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Poštovani,
Pozivam Vas na osmu sjednicu Odbora Gradskog društva Crvenog križa Buje koja će
se održati u četvrtak, 26.07.2018. godine u prostorima Crvenog križa Umag u Umagu,
Polezine 9, s početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu Odbora predlažem sljedeći dnevni red

DNEVNI RED
1. Prihvaćanje Zapisnika sa sedme sjednice Odbora održane 30.04.2018. godine u
Bujama;
2. Izvješće o aktivnostima između sjednica Odbora
3. Izvješće akcija dobrovoljnog darivanja krvi za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018.
godine
4. Izvješće o humanitarnoj pomoći za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018.
5. Izvješće o volontiranju GDCK Buje za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018.
6. Izvješće o utrošenim sredstvima GDCK Buje za razdoblje 01.01. – 30.06.2018.
godine
7. Izvješće o radu s mladima za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018. godine –
sjednica odbora 13-14 srpnja 2018.
8. Donošenje Odluka vezano uz:
a) nefinancijske odluke:
-

odluka o razrješenju Službenika za informiranje i zaštitu osobnih podataka
odluka o imenovanju Službenika za informiranje i zaštitu osobnih podataka
odluka o razrješenju člana Socijalnog vijeća Grada Buje
odluka o imenovanju člana Socijalnog vijeća Grada Buje
odluka o promjeni računovodstvenog servisa
odluka o promjeni mjesta održavanja akcija dobrovoljnog darivanja krvi za
područje Grada Umaga

odluka o uključivanju GDCK Buje u mjeru zapošljavanja mladih, SOR- stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
- odluka o članstvu GDCK Buje u savjetodavnom tijelu HCK za prvu pomoć
- odluka o pokretanju projekta za dječje vrtiće „Odgoj za humanost od malih
nogu“
b) financijske odluke:
- odluka o naknadi troškova prijevoza na radno mjesto za ravnatelja
GDCK Buje
- odluka o troškovima sudjelovanja seniorske ekipe na nacionalnom
natjecanju ekipa prve pomoći HCK u Novom Vinodolskom;
- odluka o troškovima organizacije priprema (trening)
seniorske ekipe prve pomoći
- odluka o troškovima organizacije međunarodne vježbe
interventnih timova Crvenog križa
- odluka o korištenju godišnjeg odmora do kraja 2018. godine
za ravnatelja GDCK Buje
- odluka o nabavi hrane za pakete humanitarne pomoći
- odluka o nabavi opreme za Crveni križ Novigrad
- odluka o izradi nove WEB stranice GDCK Buje
-

c) informacije o donesenim financijskim odlukama između sjednica odbora
9. Donošenje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka
10. Razno

Prilog:
-

Zapsinik sedme sjednice Odbora
Izvješće DDK
Aktivnosti u proteklom razdoblju
Izviješće o radu s mladima
Izvješće o humanitarnoj pomoći
Izvješće o volontiranju GDCK Buje

S poštovanjem,
Predsjednica Gradskog društva
Crvenog križa Buje
_______________
Radošević Đurđa

