GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA

PLAN RADA ZA 2018. GODINU

Virovitica, prosinac 2017. godine
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PLAN RADA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VIROVITICA ZA 2018. GODINU
UVOD
U 2018. godini rad Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica
nastavit će s obavljanjem javnih ovlasti i redovnih djelatnosti koje proizlaze iz Zakona
o Hrvatskom Crvenom križu, Statuta Hrvatskog Crvenog križa, Statuta Hrvatskog
Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica s posebnim naglaskom na
humanitarnim aktivnostima odnosno aktivnostima solidarnosti prema socijalno
ugroženim osobama i pomoći osobama treće životne dobi.
U skladu s ciljevima Strategije 2020 koja je usvojena na Glavnoj skupštini
Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a kojom se
Strategijom sva nacionalna društva potiču da do 2020. godine učine više, rade bolje,
te ostvare promjene, u 2018. godini Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva
Crvenog križa Virovitica kroz provođenje planiranih aktivnosti ima za cilj postati jedno
od najboljih Društava Crvenog križa u Republici Hrvatskoj.
Plan rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica u 2018.
godini predlaže se prema sljedećim područjima djelovanja:
1. ZAŠTITA ZDRAVLJA
2. PRVA POMOĆ
3. DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI
4. RAD S MLADIMA
5. VOLONTERSTVO
6. HUMANITARNA POMOĆ I BORBA PROTIV SIROMAŠTVA
7. PROGRAMI POMOĆI OSOBAMA U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI
8. PRIPREMA I DJELOVANJE U KATASTROFAMA
9. SLUŽBA TRAŽENJA
10. FINANCIRANJE
11. OSTALE VAŽNIJE AKTIVNOSTI
12. PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I INFORMIRANJE JAVNOSTI
Nastavno se izlažu osnovne aktivnosti u svakom od navedenih područja djelovanja.
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1. ZAŠTITA ZDRAVLJA
U 2018. godini potrebno je u GDCK Virovitica osigurati dodatna sredstva za rad na
programima zdravstvenog odgoja , prosvjećivanju i informiranju svojih članova i drugih
građana a posebno djece i mladeži. Naime, za programe zaštite zdravlja koji bi se
provodili u GDCK lokalna zajednica nema sredstava odnosno nije osigurala sredstva
što značajno ograničava provođenje ovih aktivnosti.
Dok se ne osiguraju sredstva za ovu djelatnost GDCK Virovitica bi trebao i mogao biti
partner Zavodu za javno zdravstvo Virovitičko podravske županije u promociji zdravog
načina života te prevenciji bolesti ovisnosti, rehabilitaciji i resocijalizaciji
ovisnika.GDCK Virovitica će se aktivno uključiti u aktivnosti koje provode udruge koje
su na našem području registrirane za djelatnosti zaštite zdravlja i različitih oblika
samopomoći i uzajamne pomoći oboljelima.
U suradnji s navedenim udrugama i Zavodom za javno zdravstvo Virovitičko podravske
županije , GDCK Virovitica tradicionalno će obilježiti Svjetski Dan borbe protiv TBC-a i
Tjedan borbe protiv TBC-a2. PRVA POMOĆ
U 2018. godini nastavit će se provoditi tečajevi prve pomoći za vozače za sve auto
škole koje djeluju na području rada GDCK Virovitica. U 2018. godini očekujemo 550
do 650 polaznika tečaja. Pokrenut će se aktivnosti na osposobljavanju građanstva za
pružanje prve pomoći. Suradnja koja je u 2016. i 2017. godini ostvarena s ekipom
Civilne zaštite Grada Virovitice nastaviti će se i tijekom 2018.godine.
3. DOBROVOLJNO DAVANJE KRVI
GDCK Virovitica kao svoju javnu ovlast utvrđenu Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu
promiče dobrovoljno davanje krvi, organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi,
okuplja davatelje, vodi o njima evidenciju, utvrđuje mjerila za priznanja dobrovoljnim
davateljima krvi. Cilj je u 2018. godini prikupiti 1470 doza krvi na 26 akcija darivanja
krvi te po potrebi organizirati dodatne akcije darivanja krvi.
3.1. U 2018. godini planira se intenzivirati aktivnosti na promicanju dobrovoljnog
davanja krvi kroz novoosnovane Klubove darivatelja krvi.U 2018.godini planira se
osnovati „Klub 100“ koji ima za cilj okupiti darivatelje sa 100 i više darivanja krvi te
uspostaviti suradnju sa društvima Crvenog križa koji imaju osnovane ove klubove.
3.2. Za Dan dobrovoljnih davatelja krvi - 25. listopada izradit će se Program
obilježavanja s naglaskom na medijske aktivnosti u cilju promocije dobrovoljnog
davalaštva krvi.
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4. RAD S MLADIMA
U 2018. godini težište rada s mladima bit će obuka mladih iz prve pomoći i program
znanja o pokretu Crvenog križa te priprema ekipa za međužupanijsko natjecanje. U
suradnji s učenicima srednjih škola organizirati akcije davanja krvi i na taj način
promicati i dobiti nove davatelje krvi. Isto tako s mladima obilježiti će se i pojedini važni
dani koje je utvrdio Hrvatski Crveni križ.
5. VOLONTERSTVO
GDCK Virovitica trebao bi u 2018. godini postati glavni nositelj promocije volonterstva
na našem području djelovanja, kako u mlađoj tako i u starijoj populaciji stanovništva.
5.1. U 2018. godini planira se osnaživanje Kluba volontera koji je u 2017. godini
osnovan u sklopu projekta „Darujmo vrijeme za dobra djela“. U klubu volontera GDCK
Virovitica planira se stvaranje mreže volontera prema sklonostima i specifičnim
potrebama volonterskog rada u novim općinskim i mjesnim društvima kao
ustrojstvenim oblicima GDCK Virovitica.
5.2. U 2018. godini planirano je svečano obilježavanje 5. prosinca Međunarodnog
dana volontera u novoosnovanim Klubovima volontera u osnovnim i srednjim školama
partnerima u projektu „Darujmo vrijeme za dobra djela“.
6. HUMANITARNA POMOĆ I BORBA PROTIV SIROMAŠTVA
Solidarnost i humanitarne aktivnosti bit će od najveće važnosti za rad GDCK Virovitica
u 2018. godini.
6.1. Aktivnosti u radu socijalne samoposluge usmjerit će se na povećanje broja
korisnika, koji trenutno iznosi 112 obitelji (samohrani roditelji i obitelji s troje i više
djece).
6.2. U suradnji sa općinskim i mjesnim društvima Crvenog križa Virovitica organizirati
će se više tematskih sastanaka o potrebama stanovništva za socijalnim uslugama koje
bi moglo pružati Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, s naglaskom na podjelu
humanitarne pomoći najsiromašnijim građanima. Planira se uspostava registra
najsiromašnijih umirovljenika i obitelji u najvećem riziku od siromaštva za izradu kojega
je nužna suradnja sa udrugama umirovljenika i vijećima mjesnih odbora na području
djelovanja GDCK Virovitica.
6.3. Za korisnike pučke kuhinje koji su ovu socijalnu uslugu ostvarile temeljem rješenja
Centra za socijalnu skrb i rješenja Grada Virovitice osigurat će se blagdanski obrok za
Božić i Uskrs.
6.4. Za akciju „Solidarnost na djelu “ izradit će se operativni plan aktivnosti s naglaskom
na medijske aktivnosti.
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7. PROGRAMI POMOĆI OSOBAMA U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI
U suradnji s gradskim Upravnim odjelom za društvene djelatnosti grada Virovitice i
Razvojnom agencijom VTA planiramo naći rješenje za nastavak programa „Dnevni
boravak i pomoć u kući starijim osobama“. U prethodnom razdoblju GDCK je provodio
više programa za koje su sredstva bila osigurana na natječajima Ministarstva za
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Trenutno se u GDCK Virovitica provodi projekt " Otvorena vrata za druženje " koji je
izradila virovitička Razvojna agencija VTA, a projekt traje do 30. travnja 2018.godine.
U 2018. godini očekujemo zapošljavanje 40 žena za pomoć 160 osoba u trećoj životnoj
dobi putem programa „Zaželi“ koji se financira sredstvima EU, a prema projektnoj
prijavi na natječaj Ministarstva rada i mirovinskog sustava koji je izradila Razvojna
agencija VTA.
8. PRIPREMA I DJELOVANJE U KATASTROFAMA
U 2018. godini planira se osnivanje i opremanje sa osobnom opremom 10 do 15
članova Interventnog tima Gradskog društva Crvenog križa.
GDCK Virovitica će u 2018. godini odraditi utvrđene zadaće kao dio operativnih snaga
Civilne zaštite na područjima jedinica lokalne samouprave na čijem području
djelujemo. Po potrebi sudjelovati ćemo u vježbama koje su planirane i pripremljene u
idućem tekućem razdoblju.
9. SLUŽBA TRAŽENJA
U 2018. godini obveza je zaposlenika koji radi na poslovima Službe traženja osigurati
kontinuitet aktivnosti na traženju nestalih osoba ( traženje nestalih osoba, zaprimanje
i obrađivanje obiteljskih poruka, zaprimanje i obrađivanje pisama društava i
pojedinaca) te obvezno pohađati edukacije koje budu organizirane od strane
Hrvatskog Crvenog križa.
10. FINANCIRANJE
Stabilnu financijsku situaciju moguće je u 2018. godini osigurati u većoj mjeri
korištenjem EU fondova i angažiranjem volontera.
10.1. Prihodi za rad GDCK Virovitica u jednom dijelu nastojat će se osigurati kroz
provedbu projekata prema natječajima Ministarstva rada i mirovinskog sustava,
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odnosno korištenja
sredstava Europskog Socijalnog fonda (EFS). Dio materijalnih sredstava očekujemo i
putem pomoći od strane Fonda europske pomoći za najpotrebnije (FEAD).
10.2. Sredstva za provođenje plana rada za 2018. godinu predviđena su Financijskim
planom rad Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za
2018. godinu.
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Realizacija Plana rada ovisit će o ostvarenim sredstvima.

11. OSTALE VAŽNIJE AKTIVNOSTI
Pored aktivnosti navedenih prema područjima djelovanja, u 2018. godini planiraju se
provesti i druge važnije aktivnosti, kako slijedi:
11.1. U suradnji s gradskom Razvojnom agencijom VTA predati prijavu i projektnu
dokumentaciju za energetsku obnovu poslovne zgrade GDCK Virovitica na natječaj
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
11.2. U suradnji s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti grada Virovitice pokrenuti
će se aktivnosti prema Virovitičko podravskoj županiji s ciljem da se od strane Županije
podrže naše aktivnosti obzirom da je Županijsko društvo Crvenog križa likvidirano, a
za djelatnost Crvenog križa postoje osigurana sredstva u proračunu Županije.
11.3 GDCK Virovitica pokrenuti će inicijativu za osnivanje hostela odnosno
prenamjene postojećega stambenog prostora u suradnji sa Ministarstvom turizma i
Turističkom zajednicom grada Virovitice.
12. PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I INFORMIRANJE JAVNOSTI
Promidžbi rada GDCK Virovitica i širenju humanitarnosti i solidarnosti dat će se u 2018.
godini poseban značaj. GDCK Virovitica ostvarilo je u prethodnom razdoblju dobru
suradnju sa svim medijima te se očekuje nastavak ove suradnje. U narednom razdoblju
izvješćivati ćemo javnost o svim važnijim aktivnostima i radu GDCK. Nastavit ćemo uz
podršku medija obilježavati sve važne dane koje je utvrdio Hrvatski Crveni križ i to:
1. Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca- 8. svibanj,
2. Tjedan Crvenog križa – 8. do 15. svibnja,
3. 21. natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa:
-

školska/općinska/gradska natjecanja – 11. ožujka,
međužupanijska natjecanja – 8. travnja i
Državno natjecanje – Sisak 13. svibnja,

4. Svjetski dan prve pomoći – 9. rujna (druga subota u rujnu),
5. Nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći (rujan)
6. Tjedan borbe protiv tuberkuloze – od 14. do 21. rujna,
7. 5. sabirna akcija „Solidarnost na djelu“ – listopad,
8. Dan dobrovoljnih davatelja krvi – 25. listopada,
9. Tjedan solidarnosti – od 8. do 15. prosinca,
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10. Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama - od
15. studenog do 15. prosinca,
11. Uključivanje u aktivnosti i obilježavanje prigodnih datuma drugih organizacija s ciljevima
sličnim zadaćama Hrvatskog Crvenog križa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite
Republike Hrvatske – 1. ožujka,
Svjetski dan zdravlja – 7. travnja,
Dan planeta Zemlje – 22. travnja,
Svjetski dan darivatelja krvi – 14. lipnja,
Svjetski dan izbjeglica – 20. lipnja,
Svjetski dan borbe protiv zlouporabe droga – 26. lipnja,
Međunarodni dan mladih – 12. kolovoza,
Svjetski dan humanosti – 19. kolovoza,
Međunarodni dan nestalih osoba – 30. kolovoza,
Međunarodni dan starijih osoba – 1. listopada,
Svjetski dan smanjenja rizika od katastrofa – 13. listopada,
Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima – 18. listopada,
Dan borbe protiv AIDS-a - 1. prosinca,
Međunarodni dan volontera – 5. prosinca,
Međunarodni dan ljudskih prava – 10. prosinca,
Međunarodni dan migranata – 18. prosinca i dr.

12. Ostale akcije koje zbog izvanrednih potreba utvrdi Glavni odbor Hrvatskog Crvenog
križa.

Ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Virovitica
___________________
Željka Grahovac, dipl.iur.
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