materijala 

građanima 
14.-21.rujna 

0,5% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

Tjedan solidarnosti 

Podjela humanitarne pomoći  

Rad s donatorima, obilazak obitelji 

Prikupljanje pomoći u hrani u 

trgovačkim lancima 

12.-15.listopada    

08.-15.prosinca 
Vlastita sredstva 

B 
Služba traženja 

B.1 Edukacija 

Seminari za profesionalne djelatnike 1-2 godišnje 
0,2% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

Seminar za volontere i za Mladež CK 2 seminara godišnje 
0,2% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

Predavanja o Međunarodnom 

humanitarnom pravu i pravima djece 

(kroz radionice) 

30 radionica 

godišnje 

0,2% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

Seminari za članove GIT-a 
1 seminar godišnje, 

startni i napredni 

0,2% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

B.2 Rad sa strankama 

Prijem stranaka i utvrđivanje uvjeta 

za pokretanje postupka traženja 

Tijekom cijele 

godine 

0,2% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

Pokretanje postupka traženja – 

prikupljanje podataka, ispunjavanje 

obrasca, obrada podataka 

Tijekom cijele 

godine 

0,2% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

Permanentno izvješćivanje stranaka o 

tijeku postupka traženja  

Tijekom cijele 

godine 

0,2% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

Izdavanje arhivske građe iz 

evidencija koje posjedujemo i 

izdavanje Potvrda za stranke 

 

Tijekom cijele 

godine 

0,2% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 
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B B.3 Redovni poslovi ST 

Zapremanje Zahtjeva za traženje 
Tijekom cijele 

godine 

0,2% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

Kontaktiranje nadležnih tijela 

županije i grada i svih institucija i 

osoba koje mogu pomoći u traženju, 

sukladno Zakonu o HCK 

Tijekom cijele 

godine 

0,2% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

Evidentiranje postupka u propisanu 

kartoteku 

Tijekom cijele 

godine 

0,2% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

Prosljeđivanje predmeta nadležnim 

službama – drugim Crvenim 

križevima i Nacionalnom društvu 

Tijekom cijele 

godine 

0,2% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

Redovno periodično dostavljanje 

Izvješća o redu Nacionalnom uredu 

Službe traženja 

Tijekom cijele 

godine 

0,2% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

Redovno dopunjavanje stečenog 

znanja 

Tijekom cijele 

godine 

0,2% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

Diseminacija znanja – radionica za 

maturante 

Tijekom cijele 

godine 

0,2% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

C 
Prihvat i 

distribucija 

humanitarne 

pomoći 

C.1 
Paketi humanitarne 

pomoći  
Nabava, prihvat i pakiranje, distribucija, 

pozivi, izvješće o podjeli  
Tri puta godišnje 

Temeljem posebno 

osiguranih sredstava 

C.2 

Humanitarna pomoć 

(hrana, odjeća, obuća, 

higijena) 

- Prihvat; 

- Sortiranje; 

- Rad u skladištu; 

- Distribucija; 
- Vođenje evidencija o 

korisnicima; 

- Jednokratne pomoći u hrani, 
odjeći i obući; 

- Dostava izvješća 

Tijekom cijele 

godine 
Vlastita sredstva 
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D 
Redovne i 

vanredne akcije 

solidarnosti 

D.1 
Vanredne akcije  

(apeli HCK) 

- prikupljanje financijskih 

sredstava; 

- prikupljanje hrane, odjeće, 

obuće i ostalog; 

- rad s medijima 

Sukladno Odluci 

Glavnog odbora 

Hrvatskog Crvenog 

križa 

Vlastita sredstva 

D.2 
Redovne akcije – 

«Solidarnost na djelu» 

- priprema akcije (ovjera bonova, 

priprema skladišta, objava u 

medijima); 

- priprema terenskih jedinica; 

- prihvat materijalnih dobara u 

skladišta; 

- sortiranje i distribucija potrebitima; 
- izvješća o akciji i evaluacija 

listopad Vlastita sredstva 

D.3 Tjedan solidarnosti 

- podjela humanitarne pomoći za 

korisnike pomoći Crvenog križa, 

sukladno kriterijima 

- prikupljanje donacija 

08.-15.prosinca Vlastita sredstva 

E 
Prva pomoć 

E.1 

Predavanje i obuka iz 

prve pomoći za 

vatrogasce 

- 1 tečaj 

 
listopad 

0,5% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

E.2 
Osnovni tečajevi prve 

pomoći  

- priprema, periodično pokazna 

vježba 

- evaluacija  

- nabava potrebitog materijala 

za održavanje radionica 

Tijekom cijele 

godine 

0,5% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

E.3 

Za kandidate za 

vozače vozila na 

motorni pogon 

- Oko 20 tečaja 

 

Tijekom cijele 

godine 
Vlastita sredstva 

E.4 

Obuka ekipa prve 

pomoći mladih i 

seniora Crvenog križa 

Priprema za školska – gradska, 

međužupanijsko i državno natjecanje 
Tijekom cijele godie 

0,5% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 
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E 
Prva pomoć 

E.5 

Opremanje društva 

potrebitim 

materijalom 

Nabavka lutke za reanimaciju;  

Nabavka potrebitog sanitetskog 

materijala; 

Nabavka materijala za realistično 

prikazivanje ozljeda; 

Nabavka stručne literature 

Tijekom cijele 

godine 

0,5% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

F 
Dobrovoljno 

davalaštvo krvi 

F.1 Edukacija Animacija novih darivatelja krvi 
Nekoliko puta 

godišnje 

0,5% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

F.2 Akcije DDK 

Priprema akcija; 

Održavanje akcija; 

Izvješćivanje; 

Rad s darivateljima krvi (edukacija, 

animacija, evidentiranje, nagrađivanje, 

vođenje evidencija, izdavanje Potvrda); 

Koordinacija s transfuzijom, HCK, DCKIŽ, 

drugim CK  

Zajednički susreti darivatelja krvi (sportske 

igre, okrugli stolovi) 

Tijekom cijele 

godine 
Vlastita sredstva 

G 
Priprema za 

djelovanje u 

katastrofama 

G.1 Opremanje  
Sukladno planu  nabave u prilogu 

Programa 

 Tijekom cijele 

godine 

0,5% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

G.2 Edukacija volontera 

-Tečajevi prve pomoći za odrasle 

članove CK 

-Obuka volontera za prihvat i 

smještaj ugroženih i podjela 

humanitarne pomoći  

Tijekom cijele 

godine 

0,5% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

G.3 
Pokazne vježbe 

evakuacije 

-Suradnja s JVP Umag 

- Suradnja s DVD-ovima 

Suradnja sa prvanim subjektima 

-Suradnja sa školama 

-Priprema vježbe 

-Evaluacija vježbe 

Tijekom cijele 

godine 

0,5% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 
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G 
Priprema za 

djelovanje u 

katastrofama 

G.4 
Skladišni prostor za 

opremu 

Traženje rješenja za skladišni prostor 

za opremu  

Tijekom cijele 

godine 
Posebna sredstva JLP 

H 
Razvijanje 

suradnje 

 

H.1 
Koordinacija 

ravnatelja 

Priprema materijala 

Izvršenje zadanih poslova 

Koordinacija na terenu 

Izvješćivanje  

Tijekom cijele 

godine 
Vlastita sredstva 

H.2 Kampovi Priprema, sudjelovanje, evaluacija 
Tijekom cijele 

godine 
Vlastita sredstva 

H.3 Razmjena iskustava 
Okrugli stolovi, susreti županijski, 

međužupanijski i nacionalni, tematski 

seminari  

Tijekom cijele 

godine 

0,5% (sredstva lokalne 

uprave i samouprave) 

I 
 Promidžbena 

djelatnost  

I.1 Informiranje javnosti 
Rad s medijima 

Održavanje internet stranice 
Otkup domene za službenu stranicu 

Tijekom cijele 

godine 
Vlastita sredstva 

I.2 Motiviranje volontera 
Zajednički susreti, nagrade, priznanja, 

izleti 

Tijekom cijele 

godine 
Vlastita sredstva 

 
 

 

U Bujama, 24.11.2016.godine  

 

Plan rada usvojen je na sjednici Skupštine GDCK Buje 
 


