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Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o Hrvatskom 
Crvenom križu i Statutu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka djeluje na osnovu načela 
Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao neprofitna pravna osoba od 
posebnog lokalnog ali i državnog interesa. 
U javnom životu Crveni križ zastupa ideje i ciljeve pokreta te surađuje s tijelima vlasti na poslovima 
zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, civilne zaštite i dr. koji promiču i ostvaruju 
srodne humanitarne ciljeve i programe. Jedno je od deset društava Društva Crvenog križa Primorsko-
goranske županije. 
Riječki Crveni križ djeluju u gradu Rijeci, te u gradovima Bakar, Kastav i Kraljevica, i u općinama Čavle, 
Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo. 
Osnovni ciljevi Hrvatskog Crvenog križa i GDCK Rijeka jesu ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih 
izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s 
posljedicama masovnih stradanja i epidemijama, doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji 
bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, poticanje i unapređenje solidarnosti, 
promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana, a područja 
djelovanja GDCK Rijeka sukladno ciljevima jesu: demokratska politička kultura, ljudska prava, 
međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja. 
 
Programske djelatnosti GDCK Rijeka provodi za opće dobro, a dobit koja se ostvari koristi se isključivo 
za obavljanje i unapređenje djelatnosti u skladu s ovim Statutom. 
 
GDCK Rijeka obavlja javne ovlasti i djelatnosti utvrđene Statutom sukladno potrebama lokalne 
zajednice i Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu osiguranim sredstvima. Obavlja i druge programe 
koji su posebno ugovoreni i za koje su osigurana dodatna sredstva, a koji nisu u suprotnosti s 
temeljnim načelima Međunarodnog pokreta.  
 
 
 

SKUPŠTINA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA 
Prema Statutu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, Skupština je najviše tijelo upravljanja i 
odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih predstavnika - 
zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas. 
 
Skupština broji do najviše 45 zastupnika i to:  do 17  zastupnika iz mjesnih društava Crvenog križa sa 
područja Grada Rijeke, do   8  zastupnika iz općinskih i gradskih društava Crvenog križa s područja 
gradova i općina, do   5  zastupnika aktiva DDK, do   2  zastupnika aktiva mladih, do   5  zastupnika 
drugih ustrojstvenih oblika, do   5  zastupnika potpornih članova i do   3 zastupnika počasnih članova.    
 
Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. 
Sjednice Skupštine saziva predsjednik GDCK Rijeka, a sazivaju se kao redovne, izborne i izvanredne. 
Redovna sjednica održava se najmanje jedanput godišnje. 
 
 

ODBOR GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA 
Odbor Gradskog društva Crvenog križa Rijeka je izvršno tijelo Skupštine. Inače godišnje održava 
dvanaest do trinaest puta sjednica na kojima razmatra tekuća pitanja, donosi odluke, zaključke i 
preporuke koje su u nadležnosti Statuta Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. 
 
 
 
 
 



3 

 

NADZORNI ODBOR 
Nadzorni odbor društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko 
trošenje sredstava društva. Bira ga Skupština na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od 
četiri godine vodeći računa da u njegovom sastavu budu i financijski stručnjaci.  
Nadzorni odbor broji 3 člana između kojih se bira Predsjednika. 
 
 
 RADNA TIJELA 
Prema Statutu djeluju i stalna, povremena, savjetodavna i stručna radna tijela (savjete, komisije, 
sekcije, klubove i drugo) koja pripremaju programe i planove ovisno o aktivnostima Programa rada, a 
osnivaju ih Skupština i Odbor Crvenog križa Rijeka za obavljanje određenih poslova i zadaća. 
Stalna tijela Skupštine jesu:  

1. Savjet darivatelja krvi / Izvršni odbor 
2. Komisija za difuziju znanja o Ženevskim konvencijama 
3.   Komisija za zdravstveni odgoj 
4.   Komisija za prevenciju alkoholizma i drugih ovisnosti 
5. Komisija za prevenciju tuberkuloze i ostalih plućnih bolesti 
6. Komisija za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline 
7. Komisija za rad s mladih 
8. Komisija za socijalne aktivnosti i pomoći 
9. Komisija Službe traženja 
10. Komisija za priznanja i odlikovanja 
11. Komisija za međuopćinsku, međugradsku, međužupanijsku i međunarodnu suradnju 
12. Komisija za propagandu 
13.Terenska jedinica Crvenog križa „Dr. Ante Švalba“ Rijeka 
14.Štab za provođenje akcije „Solidarnost na djelu“ 
15.Komisija za djelovanje u elementarnim i drugim masovnim nesrećama 

 i oružanom sukobu i ratu. 
 
Po potrebi mogu se osnovati i druga tijela ovisno o predstojećim zadacima u budućnosti. 
 
Radna tijela razmatraju i donose zaključke i prijedloge Odluka za izvršenje programa na području 
zaštite i unapređenje zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja, Službe traženja, 
rada s mladima, humanitarne pomoći, pripreme i odgovor na katastrofe i drugo, a prema Programu 
rada i Odluci o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa. 
 
 

ČLANSTVO CRVENOG KRIŽA 
Jedna od osnovnih zadaća je omasovljavanje članstva čime se jača društvo za provođenje 
programskih zadataka Hrvatskog Crvenog križa. 
Članovi Hrvatskog Crvenog križa mogu biti svi radni ljudi, građani, djeca i mladi koji imaju prebivališta 
ili boravište na području društva Crvenog križa i koji prihvaćaju osnovne ciljeve i programske zadaće 
Crvenog križa. 
Članovi Hrvatskog Crvenog križa organiziraju se po teritorijalnom principu prema mjestu stanovanja i 
školovanja. 
Članovi Crvenog križa plaćaju članarinu prema Odluci Hrvatskog Crvenog križa a prikupljena sredstva 
članarine raspoređuju se već godina prema Odluci Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka: 
1. u iznosu 50% ostaje za potrebe rada Društva Crvenog križa,  48% za potrebe Gradskog društva 

Crvenog križa Rijeka, 2% uplaćuje se Hrvatskom Crvenom križu. 
2. u iznosu od 70% ostaje za rad Crvenog križa u dječjem vrtiću, školi i učeničkim domovima, 28% 

za potrebe Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, 2% uplaćuje se Hrvatskom Crvenom križu. 
I nadalje predlaže se isti raspored postotka od prikupljene članarine. 
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U Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka godišnja članarina tradicionalno se prikuplja u sklopu 
obilježavanja Tjedna Crvenog križa kroz cijeli mjesec svibanj. 
 
U pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca danas je uključeno 189 zemalja svijeta, s više od 250 
milijuna članova – dobrovoljaca, volontera i Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka pripada tom 
pokretu sa svojim  članovima Hrvatskog Crvenog križa a to su nominalni mladi članovi Crvenog križa, 
darivatelji krvi, aktivni, potporni članovi koji svoj doprinos daju kroz kolektivno članstvo i počasni 
članovi Hrvatskog Crvenog križa. 
 
Kako predviđeni program obilježavanja povodom 135. godina postojanja i rada Crvenog križa Rijeka 
nije do kraja realiziran u 2017. godini, točnije 30. svibnja kada je osnovan riječki Crveni križ svečano 
će se obilježiti dopunsko izdanje monografije kao i postavljanje dodatnog natpisa  

„Riječki Crveni križ osnovan je 30. svibnja 1881.g. u staroj Guvernerovoj palači“ 
uz Stube Crvenog križa koje se nalaze preko puta Hotel „Bonavia“. 
 
Godine 1878. osnovane su prve dobrovoljne udruge u Hrvatskoj koje svoje djelovanje provode na 
međunarodno prihvaćenim načelima pokreta Crvenog križa: humanost, nepristranost, neutralnost, 
neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Udruge su osnovane u Zagrebu, Dubrovniku i 
Zadru. Tako će 2018. godina biti godina obilježavanja 140 godina Crvenog križa na tlu Hrvatske, 65 
godina dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa i 25 godina kada je 
25.8.1993. Međunarodni odbor Crvenog križa priznao Hrvatski Crveni križ kao samostalno nacionalno 
društvo. Ta godina za Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka biti će od izuzetnog značaja jer će se 
postaviti spomen obilježje darivateljima krvi, humanim i plemenitim ljudima, najbrojnijoj skupini i 
članstvu Hrvatskog Crvenog križa. To su ljudi organizatori i sudionici brojnih humanih akcija. 
 
 
Moramo napomenuti da s brojem članstva nismo zadovoljni, zadnje članstvo je 16.998 članova, pa 
zato u sljedećim godinama treba poraditi kako i na koji način osmisliti prikupljanje članarine Crvenog 
križa ne samo u Društvima Crvenog križa, nego i u odgojno obrazovnim ustanovama. To je jedna od 
zadaća i 
 Kluba aktivista. 
Član Kluba aktivista Crvenog križa Rijeka je svaki aktivist iz Društava Crvenog križa koja djeluju unutar 
Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, Klub radi prema Programu rada koji donosi na redovnoj ili 
izbornoj Skupštini. 
 
Članovi Kluba imaju, u okviru svojih mogućnosti, prava i dužnosti: učiti o povijesti, idejama i načelima 
Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – humanosti, neovisnosti, 
nepristranosti, neutralnosti, dobrovoljnosti, jedinstvu i univerzalnosti, kao i o Ženevskoj konvenciji,  
osposobljavati se za pomaganje u realizaciji zadaća Crvenog križa, a osobito za područje djelatnosti 
pojedinog Kluba, sudjelovati u akcijama Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, sudjelovati u radu 
interesnih grupa unutar Kluba. 
Obveza svakog člana Kluba je svojim ponašanjem i djelima čuvati ugled Crvenog križa i djelovati u 
duhu njegovih načela.  
 

AKTIVNOSTI KLUBA AKTIVISTA ZA 2017. GODINU: 

siječanj  jednodnevni izlet članova Kluba aktivista Crvenog križa Rijeka 

svibanj  sudjelovati u obilježavanju Tjedna Crvenog križa a posebno u 
sljedećim aktivnostima: 

- prikupljanje članarine Crvenog križa za 2017. godinu 
- 3. Sportsko natjecanje članova Crvenog križa Rijeka 
- odavanje počasti počasnom članu Hrvatskog Crvenog križa 
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Antoniji Bastijančić na gradskom groblju Kozala 

listopad  45. sabirna akcija „Solidarnost na djelu 2017.“ 

prosinac  obilježiti: 
- Međunarodni dan volontera – 5.12. 
- Tjedan solidarnosti – 8. do 15.12. 

tijekom cijele godine  uključivanje u aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Rijeka kao 
i u aktivnosti u Društvima Crvenog križa na terenu 

 
 Redovito održavati sastanke Kluba aktivista Crvenog križa Rijeka – zadnja srijeda u mjesecu u 

vremenu od 11 – 13 sati, (osim u lipnju, srpnju i kolovozu) prema zaključku Kluba aktivista na 
sastanku održanom 4.3.2015. 

 Organizirati seminar, radionice, predavanja za aktiviste iz Društava Crvenog križa Rijeka kroz 
djelovanje Kluba aktivista Crvenog križa Rijeka 

 Voditi brigu o bolesnim, nemoćnim i socijalno ugroženim članovima Kluba aktivista Crvenog križa 
Rijeka 

 Organizirati ispraćaj preminulih članova Kluba aktivista Crvenog križa Rijeka prema Pravilima o 
ispraćaju preminulog aktiviste Crvenog križa Rijeka 

 Organizirati druženja za članove Kluba aktivista Crvenog križa Rijeka 
 Organizirati obilazak grada Rijeke – „Upoznajmo naš grad“ 
 
 
Volonteri-aktivisti, darivatelji krvi, povjerenici u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim škola, 
učeničkim domovina, na fakultetima, mladi Crvenog križa, koji sudjeluju povremeno ili stalno u 
aktivnostima Crvenog križa nezamjenjivi su u svim akcijama. To su ljudi koji daruju svoje vrijeme, 
znanje i vještine. Svojim radom doprinose pomaganju osobama u potrebi i provedbi aktivnosti 
Crvenog križa, poštujući temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog 
polumjeseca. 

 
 

TRADICIONALNE AKTIVNOSTI CRVENOG KRIŽA 
Tradicionalne aktivnosti koje se provode kroz Program Tjedna Crvenog križa su: 

 POSJETA RIJEČKOM RODILIŠTU I BEBAMA ROĐENIM NA SVJETSKI DAN CRVENOG KRIŽA, 8. 
SVIBNJA 

 ODAVANJE POČASTI PREMINULOM POČASNOM ČLANU HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 

 PODJELA NAGRADA UČENICIMA ZA LIKOVNE I LITERARNE RADOVE IZRAĐENE NA TEME 
CRVENOG KRIŽA 

 NATJECANJA MLADIH HCK U PRUŽANJU PRVE POMOĆI  

 SVEČANI PRIJEM UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U PODMLADAK CRVENOG KRIŽA 

 SPORTSKO NATJECANJE ČLANOVA KLUBA AKTIVISTA CRVENOG KRIŽA RIJEKA 

 POSJETA DELEGACIJE CRVENOG KRIŽA RIJEKA NAČELNICIMA I GRADONAČELNICIMA U 
OPĆINAMA I GRADOVIMA NA PODRUČJU DJELOVANJA CRVENOG KRIŽA RIJEKA 

 
 

ZAJEDNIČKE AKCIJE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 
Na temelju članka 39. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Skupština Hrvatskog Crvenog križa donijela je 

Odluku 
o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa u 2017. godini. 

Odlukom su utvrđene zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa u 2017. godini u cilju postizanja 
boljih rezultata, provjere sposobnosti i organiziranosti te učvršćivanja zajedništva Hrvatskog Crvenog 
križa na svim razinama organiziranosti. 
Zajedničke akcije su obaveza svih razina organiziranja Hrvatskog Crvenog križa i provode se u skladu s 
Odlukom i preporukama Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa. 
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ZDRAVSTVENO – PREVENTIVNE AKTIVNOSTI 
 

1. DAVALAŠTVO KRVI 

        
 PRIKUPLJANJE KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA 

Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka prikuplja krv te opskrbljuje krvlju i krvnim 
pripravcima zdravstvene ustanove na području Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.  
Temeljem iskazanih godišnjih potreba Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka i zaduženja 
od strane Hrvatskog Crvenog križa, društva Crvenog križa s područja sve tri županije zajednički izrađuju 
kalendar akcija za narednu godinu. 
 
Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka na osnovu zaduženja i usvojenog kalendara tijekom 2017. godine 
planira prikupiti 11.240 doza krvi to organiziranim akcijama darivanja krvi na terenu i u Centru za darivanje 
krvi u Domu Crvenog križa, kao i svakodnevnim samoinicijativnim dolaskom darivatelja u Kliničkom zavodu 
za transfuzijsku medicinu i pozivanjem po potrebi darivatelja krvi pojedinih krvnih grupa.  
U kalendaru se nalazi ukupno 80 akcija, od toga 66 akcija na terenu i 14 akcija u Centru za darivanje krvi u 
Domu Crvenog križa Rijeka. 

 

 

 REDOVNE, A PO POTREBI IZVANREDNE AKCIJE DARIVANJA KRVI 
 

Rok:    tijekom 2017. godine, prema izrađenom kalendaru akcija 
 
Mjesto održavanja: Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka; Centar za darivanje krvi u Domu 

Crvenog križa Rijeka; mjesni odbori na području grada Rijeke; domovi kulture, 
vatrogasni domovi i sl. u gradovima Bakru, Kastvu i Kraljevici i općinama Čavle, 
Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo; fakulteti i udruge; ostalo 

 
Izvršitelj: Odsjek darivatelja krvi, Savjet i Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi, Aktivi darivatelja 

krvi u suradnji s Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka 
 

 
 OSIGURAVANJE UVJETA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA RADA  
 
Kako bi osigurali uvjete za provođenje programa rada, prvenstveno za potrebe akcija darivanja krvi ali i za 
provođenje svih drugih aktivnosti prema programu rada Savjeta dobrovoljnih darivatelja krvi, potrebno je 
nabaviti i odgovarajuće vozilo za prijevoz ljudi, opreme i hrane u kategoriji malog dostavnog vozila. 
 
Rok:   2017. godina 
 
Izvšitelj:   Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi 
 

 

 RAD AKTIVA I KLUBOVA 

 PRAĆENJE I PODRŠKA U RADU POSTOJEĆIH AKTIVA  
 

Darivatelji krvi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka organizirani su u aktive osnovane prema Pravilima o radu 
aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi na području djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Savjet 
darivatelja krvi i Odsjek darivatelja krvi pratit će rad postojećih aktiva i pružati im potrebnu podršku, a u slučaju 
iskazanog interesa sudjelovati u osnivanju novih aktiva darivatelja krvi. 

 
Rok: tijekom 2017. godine 
Izvršitelj:  Odsjek darivatelja krvi, Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi, Komisija za rad aktiva i 

klubova 
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 RAD KLUBOVA  
 

U sklopu Savjeta darivatelja krvi djeluju „Klub 100 kapi“ i „Klub 25“. 
 
„Klub 100 kapi“ okuplja darivatelje krvi sa 100 i više darivanja (muškarci) odnosno 75 i više darivanja (žene). 
Osnovni mu je cilj ažurno vođenje evidencija o članovima Kluba, promicanje darivanja krvi i sudjelovanje u 
akcijama darivanja krvi, briga za bolesne, nemoćne i socijalno ugrožene članove i ispraćaj preminulih članova 
Kluba. 
 
„Klub 25“ okuplja mlade darivatelje krvi u dobi od 18 do 25 godina i osnovni mu je cilj promicanje davalaštva 
krvi među mladima i sudjelovanje u pripremi i provođenju akcija darivanja krvi za mlade. 
 
Programi rada „Kluba 100 kapi“ i „Kluba 25“ čine sastavni dio ovog programa: 
 
 

Programi  rada: 
 

KLUBA 100 KAPI         
Klub je osnovan 25. listopada 2003. godine i okuplja darivatelje sa 100 i više puta darovanom krvi te                                   
darivateljice sa 75 i više puta darovanom krvi 

 

 Redovito ažuriranje i upotpunjavanje knjige članova " Kluba 100 kapi" 

 Nastaviti sa slanjem rođendanskih čestitki 

 Sudjelovanje u programima Savjeta darivatelja krvi i Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, Društva 

Crvenog križa Primorsko-goranske županije, Hrvatskog Crvenog križa, Kliničkog zavoda za transfuzijsku 

medicinu. 

 Sudjelovati u obilježavanju svih važnih datuma iz povijesti Crvenog križa a posebno u programima 

obilježavanja Svjetskog dana darivatelja krvi 14. lipnja i Dana dobrovoljnih darivatelja krvi 25. listopada 

 Nastaviti sa pružanjem podrške mladim darivateljima kroz " Klub 25" i njihove aktivnosti među 

mladima 

 Briga za bolesne, nemoćne i socijalno ugrožene članove "Kluba 100 kapi" 

 Ispraćaj preminulih članova " Kuba 100 kapi" uz prigodne riječi oproštaja 

 Prema svojim mogućnostima prisustvovati akcijama darivanja krvi na terenu 

 Organiziranje izleta i druženja za članove "Kluba 100 kapi" 

 Suradnja sa duštvima Crvenog križa koji imaju organizirane oblike okupljanja  darivatelja koji su 100 i 

više puta darovali krv 

 Kroz sve oblike organiziranja unutar GDCK Rijeka i Savjeta DDK uključiti se u obilježavanje davalaštva 

krvi postavljanjem spomenika za sve darivatelje 

 Kroz Savjet DDK i radna tijela GDCK Rijeka pokrenuti inicijativu za vraćanje digniteta darivateljima u 

KBC Rijeka kroz prioritet pri obavljanju zdravstvenih pregleda kod specijalista. Ako smo partneri u 

liječenju bolesnih kojima je potrebna krv, kada nas se poziva da se odazovemo darivanju krvi, onda 

smo partneri i kada nama treba pomoć tih istih liječnika.  

 Obavijestiti predsjednicu Republike Hrvatske da su svi predsjednici do 2016. godine dodjeljivali 

odlikovanje Red Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske za humanost, darivateljima krvi, jer su cijenili 

humani čin ljudi koji 30 i više godina daruju dio sebe spašavajući potrebite. Zamoliti ju da ispravi očitu 

pogrešku i donese odluku o dodjeli odlikovanja našim članovima Kluba kojima se mi ponosimo a ove 

godine im je učinjena nepravda u odnosu na nas koji smo to odlikovanje dobili prethodnih godina.  
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KLUBA 25  
 
 

 10. obljetnica rada „Klub 25“– mladi darivatelji krvi  * 2007. – 2017. * 
 
 
Klub je osnovan 8.5.2007. godine na temelju smjernica Međunarodne federacije društava Crvenog križa i 
Crvenog polumjeseca, među prvima u regiji, i okuplja mlade darivatelje krvi od 18 do 25 godina te u 2017. 
obilježava 10 godina rada. 
 
 

Ime projekta Povod Cilj Termin 

Seminar za Studente  Privući nove članove Ožujak 

Natjecanje prve pomoći  
Pomoć Crvenom križu u 
organizaciji i provedbi 

Ožujak/Travanj 

Kviz Svjetski dan Zdravlja 
Informirati ljude o zdravlju i 

važnosti darivanja krvi 
Travanj 

Velikih 10 10 godina Kluba 25 

Okupiti sve prethodne 
predsjednike i članove, pozvati 16 

gostiju iz 8 Crvenih križeva 
(mladi) - Stari grad Beograd, 
Istočna Ilidža, Zagreb, Osijek, 

Dubrovnik, Kopar, Ljubljana, Trst 
te ostali županijski Crveni križevi 

Svibanj 

I Tebe se Tiče Svjetski dan darivatelja krvi 
Privući nove članove, potaknuti 

ljude na darivanje krvi 
Lipanj 

Izlet u Solferino 
Obilježavanje bitke kod 

Solferina 
Nagrada članovima Kluba 25 i 

Terenske jedinice 
Lipanj 

Kamp u Klenovici  
Pomoć Crvenom križu u 
organizaciji i provedbi 

Srpanj 

Seminar za Srednjoškolce Dan Darivatelja Krvi Privući nove članove Listopad 

Edukacije po osnovnim i 
srednjim školama 

Darivanje krvi 
Informirati ljude o važnosti 

darivanja krvi 
Kroz godinu 

Akcije darivanja krvi za mlade Darivanje krvi Povećati broj darivatelja Kroz godinu 

Posjete drugim društvima Skupštine društava 
Suradnja mladih (Beograd, 

Sarajevo, Ljubljana) 
Kroz godinu 

Izbor predsjednika/ce za 
mandat 18/19 

Izborna skupština  Studeni 

Izbor podpredsjednika za 
mandat 18/19 

Izborna skupština  Prosinac 

 
 

 

 INFORMATIZACIJA RADA 

Potrebno je dovršit započeti proces informatizacije rada Odsjeka darivatelja krvi i to preuzimanjem programa 

Hrvatskog Crvenog križa za vođenje evidencije darivatelja krvi te izradom portala „Više od krvi“. 

Portal je zamišljen kao način modernog i neposrednog kontakta između svih čimbenika u lancu darivanja krvi: 

samih darivatelja, Crvenog križa i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu. Putem portala darivateljima se želi 

na jednom mjestu pružiti sve informacije vezane uz darivanje krvi – uvjeti za darivanje, termini i mjesta 

održavanja akcija, zakonska regulativa i uvjeti za ostvarivanje pojedinih prava te osobito trenutno stanje zaliha 

pojedine krvne grupe. 

Rok:   tijekom 2017. godine 

Izvršitelj:  Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi, Komisija za promidžbu 
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 PROMIDŽBA DARIVANJA KRVI 

 PROMIDŽBENE AKCIJE I KAMPANJE 
 
Osmislit će se i provesti promidžbene akcije i kampanje koje će uključivati darivatelje krvi i istaknute Riječane, u 
cilju kontinuiranog promicanja darivanja krvi među građanima. 
 
Rok:   tijekom 2017. godine 

Izvršitelj:  Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi, Komisija za promidžbu 

 
 

 PREZENTACIJE I RADIONICE ZA MLADE  
 

Organizirat će se prezentacije i radionice namijenjene učenicima 8. razreda osnovnih škola s ciljem upoznavanja 
s darivanjem krvi, te učenicima srednjih škola i studentima kao motivacija za pristupanje akcijama darivanja 
krvi. 
 
Rok:   tijekom 2017. godine 

Mjesto održavanja: osnovne i srednje škole, učenički domovi, fakulteti 

Izvršitelj:  Odsjek darivatelja krvi, Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi, „Klub 25“, „Klub 100 

kapi“ 

 
 

 IZRADA I PODJELA PROMIDŽBENOG MATERIJALA  
 

Darivatelji krvi prilikom svakog darivanja dobit će kao znak zahvalnosti manji dar, promidžbeni materijal s 
logom „Više od krvi“. 
Za potrebe posjeta, susreta i sl. izradit će se prigodni darovi – suveniri. 
 
Rok:   tijekom 2017. godine 

Mjesto podjele: akcije darivanja krvi na terenu, Centar za darivanje krvi u Domu Crvenog križa Rijeka, 

Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka, mjesta održavanja pojedinih 

aktivnosti 

Izvršitelj:  Odsjek darivatelja krvi, Komisija za promidžbu 

 

 PRIPREMA I IZRADA PROMIDŽBENIH PLAKATA I MATERIJALA  
 

Za potrebe najava akcija darivanja krvi i drugih aktivnosti izradit će se promidžbeni plakat, a koristit će se i 
postojeći transparenti. Realizirat će se započeta ideja izrade grafita odnosno zidne slike s pozivom na darivanje 
krvi na pročelju zgrade Crvenog križa.  
 
Rok:   tijekom 2017. godine 

Mjesto korištenja: javne površine, gradski autobusi, mjesta održavanja akcija, Dom Crvenog križa RIjeka 

Izvršitelj:  Odsjek darivatelja krvi, Komisija za promidžbu 
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 TISAK „VJESNIKA DARIVATELJA KRVI“  
 

Godišnjim izdanjem „Vjesnika darivatelja krvi“, u nakladi od 1.000 primjeraka, pratit će se rad i aktivnosti 
Savjeta darivatelja krvi. 
 
Rok:   prosinac 2017. godine 

Mjesto podjele: akcije darivanja krvi na terenu, Centar za darivanje krvi u Domu Crvenog križa Rijeka, 

Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka, mjesta održavanja pojedinih 

aktivnosti, odgojno-obrazovne ustanove 

Izvršitelj:  Odsjek darivatelja krvi, Komisija za promidžbu, uredništvo „Vjesnika darivatelja krvi“ 

 
 

 

 

 EDUKACIJA DARIVATELJA  KRVI U CILJU UNAPRJEĐENJA ORGANIZACIJE DARIVANJA KRVI 

 

 SEMINAR ZA ORGANIZATORE AKCIJA DARIVANJA KRVI  
 
Održat će se seminar za članove Savjeta, na temu prema prijedlogu Izvršnog odbora Savjeta darivatelja krvi i u 
dogovoru s predstavnicima Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu. 
 
Rok:   tijekom 2017. godine 

Mjesto održavanja: prema zaključku Izvršnog odbora Savjeta darivatelja krvi 

Izvršitelj:  Odsjek darivatelja krvi, Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi, stručni predavači 

 
 

 SEMINAR ZA MLADE ČLANOVE   
 

„Klub 25“ pripremit će i provesti seminar namijenjen učenicima srednjih škola i studentima, s ciljem animiranja 
novih članova za uključivanje u rad Kluba. 

 
Rok:   listopad 2017. godine 

Mjesto održavanja: prema zaključku Izvršnog odbora Savjeta darivatelja krvi, na prijedlog „Kluba 25“ 

Izvršitelj:  Odsjek darivatelja krvi, Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi, „Klub 25“ 

 

 TEMATSKI OKRUGLI STOLOVI, PANEL RASPRAVE, SEMINARI I SL. 
 

Organizirat će se tematski okrugli stolovi, panel rasprave, seminari i sl. prema prijedlozima Savjeta darivatelja 
krvi, Izvršnog odbora i aktiva. 

 
Rok:   tijekom 2017. godine 

Mjesto održavanja: prema zaključku Izvršnog odbora Savjeta darivatelja krvi 

Izvršitelj:  Odsjek darivatelja krvi, Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi, Komisija za suradnju 
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 OBILJEŽAVANJA 

 

 14. LIPNJA – SVJETSKI DAN DARIVATELJA KRVI 
 

14. lipnja obilježava se kao Svjetski dan darivatelja krvi u čast nobelovca dr. Karla Landsteinera  koji je razvio 
sustav određivanja krvnih grupa. Obilježavanjem ovog dana želi se odati priznanje svim darivateljima krvi te 
potaknuti aktualne i potencijalne darivatelje krvi na redovito, dobrovoljno i neplaćeno darivanje krvi kao glavni 
oslonac sigurnih zaliha krvi. Program obilježavanja Svjetskog dana darivatelja krvi pripremit će Izvršni odbor 
Savjeta darivatelja krvi. Povodom Svjetskog dana darivatelja krvi organizirat će se akcija darivanja čiji će nositelj 
biti „Klub 100 kapi“. 
 
Rok:   lipanj 2017. godine 

Mjesto održavanja: prema zaključku Izvršnog odbora Savjeta darivatelja krvi 

Izvršitelj: Odsjek darivatelja krvi, Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi, Komisija za promidžbu, 

„Klub 100 kapi“ 

 

 25. LISTOPADA – DAN DARIVATELJA KRVI 
 

25. listopada obilježava se u Hrvatskoj kao Dan darivatelja krvi u znak sjećanja na prvu akciju darivanja krvi u 
organizaciji Hrvatskog Crvenog križa, organiziranu nakon nesreće u Željezari Sisak 25.10.1953. godine.  
Program obilježavanja Dana darivatelja krvi pripremit će Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi.   
 
Rok:   listopad 2017. godine 

Mjesto održavanja: prema zaključku Izvršnog odbora Savjeta darivatelja krvi 

Izvršitelj: Odsjek darivatelja krvi, Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi, Komisija za suradnju 

 

 55. OBLJETNICA SAVJETA DOBROVOLJNIH DARIVATELJA KRVI 

2017. godine obilježit će se 55 godina rada Savjeta dobrovoljnih darivatelja krvi Crvenog križa Rijeka prema 

programu usvojenom od strane Izvršnog odbora i Savjeta. 

Rok:   tijekom 2017. godine 

Izvršitelj: Odsjek darivatelja krvi, Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi 

 

 10. OBLJETNICA „KLUBA 25“ 

2017. godine „Klub 25“ obilježit će 10 godina rada. Program obilježavanja pripremit će odbor Kluba i usvojiti 

Izvršni odbor Savjeta. 

Rok:   tijekom 2017. godine 

Izvršitelj: Odsjek darivatelja krvi, Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi, „Klub 25“ 
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 PODJELA ZAHVALNICA I PRIZNANJA VIŠESTERUKIM DARIVATELJIMA KRVI 

 ZAHVALNICE ZA PRVO DARIVANJE 
 

Zahvalnice za prvo darivanje uručivat će se novim darivateljima krvi neposredno nakon prvog darivanja. Uz 
zahvalnicu će se darivateljima koji su krv prvi put dali na 18. rođendan ili u tjednu nakon rođendana uručivati i 
prigodni dar (promidžbeni materijal). 
 
Rok:   tijekom 2017. godine 

Mjesto podjele: akcije darivanja krvi na terenu, Centar za darivanje krvi u Domu Crvenog križa Rijeka, 

Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka 

Izvršitelj: Odsjek darivatelja krvi, aktivi darivatelja krvi, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu 

KBC-a Rijeka  

 

 PODJELA ZAHVALNICA ZA DAROVANU KRV, OBITELJSKIH I ZAVRŠNIH ZAHVALNICA  
 
Zahvalnice za darovanu krv dodjeljuju se u skladu s Pravilima o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa i to 
muškarcima za 10, 20, 30 i 40 puta darovanu krv ili pojedine krvne pripravke i ženama za 5, 10, 20 i 25 puta 
darovanu krv ili pojedine krvne pripravke. Zahvalnice za darovanu krv kao i obiteljske i završne zahvalnice 
dodjeljivat će se na skupštinama aktiva i „Kluba 25“. 
 
Rok:   tijekom 2017. godine 

Mjesto podjele: skupštine aktiva i „Kluba 25“ 

Izvršitelj: Odsjek darivatelja krvi, aktivi darivatelja krvi, „Klub 25“  

 

 SVEČANA PODJELA PRIZNANJA VIŠESTRUKIM DARIVATELJIMA KRVI  
 

Priznanja višestrukim darivateljima krvi dodjeljuju se u skladu s Pravilima o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa 
i to muškarcima za 50, 75, 100, 125, 150, 175 i 200 puta darovanu krv ili pojedine krvne pripravke i ženama za 
35, 55, 75, 95, 115, 135 i 160 puta darovanu krv ili pojedine krvne pripravke.  
 
Rok:   listopad 2017. godine 

Mjesto podjele: prema zaključku Izvršnog odbora Savjeta darivatelja krvi 

Izvršitelj: Odsjek darivatelja krvi, Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi, Komisija za priznanja i 

odlikovanja  

 

 URUČENJE DRŽAVNIH PRIZNANJA  
 

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka upućivat će Hrvatskom Crvenom križu prijedloge za dodjelu državnih 
priznanja darivateljima krvi za 100 puta darovanu krv (muškarci) odnosno 75 puta darovanu krv (žene).  
 
Rok:   prema pozivu Hrvatskog Crvenog križa 

Mjesto podjele: prema pozivu Hrvatskog Crvenog križa 

Izvršitelj: Odsjek darivatelja krvi, Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi, „Klub 100 kapi“ 
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 ORGANIZACIJA SPORTSKIH I KULTURNO-ZABAVNIH PROGRAMA I DRUŽENJA 

 

 AKTIVNOSTI U ORGANIZACIJI KOMISIJE ZA SPORT 
 

Komisija za sport osmisliti će i provesti sportska natjecanja i druženja, te organizirati sudjelovanje u velikim 
sportskim manifestacijama u gradu. 

 
Rok:   tijekom 2017. godine 

Mjesto održavanja: prema zaključku Izvršnog odbora Savjeta darivatelja krvi, na prijedlog Komisije za 

sport 

Izvršitelj: Odsjek darivatelja krvi, Komisija za sport  

 

 AKTIVNOSTI U ORGANIZACIJI KOMISIJE ZA KULTURU 
 

Komisija za kulturu osmisliti će i provesti kulturno-zabavne programe i druženja (književne večeri, koncerte, 
izložbe, radionice, seminare), te pokrenuti osnivanje klape/zbora darivatelja krvi. 
 
Rok:   tijekom 2017. godine 

Mjesto održavanja: prema zaključku Izvršnog odbora Savjeta darivatelja krvi, na prijedlog Komisije za 

kulturu 

Izvršitelj: Odsjek darivatelja krvi, Komisija za kulturu  

 

 IZLETI I DRUŽENJA 

 

 IZLETI I DRUŽENJA 
 
Na prijedlog Izvršnog odbora Savjeta darivatelja krvi organizirat će se izleti i druženja. 
 
Rok:   tijekom 2017. godine 

Mjesto održavanja: prema zaključku Izvršnog odbora Savjeta darivatelja krvi 

Izvršitelj: Odsjek darivatelja krvi, Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi  

 
 

 SUDJELOVANJE NA SUSRETIMA DARIVATELJA KRVI PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE  
 

Darivatelji krvi Gradskog društva Crvenog križa Rijeka sudjelovat će na tradicionalnim susretima darivatelja krvi 
u organizaciji Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije. 
 
Rok:   svibanj 2017. godine 

Mjesto održavanja: prema zaključku odbora Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije 

Izvršitelj: Odsjek darivatelja krvi, Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi  
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 SURADNJA S DRUŠTVIMA CRVENOG KRIŽA I ORGANIZACIJAMA DARIVATELJA KRVI IZ HRVATSKE I 

INOZEMSTVA 

 
Savjet darivatelja krvi njegovat će postojeću suradnju i uspostaviti nove kontakte s društvima Crvenog križa i 
organizacijama darivatelja krvi iz Hrvatske i inozemstva, u cilju razmjene iskustava i provođenja zajedničkih 
aktivnosti i programa.  
Savjet darivatelja krvi biti će nositelj suradnje sa srodnim organizacijama, a potanuti povezivanje aktiva s 
manjim organizacijama darivatelja krvi. Predstavnici Savjeta darivatelja krvi odazivat će se na pristigle pozive 
kao i pozivati predstavnike na naše aktivnosti, prema zaključku Izvršnog odbora Savjeta darivatelja krvi a na 
prijedlog Komisije za suradnju. 
 
Rok:   tijekom 2017. godine 

Mjesto održavanja: Dom Crvenog križa Rijeka, mjesto održavanja pojedinih aktivnosti, prema pristiglim 

pozivima 

Izvršitelj: Odsjek darivatelja krvi, Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi, Komisija za suradnju 

 

 

  

 BRIGA O BOLESNIM DARIVATELJIMA KRVI, ISPRAĆAJ UMRLIH DARIVATELJA 

Komisija za socijalna pitanja i pomoći organizirat će, na prijedlog aktiva darivatelja krvi, posjete bolesnim 
darivateljima te podjelu paketa pomoći darivateljima krvi teškog socijalnog statusa, a u skladu s Pravilima o 
aktivnostima dodjele pomoći dobrovoljnim darivateljima krvi. Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi, na prijedlog 
Komisije za socijalna pitanja i pomoći, donosit će odluke o financijskim pomoćima kroz plaćanje režijskih i sl. 
troškova darivateljima krvi. Organizirat će se ispraćaji u skladu s Pravilima o ispraćaju preminulog darivatelja 
krvi. 
 
Rok:   tijekom 2017. godine 

Mjesto održavanja: Dom Crvenog križa Rijeka, kućne posjete i posjete u bolnici, mjesto posljednjeg 

ispraćaja 

Izvršitelj: Odsjek darivatelja krvi, Izvršni odbor Savjeta darivatelja krvi, Komisija za socijalne 

aktivnosti i pomoći, „Klub 100 kapi“  

 
 

 
 

 
 
 
 

Program Davalaštva krvi prihvaćen je na Izborno-konstituirajućoj sjednici Savjeta  darivatelja krvi održanoj 
30.11.2016. 
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2. PRVA POMOĆ – PREVENCIJA ZDRAVLJA 

 
 
 PROGRAM PRVE POMOĆI 
Osposobljavanje građana u primjeni znanja i vještina iz prve pomoći kako bi se spriječile posljedice koje nastaju 
zbog iznenadnih ozljeda ili naglo nastupajućih bolesti. Kao nositelj doktrine iz prve pomoći u Republici 
Hrvatskoj, Hrvatski Crveni križ usklađuje svoj rad s europskim smjernicama iz prve pomoći koje se primjenjuju u 
raznim oblicima edukacije (škole, radno mjesto, sudionici u prometu i dr.)  kao i na specijaliziranim tečajevima  
(članovi spasilačkih ekipa, vatrogasci i sl. 
 
Poraditi na omasovljavanju i osmišljavanju programa rada u pružanju prve pomoći kroz 

- obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći – 10. rujna 
- provedbe raznih manifestacija s ciljem popularizacije prve pomoći. 

 
 
 TEČAJEVI PRVE POMOĆI ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA  
 
Organizirati tečajeve za potrebe osposobljavanja kandidata za vozače iz predmeta Pružanje prve pomoći 
osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi u trajanju od  9 školskih sati po propisanom programu (dnevno 
najviše 3 sata) - predavači su licencirani liječnici osposobljeni u Hrvatskom Crvenom križu za predavače iz 
predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi. 
Provedba nastave iz prve pomoći za kandidate za vozače propisana je Zakonom o sigurnosti prometa na 
cestama, u Pravilniku o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati 
Hrvatski Crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta pružanje prve pomoći 
osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i Pravilniku o sadržaju ispita predmeta pružanje prve pomoći 
osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. 
Raditi na povećanju broja tečajeva za potrebe osposobljavanja kandidata za vozače iz predmeta Pružanje prve 
pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi. 
 
 
 TEČAJEVI PRVE POMOĆI ZAŠTITE NA RADU 

 
Organizirati tečajeve prve pomoći za zaposlenike u sklopu zaštite na radu u trajanju od 10 školskih sati – 
predavači doktori medicine – licencirani predavači prve pomoći. 
 
 
 
 PROGRAM JAVNO DOSTUPNE RANE DEFIBRILACIJE     

„POKRENI SRCE – SPASI ŽIVOT“ 
 
Hrvatski Crveni križ, sukladno javnim ovlastima definiranim Zakona o Hrvatskom Crvenom križu provodi 
osposobljavanje laika za pružanje prve pomoći. Europsko vijeće za reanimatologiju naglašava pozitivne 
rezultate što ranije primjene kardiopulmonalne reanimacije. U mnogim europskim zemljama  automatski 
vanjski defibrilator – KPR/AVD se koristi od strane laika u ranoj defibrilaciji.  
 
Prema mišljenju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu postoji opravdanost rane defibrilacije u spašavanju života, 
te je nezamjenjiva uloga Hrvatskog Crvenog križa u edukaciji stanovništva za pružanje prve pomoći. Gradsko 
društvo Crvenog križa Rijeka provodi tečajeve kardiopulmonalne reanimacije uz upotrebu automatskog 
vanjskog defibrilatora - KPR/AVD.  
 
Tečaj osnovnih postupaka oživljavanja uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora (KPR/AVD)  u trajanju 
od 6 školskih sati za grupu od 6 polaznika provodi se uz korištenje nastavnih pomagala:  

- 2 lutke za vježbanje reanimacijskog postupka 

- 1 vježbovni vanjski defibrilator 

- folija za umjetno disanje i sredstvo za dezinfekciju lutke. 
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Cilj osposobljavanja korisnika je: 
- prepoznavanje stanja koja ugrožavaju život 
- pravovremeno pozvati hitnu medicinsku pomoć 
- primijeniti postupak oživljavanja 
- znati primijeniti - KPR/AVD. 

 
Tečajevi su namijenjeni građanima, nastavnicima, odgajateljima, vatrogascima, službama javne ustanove i sl. 
kako bi ih se osposobilo u slučaju potrebe primijenili postupak oživljavanja uz korištenje automatskog vanjskog 
defibrilatora – KPR/AVD. 
 
Tečaj provode doktori medicine osposobljeni u Hrvatskom Crvenom križu za predavače prve pomoći koji su u 
sklopu osposobljavanja prošli edukaciju iz KPR/AVD postupka. 
 
Po završenom osposobljavanju polaznik pristupa pisanoj (test) i praktičnoj provjeri znanja, te se izdaje Potvrda o 
položenom ispitu na tečaju osnovnih postupaka oživljavanja uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora 
(KPR/AVD) usklađenog s Europskim smjernicama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. 
 
Hrvatski Crveni križ program provodi od 2012. godine, a Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka od 2013. godine. 
 

 
 ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE  
          
               Rok:                             prema Odluci o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa obilježiti  

će se prigodnim programom: 
 

 Svjetski dan zdravlja – 7. travnja 

 Svjetski dan borbe protiv zloupotrebe droga – 26.6. 

 Tjedan borbe protiv TBC-a - 14. do 21.rujna 

 Svjetski dan prve pomoći – 12. rujan 

 Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama  
 - od 15.studenog do 15.prosinca 

 Svjetski dan borbe protiv Aids-a – 1. prosinaca 
 
              Mjesto održavanja:       osnovne i srednje škole, učenički domovi, mjesni odbori ili prema dogovoru 
 
              Izvršitelj:                    Odsjek zdravstvenog odgoja, Komisija za zdravstveni odgoj, Komisija za borbu  
                                                  protiv TBC-a i ostalih plućnih bolesti, Komisija za prevenciju alkoholizma i   
                                                 drugih ovisnosti 
 
 

 

 NATJECANJE MLADIH HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 
 

U skladu sa zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa za 2017. godinu organizira se Državno, 
Međužupanijska, Gradska i Općinska natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa. Hrvatski Crveni križ organizira 
natjecanja u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Agencijom za odgoj i 
obrazovanje, istog dana u cijeloj Hrvatskoj na gradskoj, općinskoj i županijskoj razini. 
Natjecanje se odvija prema Pravilima natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa s ciljem motiviranja mladih 
osoba za humanitarno djelovanje u zajednici i okupljanje radi razmjene iskustava i ideja o radu mladih 
Hrvatskog Crvenog križa. 
 
Sadržaj natjecanja obuhvaća: 
1. provjeru znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, 

međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima i 
2. provjeru znanja i vještina iz pružanja prve pomoći. 
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Edukacijom će se obuhvatiti učenici od 11 do 14 godina, odnosno do završetka osnovne škole, koji će na 
Gradskom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa pokazat naučeno znanje i vještine kroz teoretski i 
praktični rad, a prvoplasirane ekipe sudjelovati će na Međužupanijskom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog 
križa, odnosno prvoplasirane ekipe s Međužupanijskog natjecanja sudjeluju na Državnom natjecanju mladih 
Hrvatskog Crvenog križa.  
Ekipa broji 5 članova uz jedno rezervnog člana. 
Zbog ozljeda koje se događaju u osnovnim i srednjim školama, a pogotovo za vrijeme odmora potrebno je 
educirati učenike u pružanju laičke prve pomoći. Educirani učenici svoje znanje i vještine primijenit će kod lakših 
ozljeda u školi. 
 
 

 PROGRAM PRVE POMOĆI ZA UČENIKE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA, UČENIČKIM 
DOMOVIMA – priprema za Gradsko natjecanje mladih 

 
Rok:   veljača - ožujak  2017.g. 
 
Mjesto održavanja: Dom Crvenog križa 

 
 Izvršitelj:  Odsjek zdravstvenog odgoja i Povjerenici mladih Crvenog križa u školama, 
    licencirani predavači prve pomoći 
 
 

 

 41. GRADSKO NATJECANJE MLADIH HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 
 

Rok:   11. ožujka 2017.g. 
 
Mjesto održavanja: Prema zaključku Povjerenstva za provedbu natjecanja mladih  
 Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 

 
Izvršitelj: Odsjek zdravstvenog odgoj, Povjerenstvo za provedbu natjecanja mladih i 

Povjerenici mladih Crvenog križa u osnovnim i srednjim školama i učeničkim 
domovima  

  
 

 

 9. MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE MLADIH  HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 
 

Rok:   8. travnja 2017.g. 
 
Mjesto održavanja: prema Odluci Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije 

 
 Izvršitelj:  Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske I Ličko-senjske županije 

 i Gradska društva Crvenog križa iz Primorsko-goranske i Ličko-senjske 
županije 

 
 

 

 21. DRŽAVNO NATJECANJE MLADIH HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 
 

Rok:   13. svibnja 2017.g. 
 
Mjesto održavanja: Sisak 
 
Izvršitelj:                            Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje 
 i Hrvatski Crveni križ 
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 PROGRAM OBILJEŽAVANJA SVJETSKOG DANA PRVE POMOĆI 
 
Nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca diljem svijeta potaknuta inicijativom Međunarodne 
federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca obilježavaju „Svjetski dan prve pomoći“ drugu subotu 
u mjesecu rujnu kojom prigodom se ukazuje važnost pružanja prve pomoći kao prvog i najvažnijeg koraka u 
spašavanju ljudskih života. 
 
 
                Rok:                                   druga subota u rujnu 2017.g. 
  
                Mjesto održavanja:       Prema zaključku Komisije za zdravstveni odgoj 
 
                Izvršitelj:                            Odsjek zdravstvenog odgoja, Odjel Rada s mladima, 
      Komisija za zdravstveni odgoj 
 
 
 

SLUŽBA TRAŽENJA 
 
 OBAVLJANJE REDOVITIH POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI SLUŽBE TRAŽENJA - PREMA ZAKONU O 

HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU (NN 71/2010) POTREBNO JE IZDVOJITI 0,2% SREDSTAVA IZ 
PRORAČUNA LOKALNE SAMOUPRAVE 

 
Služba traženja obavlja poslove traženja za žrtve oružanih sukoba, prirodnih katastrofa i drugih nesreća s 
posljedicama masovnog stradanja, kao i mirnodopska traženja. U Središnjem uredu Hrvatskog Crvenog križa 
ustrojava se i djeluje Nacionalni ured Službe traženja, koji u slučaju oružanog sukoba, obavlja zadaće Ureda za 
informiranje sukladno odredbama Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zatvorenicima i Ženevske 
konvencije o zaštiti građanskih osoba u ratu od 12. kolovoza 1949. godine i članka 9. Zakona o Hrvatskom 
Crvenom križu; obavlja i aktivnosti u skladu sa Strategijom obnavljanja obiteljskih veza koju je usvojilo Vijeće 
izaslanika Međunarodnog pokreta 2007. godine, 
 

Rok:   tijekom 2017. g. 
 
Mjesto održavanja: Ured Službe traženja i rad na terenu 

 
 Izvršitelj:  Odjel Službe traženja, Komisija Službe traženja 
 
 

 

 SEMINAR SLUŽBE TRAŽENJA 
 
Organizirati seminar za osposobljavanje volontera za poslove Službe traženja 
 

Rok:   tijekom 2017. g. 
 
Mjesto održavanja: prema zaključku Komisije Službe traženja 

 
 Izvršitelj:  Odjel Službe traženja, Komisija Službe traženja,  

Nacionalni ured Službe traženja 
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AKCIJE POMOĆI I SOCIJALNI PROGRAMI 
 Organizirati 45. po redu tradicionalnu akciju “Solidarnost na djelu 2017.” a po potrebi organizirati i 

druge akcije prikupljanja pomoći, kao i prema apelu Hrvatskog Crvenog križa 
 

 Organizirati rad na utovaru i istovaru, sortiranju i podjeli robe, hrane, higijenskih potrepština, a 
donacije namještaja, bijele tehnike i sl. proslijediti potrebitima koji sami organiziraju prijevoz 

 

 Organizirati podjelu hrane, odjeće i sl. za osobe u stanju socijalno-zdravstvenih potreba  
 

 Ortopedska i medicinska pomagala nastojati osigurati za invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, te 
izdati uz besplatno korištenje 
 

 Rad skladišta bit će prilagođeno potrebitim osobama, darivateljima krvi i aktivistima Crvenog križa 
Rijeka ili prema dogovoru sa zdravstveno socijalnim i odgojno obrazovnim ustanovama: 

- za osobe u stanju socijalnih potreba u mjesecu 
prvi i treći ponedjeljak    9 – 12 sati 
prvi i treći četvrtak  16 – 18 sati 

- za aktiviste i darivatelje krvi Crvenog križa u mjesecu 
drugi ponedjeljak      9 -12 sati 

       drugi četvrtak   16 – 18 sati 
 

Rok:   tijekom 2017.g. 
 
Mjesto održavanja: skladište Crvenog križa na Mlaci, Podpinjol 3a i 5, Krešimirova 56b 

 
Izvršitelj: Štab za provođenje akcije „Solidarnost na djelu“, Komisija za socijalne 

aktivnosti i pomoći, skladištar i aktivisti Društva Crvenog križa Mlaka 
 

 Prikupljati novčana sredstva putem izrađenih kasicama Hrvatskog Crvenog križa koje se postavljaju u 
pošte, banke, FINA-e, a tu je i prikupljanje hrane u velikim trgovačkim centrima s kojima Hrvatski 
Crveni križ sklapa ugovor za prikupljanje pomoći kroz akciju „Vaš dar za pravu stvar“. 

 
 

1. PROGRAM POMOĆI I NJEGE U KUĆI 

U 2016. godini započeli smo s programom pomoći u kući – gerontodomačicama u Općini Kostrena temeljem 
Rješenja (licencije) o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga Gradskom društvu Crvenog 
križa Rijeka koje je izdala Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za socijalnu politiku i 
mlade. 
Program je namijenjen odraslim i starijim osobama, koje su nesposobne za samostalan život i koje zbog 
promjena u zdravstvenom stanju ne mogu same zadovoljiti osnovne životne potrebe, niti joj tu pomoć mogu 
osigurati članovi obitelji.  Usluge pomoći i njege pružaju se korisniku u njegovom domu, kako bi što duže mogao 
ostati u vlastitom domu. 
Program obuhvaća organiziranje prehrane kroz nabavu i dostavu hrane u kuću, nabava namirnica iz trgovine ili 
tržnice, pomoć u pripremanju obroka, obavljanje kućanskih poslova u vidu pospremanja stana, donošenja 
ogrijeva, donošenja vode, pospremanja kreveta, nabavke lijekova i dr. , pomoć pri održavanju osobne higijene, 
pomoć u oblačenju, svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, rješavanje i ostvarivanje nekih 
osobnih prava, podizanje mirovine u banci ili pošti, plaćanje režijskih troškova i sl.  te podmirivanje drugih 
svakodnevnih potreba. 
 
 

2. NUŽNI SMJEŠTAJ 

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka s Gradom Rijeka ima od 2005. godine  sklopljen ugovor o financiranju 
programa „Organizacija stanovanja u nužnim smještajima Grada Rijeka“  za obavljanje poslova Voditelja 
objekata nužnih smještaja Grada Rijeke vezano uz objekte nužnog smještaja na adresi Antuna Mihića 2 (objekti: 
A, B, C, D, E, F, G i H), na adresi Ivaza Žorža 28 – 46 (parni brojevi), te na adresi Mihačeva Draga 23/1 (objekat A 
i B). 
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RAD S MLADIMA 
Mladi će biti nosioci daljnjih aktivnosti Crvenog križa u budućnosti i zato ih moramo pridobiti u što većem broju. 
Podmladak Crvenog križa Rijeka, koji je u osnovne škole ušao daleke 1923./1924. godine najmasovnija je i 
najaktivnija društvena organizacija koja okuplja najmlađe uzraste – učenike osnovnih škola. Bez podmlatka 
Crvenog križa pokret Crvenog križa bio bi siromašniji i zato pri primanju u podmladak Crvenog križa najvredniji 
su ulog u budućnost jedne humanitarne organizacije. 
U skladu s Pravilima o radu osnovnih društava mladih Crvenog križa koja djeluju unutar Gradskog društva 
Crvenog križa Rijeka mladi i podmladak Hrvatskog Crvenog križa u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, 
učeničkim domovima organiziraju se u osnovna društva mladih Crvenog križa. Komisija za rad s mladima na 
početku svake školske godine izrađuje program rada koji obuhvaća zdravstveno-socijalne aktivnosti, aktivnosti 
zaštite okoliša i širenja znanja o Crvenom križu. Za provedbu aktivnosti u odgojno obrazovnim ustanovama 
imenuju se Povjerenici Crvenog križa za koje organiziramo seminare, sastanke, radionice kako bi što uspješnije 
provodili aktivnosti Crvenog križa. 
Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka u želji da što kvalitetnije organizira i provodi aktivnosti Crvenog križa 
štampalo je knjigu „Humanitarno-zdravstvene aktivnosti“ 1991. godine koja je doživjela veliku primjenu u 
izvannastavnoj aktivnosti, kao i poticaj za sat razrednog odjela u školama, ne samo na našem području nego i u 
ostalim školama Republike Hrvatske. Na traženje naših povjerenika koji su sudjelovali u osmišljavanju u 
pripremi tiskan je u rujnu 2004. godine priručnik za Voditelje mladih Crvenog križa „Pridruži nam se“. Kako bi se 
približili učenicima i polaznicima dječjih vrtića osmišljen je zdravstveno edukativni program namijenjen starijim 
polaznicima dječjih vrtića i učenicima od prvog do osmog razreda. Aktivnost se odvija na nekoj javnoj površini u 
centru mjesta ili ispred škole. U pripremi i provođenju akcije uključeno je 20 do 30 osoba. Program provode 
educirani članovi Terenske jedinice Crvenog križa Rijeka „dr. Ante Švalba“, Klub mladih „Pridruži nam se“, „Klub 
25 – mladi darivatelji krvi“ i zdravstveni djelatnici. Same aktivnosti uz pripremu traju pet sati a obuhvati se od 
300 do 500 djece. Sva oprema potrebna za izvođenje programa – šatori, tende, reklamni pultovi, stolovi, stolice 
i sl. dovozi se vozilima Crvenog križa a u pripremi sudjeluju darivatelji krvi, volonteri i zaposlenici Crvenog križa 
Rijeka. Program provodimo od 2007. godina pod nazivom „Zdravstveno – edukativni program“.  
To su sljedeće aktivnosti: 
 

Aktivnosti za predškolsku djecu: 
 „Bolnica za medvjediće“ 

- aktivnost u kojoj sudjeluju djeca iz dječjeg vrtića, s ciljem upoznavanja s postupcima prilikom posjeta 
liječniku i oslobađanja straha od liječnika.  
Kroz igru i prijateljski pristup smanjuje se dječji strah od odlaska liječniku te približava bolnica i 
bolničko okruženje najmlađima. Djeci je dodijeljena uloga roditelja, a djetetov medvjedić ili druga 
igračka je njegovo bolesno dijete. Voditelji aktivnosti tijekom pregleda u bolničkoj „ambulanti“ 
dozvoljavaju djeci da upotrijebe različite instrumente koje imaju na raspolaganju, kao što su otoskop, 
stetoskop, tlakomjer i sl. te njihovom bolesnom ljubimcu prepisuju lijekove (tablete i sirupe koje 
zamjenjuju bomboni i sokovi) i koje dijete potom preuzima u bolničkoj „ljekarni“. Aktivnost se provodi 
u suradnji s Udrugom EMSA  s Medicinskog fakulteta Rijeka. 

„Djeca pomažu djeci“ – lutkarska predstava na temu prve pomoći  
- aktivnost namijenjena predškolskoj djeci i učenicima prvih razreda osnovnih škola čiji je cilj ukazati na 

važnost prve pomoći i podučiti  osnovnim postupcima, važnosti samozaštite te motivirati za daljnje 
učenje prve pomoći. Osnova programa je lutkarska predstava nastala na tekstu slikovnice „Proljetno 
čišćenje dvorišta“ u izdanju Hrvatskog Crvenog križa.  
Svaka skupina dobiva pregaču i torbicu s materijalom za pružanje prve pomoći a svako dijete 
promidžbeni materijal (privjesak, bedž) s logom programa. 
Kao rezultat programa očekujemo razvijanje svijesti o vrijednosti solidarnog pomaganja i važnosti prve 
pomoći kod najmlađih, te usvojena osnovna znanja i vještine (naučen broj za poziv hitne medicinske 
pomoći, naučene osnove samozaštite pri pružanju prve pomoći i sl.). 

 
Aktivnosti za učenike od 1. do 8. razreda: 

Radionica „Osobna higijena“  

 izlaganje za učenike 1. razreda, s podsjećanjem na osnovna pravila osobne higijena u cilju očuvanja 
zdravlja a nakon prikazivanja filma razgovor na temu osobna higijena 
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Radionica s prezentacijom igre za prevenciju ovisnosti „Dan i noć“  
- aktivnost u kojoj sudjeluju učenici 2. razreda, s ciljem ukazivanja na posljedice ovisnosti odnosno 

promocije i usvajanja zdravih životnih navika.  
Prema ideji igre «Dan i noć», upotreba ovisničkih sredstava predstavlja noć i odsutnost zdravlja a 
neovisničko ponašanje dan i zdravlje. U igri se koristi letak / slagalica čije sličice prate prigodne poruke 
te nakon kojih slijede aktivnosti tj. različite igre 
 

Radionica „Kodovi sigurnosti na vodi“ 

 aktivnost u kojoj sudjeluju učenici 3. razreda, s prezentacijom rada spasilačke službe i podsjećanjem na 
mjere opreza prilikom boravka na vodi. Radionica je organizirana u suradnji s Društvom Crvenog križa 
Primorsko-goranske županije  

 
Prezentacija realističnog prikaza ozljeda uz osnove laičke prve pomoći 

- aktivnost namijenjena učenicima 4. razreda u kojoj su se učenici uz realistični prikaz ozljeda upoznali s 
osnovama pružanja laičke prve pomoći 

 
Radionica „Prevencija trgovanja ljudima“ 

- aktivnost u kojoj sudjeluju učenici 5. razreda, s ciljem upoznavanja s pojmom i problemom trgovanja 
ljudima i usvajanjem mjera opreza prilikom kontakta s nepoznatim osobama 
 

Demonstracija laičkog pružanja prve pomoći i reanimacije 
- aktivnost namijenjena učenicima 6. i 7.  razreda, kroz koju su se učenici upoznali s postupkom 

reanimacije i pružanja laičke prve pomoći, kao nezamjenjivog postupka u spašavanju ljudskih života i 
očuvanju zdravlja 

 
Prezentacija „Kluba 25“ – animacija za darivanje krvi 

- aktivnost u kojoj sudjeluju učenici 8. razreda, s ciljem ukazivanja na značaj dobrovoljnog darivanja krvi 
te animacije za pristupanje darivanju krvi u budućnosti.  „Klub 25“ okuplja mlade darivatelje krvi koji 
promiču društvenu odgovornost i zdrav način života među mladim ljudima kroz darivanje krvi 

Aktivnosti za mještane: 
Mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi 

- aktivnost namijenjena mještanima, prvenstveno osobama starije životne dobi, s ciljem provjere 
zdravstvenog stanja koju provode stručni suradnici – liječnici i medicinski tehničari. 
 

 
 
 

TERENSKA JEDINICA CRVENOG KRIŽA RIJEKA „DR. ANTE ŠVALBA“ 
 KLUB MLADIH „PRIDRUŽI NAM SE“ 

Terenska jedinica Crvenog križa Rijeka „dr. Ante Švalba“ u 2020. godini obilježiti će 60 godina svoga djelovanja. 
Kroz nju je prošlo bezbroj mladih riječana koji su i danas, kao odrasli ljudi, vrijedni volonteri Crvenog križa. Rad s 
mladima ima značajnu pedagošku ulogu u odgoju današnjih mladih ljudi – sve izloženijih opasnostima 
modernog društva, društvenim mrežama. To su mladi članovi Hrvatskog Crvenog križa od 16 godina iz osnovnih 
i srednjih škola, fakulteta koji od 1960. godine sudjeluju na raznim seminarima, natjecanjima, u kampovima te 
odrastaju s idejama Crvenog križa. 
Članovi Terenske jedinice pomažu u ostvarivanju ciljeva i zadataka Crvenog križa i promoviranju humanih ideja. 
Komisija za rad s mladima izrađuje godišnji program rada s različitim temama prilagođenim životu uz teoretsku i 
praktičnu nastavu. Osposobljeni su za pružanje prve pomoći, širenje znanja o pokretu Crvenog križa, 
međunarodno humanitarno pravo. 
 
Klub mladih nosi naziv „Pridruži nam se“, koji radi sukladno Pravilima o radu klubova, a aktivnost je započeo u 
2007. godini a na Godišnjoj skupštini 23.12.2008. izabran je Odbor Kluba. 
Članom Kluba postaje se na preporuku Društva Crvenog križa, Aktiva darivatelja krvi ili osnovnih društava 
mladih Crvenog križa u osnovnim i srednjim školama kao i temeljem iskazanog osobnog interesa. 
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Članovi Terenske jedinice Crvenog križa Rijeka „dr. Ante Švalba“ i članovi Kluba mladih educirani su za 
provođenje radionica djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima i učenicima od prvog do osmog razreda 
predviđenih zdravstveno-edukativnim programom. 
Sudjeluju u ljetnim i zimskim seminarima, kao u posjetama u Hrvatskoj i van Hrvatske s ciljem da se osposobe 
za pomaganje u realizaciji zadaća Crvenog križa kao i raznim iskustvima u programima mladih. 
 
 

TERENSKA JEDINICA „DR. ANTE ŠVALBA“ 
Terenska jedinica je osnovana 1960. godine i u skladu s Pravilima o radu mladih Hrvatskog Crvenog križa, 
okuplja mlade Crvenog križa starije od 16 godina. 

 
 
KLUB MLADIH „PRIDRUŽI NAM SE“  

Klub mladih okuplja mlade Crvenog križa u dobi do 16 godina, 
 
Terenska jedinica i Klub mladih aktivnosti provode zajednički, a u njihovom programu su: 

 Učenje o povijesti, idejama i načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 
kao i o Međunarodnom humanitarnom pravu 

 Edukacija i priprema za buduću aktivnost u interventnim ekipama Crvenog križa 

 Sudjelovanje u akcijama Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 

 Obilježavanje raznih datuma vezanih uz pokret Crvenog križa, ljudska prava, zaštitu zdravlja i kvalitetu 
života te ekologiju 

 Organizacija i provođenje radionica za podmladak i mlade Crvenog križa u dječjim vrtićima, osnovnim i 
srednjim školama i učeničkim domovima 

 Sudjelovanje na ljetnim kampovima 

 Suradnja s „Klubom 25“ 

 Suradnja s mladima Crvenog križa iz Hrvatske i inozemstva 

 Objava informacija o radu Terenske jedinice i Kluba mladih na web stranici Gradskog društva Crvenog 
križa Rijeka i putem društvenih mreža 

 uključivanje u aktivnosti koju organizira rad s mladima Hrvatskog Crvenog križa 
 
 
                         Sastavni dio ovog Programa rada čine i Programi rada: 
 

 PODMLATKA CRVENOG KRIŽA RIJEKA U DJEČJIM VRTIĆA ZA 2016./2017. GODINU 
 PODMLATKA I MLADIH  CRVENOG KRIŽA RIJEKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TE 

UČENIČKIM DOMOVIMA - ZA ŠKOLSKU 2016./2017. GODINU 
 

 
Izvršitelj:                           Odjel za rad s mladima, Komisija za rad s mladih  

 
 

 
 PROVOĐENJE POSEBNE OBVEZE UKLJUČIVANJA U HUMANITARNI RAD PREMA ZAKONU O SUDOVIMA ZA 

MLADE od 18 do 21 godinu  
 

- Radno odgojne mjere provode se u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Rijeka u skladu sa Zakonom o 
sudovima za mlade koji se primjenjuje od 1.1.1999.g.  

 
Rok:   tijekom 2017. godine 
 
Mjesto održavanja: u prostorima Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 
 

 Izvršitelj:  Stručne službe GDCK Rijeka u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Rijeka 
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PRIPREME ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA I IZVANREDNIM SITUACIJAMA 
Moramo istaknuti da je na inicijativu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka 19. svibnja 2005.g. na području 
„Grivica“ organizirana javna vježba  simuliranog potreba pod geslom „Pripremimo se zajedno“.  
Sudjelovale su ekipe Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Pripadnici Policijske uprave Primorsko-goranske, 
članovi Gorske službe spašavanja, djelatnici „Energa“, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-
goranske županije, Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područni ured Rijeka, Ustanove za hitnu medicinsku 
pomoć, Zavoda za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka, Grada Rijeke Odjela gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb, Rijeka prometa. 
U pripremi, organiziranju i praćenju vježbe sudjelovalo je tristotinjak aktivista, darivatelja krvi, članova Terenske 
jedinice Crvenog križa „dr. Ante Švalba“, djelatnici Crvenog križa i brojni građani. 
Vježbu smo organizirali kako bi utvrdili osposobljenost i opremljenost svih subjekata u lokalnoj zajednici u 
katastrofama s većim brojem žrtava. Čitavu vježbu koordinirao je Centar za obavješćivanje Primorsko-goranske 
županije. Kako bi nastavili s organizacijom vježbe pripremaju se ekipe za djelovanje u katastrofama i 
izvanrednim situacijama kroz osposobljavanje interventnih timova. Svaki član usvaja osnovna znanja iz prve 
pomoći, psihosocijalnu podršku, pružanje prve pomoći, poslove Službe traženja – registracija stradalih osoba, 
ekipa za njegu ranjenih i oboljelih i ekipa za pripremu izmještajnog centra – logistika. 
Dugoročni cilj programa je osposobljavanje i priprema ekipa volontera Crvenog križa, darivatelja krvi, 
povjerenika mladih u odgojno obrazovnim ustanovama i građana.  
Članovi ekipa sudjeluju na lokalnoj razini te na poziv Društva Crvenog križa Primorsko-goranske županije i 
Hrvatskog Crvenog križa. Uspješni članovi ekipa sudjeluju u međunarodnim misijama te tako opravdavaju 
ulaganja u ljudske i materijalne resurse. 
I nadalje treba ulagati u potrebnu opremu kako bi bili spremni na odgovore u katastrofi. 
Treba napomenuti da je potpisan ugovor o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća s Gradom Rijeka uz 
obavezu da osiguramo ljudstvo i opremu kao i dostatnu količinu odjeće i obuće. Za to je osiguran skladišni 
prostor. 
I dalje organizirati vježbe sa subjektima zaduženim za katastrofe u cilju provjere stečenih znanja i vještina 
članova interventnih ekipa. Vježbom će se doprinijeti priprema stanovništva za samozaštitno djelovanje. 
Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka i Zakonu o sustavu 
civilne zaštite obavljamo javnu ovlast za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama. Sukladno navedenom 
potrebno je izraditi Pravilnik o ustroju, pripremi i djelovanju u kriznim situacijama kao i izraditi potrebnu 
dokumentaciju i imenovati Krizni stožer operativnog i koordinacijskog tijela. 
Organizirati seminar ekipe za pružanje prve pomoći, ekipe za pružanje psihosocijalne pomoći, ekipe za njegu 
ranjenih i oboljelih, ekipe za registraciju stradalih osoba, ekipe za pripremu prihvatnih centara za vježbu u kojoj 
sudjeluju kao članovi Interventnih ekipa: 
 

 ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI  

 ZA PRUŽANJE PSIHOSOCIJALNE POMOĆI 

 ZA NJEGU RANJENIH I OBOLJELIH 

 ZA REGISTRACIJU STRADALIH OSOBA /SLUŽBA TRAŽENJA/ 

 ZA PRIPREMU PRIHVATNIH CENTARA  

                           

Rok:                                    svibanj ili rujan 2017.g. 
 
Mjesto održavanja: Dom Crvenog križa ili po dogovoru 
 

 Izvršitelj:  voditelji Odjela i Odsjeka, Komisija za pripremu i    
 osposobljavanje interventnih ekipa 
 

 Sudjelovati s društvima Crvenog križa Primorsko – goranske županije u vježbi koju organizira Društvo 
Crvenog križa Primorsko-goranske županije s Primorsko-goranskom županijom s ostalim zaduženim 
subjektima  
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SURADNJA U ZEMLJI I INOZEMSTVU 
- Nastaviti s dugogodišnjom suradnjom koja se do sada odvijala sa suradnicima iz 

1. Italija  
(Trieste, Udine, Monfalcone, Martignacco, Gorizia, Faedis, Staranzano, Cordignano, Gradisca 
d'Isonzo, Pradamano, Doberdò, Torviscosa ) 

2. Poljska - Crveni križ Krakow 
3. Mađarska - Crveni križ Budimpešta, Županija Pest i Szigetszentmiklos 
4. Njemačka - Crveni križ Karslruhe, Leipzig, Neuss  
5. Austrija - Crveni križ Graz i Gmunden 
6. Red Bizantijskih vitezova od Svetog Groba – Beč 
7. Japan - Crveni križ Kawasaki 
8. Rumunjska – Županija Kovasna 
9. Slovenija - Crveni križ Ljubljana, Ilirska Bistrica, Kopar, Nova Gorica 
10. BIH – Kreševo, Bihać, Tuzla, Sarajevo  
11. Srbija – Sombor, Beograd – Stari grad 
12. Crna gora - Cetinje 
13. Makedonija – Ohrid 

 
Prema potrebi uspostaviti nova prijateljska poznanstva u cilju razmjene iskustava i znanja o aktivnostima 
Crvenog križa. 

 
U 2017. godini po potrebi nastaviti suradnju: 

1. Češka beseda  
2. Matica slovačka 
3. Demokratska zajednica Mađara Primorsko-goranske županije 
4. Makedonsko društvo Ilinden 
5. Zajednica Roma Primorsko-goranske županije „Romsko jedinstvo“ 
6. Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca „Rušnjak“ PGŽ 
7. Nacionalna zajednica Crnogoraca 
8. Bošnjačka nacionalna zajednica PGŽ, Rijeka 

- s društvima Crvenog križa i udrugama u Hrvatskoj 
1. Ludbreg 
2.  Zagreb  
3. Krapina 
4. Koprivnica 
5. Solin 
6. Županja 
7. Društva Crvenog križa u Primorsko-goranskoj županiji 
8. Suradnja s Maticom umirovljenika Primorsko-goranske županije, Udruga umirovljenika Grada 

Rijeke, sportskim i kulturno umjetničkim klubovima i udrugama  studenata raznih fakulteta 
AEGEE, studenata elektrotehnike EESTEC, studenata medicine EMSA, CROMSIC, FOSSMEDRI, , 
studenata ekonomije AIESEC i dr.) 

 
U susretima i druženjima sudjeluju članovi Odbora, Nadzornog odbora, aktivisti, darivatelji krvi, članovi 
Terenske jedinice Crvenog križa Rijeka “dr. Ante Švalba”, Mladi Crvenog križa te članovi Radno 
savjetodavnih tijela i djelatnici 
 
 

POSJETA GRADONAČELNICIMA I NAČELNICIMA 

 
Tradicionalno nastaviti s redovnim posjetama Gradonačelnicima i Načelnicima područja na kojem djelujemo 
radi upoznavanja programa rada Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, a koji su od općeg značaja za lokalnu 
samoupravu. 
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DOM CRVENOG KRIŽA 
Dom Crvenog križa Rijeka sa sanitarnim čvorom, igralištem, zgradom i parkom nalazi se na adresi Janka Polić 
Kamova 32, Rijeka. 
 
 U prostorima Doma Crvenog križa i u parku, tenis igralištu organizirati, za članove Crvenog križa, seminare, 

radionice, savjetovanja i osposobljavanja za potrebe provođenja programa za razne aktivnosti Crvenog 
križa, a u Centru za darivanje krvi organizirati akcije darivanja krvi. 

 
 Prema socijalnom programu Grada Rijeke pripremiti prosječno dnevno do 460 obroke za osobe u stanju 

socijalnih potreba prema uvjetima Centra za socijalnu skrb Rijeka te službenim vozilima organizirati 
prijevoz u četiri Kluba za starije osobe: Pećine, Potok, Belveder i Zamet kao i za tridesetak korisnika kojima 
se  obroci dostavljaju na kućne adrese a koje korisnike odredi Grad Rijeka. Obroci se pripremaju prema 
jelovniku koji je sastavio Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i  dostavljaju se 
od ponedjeljka do petka, a petkom i lunch-paketi za subotu i nedjelju. Za predblagdanske dane, te za dane 
Božićnih i Novogodišnjih praznika pripremati tradicionalna jela koja se pripremaju i u našim 
domaćinstvima. Jelovnici se pripremaju svakih petnaest dana prema normativima za odgovarajuću vrstu 
obroka. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i dalje će obavljati audit na 
zdravstveno kontrolnim mjerama koje se odnose na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane. 
Grad Rijeka je analizom dosadašnjeg rada, te potrebe javne kuhinje u gradu Rijeci u periodu od 1993. 
godine do 2016. godine utvrdio da je javna kuhinja kao jedan od temeljnih obroka socijalne pomoći 
osobama koje se trenutno nalaze u socijalnoj skrbi, te je potrebno javnu kuhinju i nadalje organizirati. 
 

 Dostava obroka starijim i nemoćnim osobama na kućnu adresu s kojima je sklopljen ugovor o pružanju 
usluga prehrane, do 30 obroka prosječno dnevno. 

 
 Prema Odluci Odbora Gradskog društva Crvenog križa Rijeka organizirati smještaj i prehranu za članove 

Crvenog križa  i Crvenog polumjeseca drugih država ili međunarodnih organizacija koje su dužne predočiti 
iskaznicu Crvenog križa, potvrdu Crvenog križa ili knjižicu darivatelja krvi 

 
 Za Hrvatskog branitelja koji je smješten u Domu Crvenog križa Rijeka od 21.11.2011. godine posredstvom 

Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i Centra za socijalnu skrb Rijeka i koji ne 
plaća usluge, predmet je predan odvjetničkom uredu za rješavanje. 

 
 Nastaviti s uređenjem i opremanjem Doma Crvenog križa sukladno provedbi programa HACCAP sustava 

 
 Nastaviti s programom uređenja objekta i  parka Doma Crvenog križa 

 
Rok:   tijekom 2017. godine 

 
Mjesto održavanja: Dom i park Doma Crvenog križa, tenis igralište 

 
Izvršitelj:                 Komisija za interventne radove u objektu i parku Doma Crvenog križa,  

  Komisija za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline, darivatelji krvi,  
  mladi pomladak Crvenog križa Rijeka 
 
 

 Prijedlog Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa u svrhu osiguranja pješačkog prilaza 
Osnovnoj školi Pećine zbog Rekonstrukcije željezničkog kolodvora Rijeka – Brajdica i 
Kontejnerskog terminala Brajdica. 

 
Od Grada Rijeke, Odjela za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje primili smo 9.7.2015. nacrt 
Sporazuma između Lučke uprave Rijeka, Grada Rijeka i Crvenog križa Rijeka radi uređenja pješačke zone do 
Osnovne škole Pećine zbog izvođenja radova na devijaciji Šetališta XIII. divizije radi Rekonstrukcije 
kontejnerskog terminala Brajdica. Projektanti su dali prijedlog rješenje po zaključcima sastanka koji je održan u 
Gradu Rijeci 18.6.2015. a na koji Crveni križ Rijeka nije bio pozvan.  
Sljedeći sastanci održani su 13.7.2015. na kojem su bile nazočne Ravnateljica Marija Vičić i Voditeljica 
računovodstva Lidija Rudar i 17.7.2015.g. na kojem su još bili nazočni odvjetnik Arsen Stipinović i Mirjana 
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Boban, Predsjednica Nadzornog odbora. Odvjetnik Arsen Stipinović tom je prilikom iznio negodovanje o načinu 
ulaska na naš teren bez informiranja Crvenog križa Rijeka kao vlasnika, tim više što je ponovno primljen 
prijedlog novog Sporazuma opet bez Crvenog križa Rijeka iako je Arsen Stipinović na sastanku iznio primjedbe 
na pripremljeni prijedlog Sporazuma. 
Za postupak izvođenja radova tek se traže sredstva iz Europskih fondova te se sporazum potpisuje kao uvjet 
dobivanja pozitivne suglasnosti Grada Rijeke na projektnu dokumentaciju Rekonstrukcije željezničkog 
kolodvora Rijeka Brajdica i Kontejnerskog terminala Brajdica u svrhu dobivanja građevinske dozvole navedenog 
zahvata. S investitorom projekta Crveni križ Rijeka bi potpisao poseban ugovor kojim bi se regulirali svi odnosi 
vezano za uzurpaciju terena. Novi sporazum do danas nije pripremljen. 
 
 
 

TEREN CRVENOG KRIŽA U FUŽINAMA 
Komisija za praćenje i provođenje radova na terenu Crvenog križa u Fužinama u suradnji s našim odvjetničkim 
uredom postupat će prema  zaključcima Odbora a vezano uz zemljište Crvenog križa Rijeka u Fužinama, teren 
„Kolibice“ na kojem se nalaze naše nekretnine površine 1600 m

2
 kčbr.724 i 725/k.o. Fužine, zk.ul  1405.  

Pokušati riješiti pitanje zamjene zemljišta u dogovoru s Općinom Fužine koje su pokrenute u 2012. godini kada 
je predloženo da se izvrši zamjena terena Crvenog križa Rijeka za teren koji bi više odgovarao aktivnostima 
Crvenog križa pa je tako ponuđeno: 
1. Zamjena terena Kolibice van naseljenog područja obzirom na aktivnosti Crvenog križa (terenske vježbe, 

seminari, susreti, natjecanja i sl.) uz jezero: 
- prihvaćen je prijedlog Općine Fužine za zamjenu zemljišta KO Fužine k.č. 724 i 725, kuća i park Kolibica od 

1600 m² koje je u  vlasništvu Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, kao i k.č. 723/1 od 593 m² KO Fužine.  
- Općini Fužine upućen je dopis u kojem se traži da se Crvenom križu Rijeka, radi provedbe postupka 

zamjene zemljišta, dostavi procjena vrijednosti terena Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, kako bi mogli 
dalje raspravljati o postupku zamjene zemljišta koje nam se nudi od strane Općine Fužine 
 

2. Neovisno o prvom prijedlogu Načelnik Općine Fužine Marinko Kauzlarić predložio je da se u suradnji s 
Državnim institucijama, Općinom Fužine i Crvenim križem Rijeka  pripremiti projekt koji bi se financirao iz 
Europskih fondova za prenamjenu i uređenje postojeće stare zgrade u centru Fužina koja se nekada 
koristila za organiziranje raznih seminara (bivši Sindikalni dom).   
 

Na 12. sjednici Odbora Gradskog društva Crvenog križa Rijeka održanoj 3. travnja 2014. godine ponovno se 
raspravljalo o predmetnom postupku te je donesene Odluka da se Općini Fužine uputi dopis radi provedbe 
postupka zamjene zemljišta te da Općina Fužine dostavi procjena vrijednosti terena Gradskog društva Crvenog 
križa Rijeka, kako bi mogli dalje raspravljati o postupku zamjene zemljišta koje nam se nudi od strane Općine 
Fužine.  
 

Navedeno je u tijeku rješavanja. 
 
 

 
 

MEDIJI 
Rad društva je javan pa je potrebna suradnja s predstavnicima tiska, radia, televizije na lokalnoj i državnoj razini 
radi redovitih izvještavanja o aktivnostima, a posebno sazivanje konferencija za medije prigodom posebnih 
programa obilježavanja značajnih aktivnosti Crvenog križa. 
I nadalje osmišljavati informativno – promidžbenu djelatnost kroz izdavanje publikacija, štampanje posebnih 
plakata, biltena i sl., suvenira za prigodne poklone, nabava jakni, majica, kapa, hlača, kabanica i sl. s oznakama 
Crvenog križa. 
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                                                                                 ☼☼☼ 
 
I u 2017. godini dati podršku u logistici sa svojom opremom (šatori, stolovi, stolice i sl.) u aktivnostima  s drugim 
udrugama i institucijama koje promiču i ostvaruju srodne humanitarne ciljeve i programe. 

 
 
                                                   ☼☼☼ 

 
 
Gradsko društvo Crvenog križa provoditi će i zadaće i poslove koji nisu predviđeni Zakonom o Hrvatskom 
Crvenom križu i Statutom Gradskog društva Crvenog križa Rijeka i nisu obuhvaćeni ovim programom ukoliko  
se pokaže potreba  za provođenjem u jedinicama lokalne samouprave. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Gradsko društvo Crvenog križa 
                                                                                                                                 R i j e k a 


