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AD 1 Uvodne napomene 

 
Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica je humanitarna, dobrovoljna 

udruga u sklopu nacionalnog društva. 
Crveni križ Velika Gorica provodi svoje zadatke prema Ženevskim 
konvencijama, Dopunskim protokolima, Statutu međunarodnog Crvenog 

križa i Crvenog polumjeseca, te prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom 
križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i Statutu Crvenog križa Velike 

Gorice. 
Hrvatski Crveni križ je uz vatrogasce jedina udruga za koju je Sabor 
izglasao poseban zakon.  Novi zakon o Hrvatskom Crvenom križu 

donesen je 28. svibnja 2010. godine, a zadnje izmjene u Statutu 
Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica 15. prosinca 2011. 
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Crveni križ djeluje po osnovnim načelima Crvenog križa i Crvenog 
polumjeseca, a to su: 

 humanost 
 nepristranost 

 neutralnost 
 nezavisnost 
 dobrovoljnost 

 jedinstvo 
 univerzalnost 

 
Crveni križ Velika Gorica, kao pravna osoba djeluje samostalno od lipnja 
1996. godine, sa sjedištem u Velikoj Gorici, Trg kralja Tomislava 2, a 

program rada ostvaruje za područje grada Velike Gorice, te općina 
Pokupsko, Kravarsko i Orle. Dio  je Županijskog Crvenog križa. 

 
Svoje aktivnosti GDCK V.Gorica ostvaruje kroz javne ovlasti i 
djelatnosti ( tzv. redovna djelatnost) i kroz druge programe za 

koje sklapa posebne ugovore s jedinicama lokalne samouprave. 
Za Gradom V.Gorica, GDCK V.Gorica ima sklopljen Ugovor za 

slijedeće programe: 
 osobni asistent 

 pomoć i njega u kući za bolesne, stare i nemoćne osobe 
 savjetovalište za prevenciju ovisnosti 
 ljetovanje djece iz socijalno ugroženih obitelji 

 skrb za bebe 
 pučka kuhinje 

 vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom 
 
AD 2. Dobrovoljno darivanje krvi 

Tradicionalna je i vrlo važna aktivnost za funkcioniranje Hrvatskog 
zdravstva. U toj aktivnosti Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica 

direktno je vezano za Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu u suradnji 
s kojim dogovaramo termine i broj potrebnih doza krvi. 
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Ovo je ujedno najpoznatija i najbrojnija aktivnost Crvenog križa Velika 
Gorica. Tijekom 2013. godine organizirali smo i proveli 21  akciju 

dobrovoljnog davanja krvi sa prikupljenih  2.296 doza krvi .  
 

Popis akcija s brojem prikupljenih doza: 
 

Mjesec: Broj akcija: Broj prikupljenih 
doza: 

Odbijeno: 
 

siječanj 2 178 63 

veljača 3 253 45 

ožujak nema   

travanj 2 265 25 

svibanj 3 273 49 

lipanj 1 39 27 

srpanj 1 117 15 

kolovoz 3 297 38 

rujan 1 93 14 

listopad 1 87 12 

studeni 3 290 31 

prosinac 1 101 25 

UKUPNO: 21 2.296 344 

 
Broj davatelja koji su primili priznanja: 

 

2013. GOINA davatelja/ca 

za 5 x darovanu krv žene 29 

za 10 x darovanu krv 56 

za 25 x darovanu krv –žene 5 

za 20 x darovanu krv muškarci 49 

za 30 x darovanu krv muškarci 38 

za 35 x darovanu krv žene 3 

za 40 x darovanu krv muškarci 25 

50 x darovali krv muškarci 12 

75 x darovali krv muškarci 4 

100x darovali krv muškarci 1 

200 x darovana krv muškarci 1 

OBITELJSKA ZAHVALNICA 6 obitelji 

ZAVRŠNA ZAHVALNICA 9 
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Primanje god predsjednika Ive Josipovića i primanje priznanja Red 
Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske. 

  
 

    
 

Ovo je najznačajnija djelatnost Crvenog križa, te ujedno ona koja troši 
najveći dio naših sredstava, a sve u cilju popularizacije dobrovoljnog 
davalaštva krvi i donacije organa.   

  
Isto tako organiziramo proslavu obilježavanja Dana dobrovoljnih davatelja 

krvi 25. listopada za sve davatelje koji su te godine stekli pravo na neko 
priznaje. Sudjeluje oko 300 davatelja. 
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Sva priznanja koja se dodjeljuju za 50 i više davanja, uručuju se na 

županijskoj proslavi. Ove godine je to bilo u Dugom Selu.  Sudjelovalo je 
oko 300 davatelja. 

 

  
 

Svaka akcija iziskuje dobru pripremu. Regrutiranje novih davatelja, 
naročito mlađih, pred kojima je dugotrajni davateljski staž je jedan od 

primarnih zadataka službe za prikupljanje krvi. Davatelji na svakoj akciji 
dobiju piće i kekse kao okrjepu, te mali zahvalni poklon i bon za ručak.  
Ostvarili smo suradnju s udrugom Taxi Gorica, koji su besplatno prevozili 

darivatelje krvi s akcije kući ili u restoran na ručak.   
 

AD 3. Međunarodno humanitarno pravo, ljudska prava te rad i 
usluge službe traženja 
 

Funkcija ove službe je obavješćivanje o žrtvama rata zaštićenim 
Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima, u svrhu ostvarivanja 

prava predviđenih tim konvencijama ( uspostavljanje kontakta, 
pronalaženje svojih bližnjih, spajanje obitelji, primanje i odašiljanje 
obiteljskih poruka, diseminacija znanja o humanitarnom pravu i 

Ženevskim konvencijama među stanovništvom ). 
Potrebitost ove službe najbolje se pokazala tijekom domovinskog rata 

kada smo razmijenili i distribuirali na tisuće obiteljskih poruka u područja 
zahvaćena ratom, u vrijeme kada redovita pošta nije funkcionirala, te 
pokrenuli traženja za nekoliko tisuća nestalih osoba. 

Trenutno uručujemo pozive na identifikaciju još uvijek neidentificiranih 
žrtava domovinskog rata, ili prenosimo informacije o otvorenim 

slučajevima.  
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Služba traženja je trenutno je u transformaciji u službu Uspostavljanja 
obiteljskih veza, a edukacije imaju težište na žrtve velikih katastrofa. Tako 

su i članovi našeg Gradskog interventnog tima imali edukaciju u prosincu 
2013. na Sljemenu. 

 

  
 
AD 4. Socijalno- humanitarne  aktivnosti 

 
4.1 Služba za pomoć i njegu bolesnim, starim i nemoćnim 

osobama u kući 
 

   
 

Nakon skeniranja terena i konzultacija s patronažnom službom Doma 
zdravlja, a pošto u Velikoj Gorici nema staračkog doma, u veljači 2002. 

pokrenuli smo Službu za pomoć i njegu bolesnim, starim i nemoćnim 
osobama u kući. 
Domaćice, koje su završile tečaj Crvenog križa, odlaze kod korisnika i 

pružaju im usluge: 
a)  ORGANIZIRANJE PREHRANE 

   -   nabava i dostava gotove hrane u kuću 
   -   nabava živežnih namirnica 

   -   pomoć u pripremanju hrane 
   -   pranje posuđa i drugo 
   b)  OBAVLJANJE KUĆANSKIH POSLOVA 

         -   pospremanje stana 
        -   donošenje vode, ogrijeva i slično 

       -   organiziranje pranja i glačanja rublja 
         -   nabava lijekova, štampe i drugo 
         -   plaćanje računa 
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   c)  ODRŽAVANJE OSOBNE HIGIJENE 
         -    pomoć pri oblačenju i svlačenju 

         -    pomoć pri kupanju 
- pomoć pri brijanju, rezanju noktiju i drugo 

d) POMOĆ U RAZLIČITIM SOCIJALNIM 
SITUACIJAMA što podrazumijeva : 

- obavljanje administrativnih poslova (odlazak 

liječniku, po uputnice recepte, odlazak u banku, 
poštu i sl.) 

- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima 
- druženje  

 

Veliki dio organizacije ove službe otpada na praćenje uspješnosti rada 
domaćica, stanje korisnika, konzultiranje s socijalnom i medicinskom 

službom i drugo. 
Dobra strana provođenja ove vaninstitucinalne brige za stare i nemoćne 
osobe je što je Crveni križ u mogućnosti pomoći korisnicima i pružanjem 

pomoći u opskrbi rabljenom odjećom i obućom te hranom. 
Ova aktivnost je financirana od Grada Velike Gorice za korisnike s 

područja Grada, a čija primanja ne prelaze više od 1 700 kuna po 
osobi, a za korisnike općina Pokupsko, Kravarsko i Orle 

financiramo iz vlastitih sredstava i sredstava Županijskog Crvenog 
križa. 
Tijekom 2013. godine imali smo 208 ( 17 mjesečno  ) korisnika s kojima 

je radilo 95 ( 8 mjesečno ) domaćica, a provedeno je 7.105  sati pomoći i 
njege u kući.  

 

Mjesec Broj sati pomoći i 

njege u kući 

Broj 

korisnika 

Broj 

domaćica 

    

siječanj 542 15 6 

veljača 502 14 6 

ožujak 595 17 7 

travanj 580 16 7 

svibanj 660 17 7 

lipanj 760 20 10 

srpanj 760 20 10 

kolovoz 434 16 6 

rujan 460 16 7 

listopad 604 18 9 

studeni 644 19 10 

prosinac 564 20 10 

ukupno 7.105 208 95 

 

Održali smo i tečaj za nove domaćice u trajanju deset sati, koji su 
pohađale novo zainteresirane domaćice. 
Stranka DC je tijekom uskrsnih blagdana podijelila 6 paketa pomoći, u 

vrijednosti 1.000 kuna korisnicima ovog programa. 
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4.2 Pučka kuhinja 

 
Tijekom listopada 2002. godine pokrenut je pilot projekt pučke kuhinje 

koji je u potpunosti financirao Crveni križ Velika Gorica. Namjera je bila 
ispitati zainteresiranost građana za ovakav oblik humanitarno socijalne 
pomoći. Pokazalo se da bi pedesetak građana redovito dolazilo tri puta 

tjedno po obrok. 
Nakon toga je dogovoreno sa Gradom Velika Gorica da se od 01. siječnja 

2003. godine pokrene redovita podjela obroka u Pučkoj kuhinji Crvenog 
križa Velika Gorica. Grad je u početku financirao 50 obroka tri puta tjedno 
za građane Velike Gorice. Tijekom 2004. godine, a zbog povećanog broja 

korisnika, od lipnja se počelo financirati 60 obroka pet dana tjedno. 
Tijekom 2013. godine podijeljeno je  cca 18.500 obroka za cca 85 osoba 

mjesečno.U suradnji sa donatorom dogovoreno je da je  osnovni kriterij za 
primanje ove pomoći prihod po osobi koji ne smije prelaziti 1000 kuna. 
Crveni križ Velika Gorica iz vlastitih sredstava i sredstava 

Županijskog društva financira obroke za građane s područja općina 
Kravarsko i Orle i Pokupsko jer su to općine koje nemaju svojih sredstava 

za financiranje socijalnih programa.  
Posebnost ovog oblika primljene pomoći je što je Crveni križ putem svojih 

donatora uspio osigurati dodatne donacije za korisnike pučke kuhinje. 
Tako smo dijelili krafne u vrijeme Poklada.  

   
 

U listopadu smo dijelili jabuke, a povodom blagdana Svih svetih 
piliće ( 58 komada, donacija Turističke zajednice od Gastra), brašno, 

tekući sapun..( 58 paketa ) 
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Te povodom blagdana Uskrsa pakete s šunkicom ( 23.03.) i  jajima ( 
25.03.), donacija Turističke zajednice od Božićnog koncerta.  
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A u Tjednu Solidarnosti ( 8. do 15. prosinca )   donje rublje i higijenske 

uloške. 
 

Tijekom 2013. godine provodio se Pilot projekt dostave obroka za dvije 
obitelji ( 5 osoba-1320 obroka), na preporuku Centra za socijalnu skrb. 
Projekt je polučio dobre rezultate, ali je financijski jako zahtjevan, pa nije 

nastavljen u 2014. godini. 
   

4.2 Skrb za najmlađe 
 

 
 

Ovo je aktivnosti koja se provodi u suradnji sa patronažnom službom 
Doma zdravlja Velike Gorice. Patronažne sestre koje obilaze novorođenu 

djecu, prema potrebi ih opskrbljuju dječjom hranom i potrepštinama, 
ovisno o socio-ekonomskim prilikama obitelji. Svako dijete dobije 
mjesečno dječju hranu primjerenu dobi. 

Krajem 2005. godine preuzeli smo podjelu dječje hrane, za što je komisija 
za socijalno-humanitarni rad donijela kriterije podjele. Tako su osnovni 

kriteriji socijalno- ekonomski: 1 000 kuna prihoda po članu 
domaćinstva, pravo ima i svako treće i slijedeće dijete, blizanci i 

prema preporuci patronažne sestre zbog uvjeta života i stanovanja. 
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Mjesec: Broj beba: Bebimil I Bebimil II Čokolino: 

Siječanj 91 269 248 32 

Veljača 88 238 248 37 

Ožujak 90 362 325 36 

Travanj 89 333 387 35 

Svibanj 92 320 386 42 

Lipanj 93 334 392 41 

Srpanj 86 290 350 39 

Kolovoz 86 304 352 42 

Rujan 85 267 378 39 

Listopad 85 267 386 34 

Studeni 72 244 296 35 

Prosinac 73 200 343 38 

UKUPNO: 1.030 3.428 4.091 450 

 
Tijekom godine podijelili smo 7.969 kutija dječje hrane za ukupno 1.030 
korisnika, mjesečno prosječno 86 beba. Dobili smo i nekoliko 

dodatnih donacija od dobavljača koje smo podijelili najugroženijima s 
područja Pokupskog, Kravarskog i Orla. 

 
4.4  " Solidarnost na djelu " i kasice Crvenog križa 
Tijekom tjedna solidarnosti distribuirali smo 35.000,00 kuna bonova u 

apoenima od 5.00 kuna. Bonovi su podijeljeni osnovnim i srednjim 
školama, te je prikupljeno 24.615,55    kuna.  

Od tih sredstava financira se ljetovanje  djecu socijalno ugroženih 
roditelja, a izbor  se prepušta školama. Prijedlog je da se nagrade djeca iz 
socijalno ugroženih obitelji koji za uvjete u kojima žive postižu dobre 

rezultate. 
Crveni križ Velika Gorica ima kasice za prikupljanje sitnog novca na 

desetak odobrenih mjesta: ljekarne, Kaufland, banke, Mercator…Tijekom 
godine prikupljeno je 12.528.92 kune namijenjenih  programima 
Crvenog križa. 

 
4.5  Pomoć  socijalno ugroženim građanima 

Tijekom 2013. godine  dijeljena je rabljena odjeća i obuća jer smo dobili  
prostoriju za skladište, te smo ju uredili ( grijanje, bojanje, pod, rasvjeta, 

police..) 
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Podijeljeno je cca desetak tona odjevnih artikala, ono što je neupotrebljivo 
šaljemo u Regeneraciju Zabok za oporabu tepiha. 

 
Podijeljeno je i  16  paketa hrane i higijenskih potrepština u 

vrijednosti cca 45 kuna po paketu tijekom blagdana Uskrsa i 135 
paketa povodom blagdana Božića. Paketi su dijeljeni socijalno ugroženim 
građanima s područja općina Pokupsko, i Kravarsko ( stariji od 65 godina 

s prihodima do 500 kuna po osobi ). 
 

 U paketu je bilo: 
 ulje  1 litra    
 brašno  3 kg 

 šećer  1 kg    
 tjestenina 0,4 kg     

 riža  1 kg    
 sol  1 kg 
 PVC vrečice 

 tekući sapun     1 l  
   

 
 

Tijekom veljače pomogli smo jednu opožarenu obitelj iz Ribnice odjećom, 

obućom, hranom, higijenskim artiklima, madracima, dekama i pronašli 
smo donatora koji im je pomogao da obnove kuću. 
 

Tijekom veljače dobili smo donaciju odjeće iz Kineskog dućana, koju smo 
podijelili djeci koja pohađaju Centar za odgoj i obrazovanje V. Gorica i 

korisnicima pučke kuhinje. 

  
 
4.6 Osobni asistent  

 
S obzirom na veliki postotak naših sugrađana koji su se stjecajem 
različitih okolnosti našli u stanju potrebe za tuđom pomoći, lokalna 

zajednica osjećala  je moralnu odgovornost te potrebu da barem 
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djelomično ublaži njihove poteškoće s kojima se svakodnevno susreću. S 
tim ciljem planiran je pilot projekt „Osobni asistent“  koji je pokrenut 

2007. godine. Od 2008. godine program se provodi kao redovan. 
 

   
 

Program je dodijeljen Crvenom križu Velika Gorica, kao udruzi s 
pozitivnim iskustvom u primjenjivanju sličnih programa. 
Cilj projekta je unaprijediti  kvalitetu života osoba s najtežim 

invaliditetom te stvoriti uvjete za što neovisniji život kroz usluge 
osobnog asistenta.  

Program „Osobni asistent“ zamišljen je kao pomoć osobama koje su 
nepokretne ili pokretne uz pomoć invalidskih kolica, a kojima je u 
zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba potrebna pomoć druge 

osobe.  
Kroz program „Osobnog asistenta“  mogućim korisnicima pružaju se 

slijedeće usluge:  
a. organiziranje prehrane, što podrazumijeva : 

 nabavu i dostavu hrane i živežnih namirnica  

 pomoć u pripremi hrane 
 pomoć u hranjenju 

 pranje posuđa i dr. 
b. obavljanje kućanskih poslova, što podrazumijeva : 

 pospremanje stana 

 organiziranje pranja i glačanja rublja 
 donošenje ogrjeva, vode i slično 

c. održavanje osobne higijene, što podrazumijeva : 
 pomoć pri oblačenju i svlačenju 
 pomoć pri kupanju 

 pomoć pri brijanju, rezanju noktiju i sl. 
 pomoć pri oralnoj higijeni  

d. mobilitet i kretanje, što podrazumijeva : 
   transferi u /iz kolica 
   stavljanje kolica  u/ iz auta  

e. pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, što 
podrazumijeva : 

 obavljanje administrativnih poslova (odlazak 
liječniku, po uputnice recepte, odlazak u banku, 

poštu i sl.)  
 pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima 
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Tako smo tijekom 2013. godine dodijelili 6.631 sat osobnog asistenta, 
za prosječno  15 korisnika. 

 
Tablica broja sati, korisnika i asistenata u 2013. godini: 

 

Mjesec: Broj sati 

asistenta: 

Broj 

korisnika: 

Broj 

asistenata: 

Siječanj 680 17 16 

Veljača 660 17 16 

Ožujak 680 17 16 

Travanj 680 17 16 

Svibanj 580 15 14 

Lipanj 470 15 12 

Srpanj 280 10 6 

Kolovoz 320 11 7 

Rujan 620 19 15 

Listopad 618 18 14 

Studeni 560 17 13 

Prosinac 483 16 13 

Ukupno: 6.631 189 158 

 
4.7 Specijalno kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom 
 

Crveni križ Velika Gorica provodi nekoliko programa  kojima se pomaže i 
poboljšava kvaliteta života osoba s invaliditetom.  

Potaknuti provođenjem istih, te kao sudionici u stvaranju Strategije 
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom  zaključili smo da bi 
izuzetna nadopuna toga bila nabava vozila za prijevoz osoba s 

invaliditetom. 
U suradnji s Gradom Velika Gorica i Hrvatskim Crvenim križem nabavili 

smo specijalno kombi vozilo za prijevoz 4 osobe s invaliditetom koje 
koriste invalidska kolica. 
Iz programa Javnih radova Zavoda za zapošljavanje zaposlili smo vozača, 

a u suradnji s Gradom V. Gorica donijeli Pravilnik o korištenju vozila. Od 
svibnja 2010. godine vozilo je u funkciji i prevozi osobe s invaliditetom 

prema njihovim potrebama. 
Od 2012. godine imamo jednog vozača zaposlenog i jendog iz programa 

Javnih radova Zavoda za zapošljavanje. 
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Mjesec: Broj osoba: Ukupno sati: Broj vožnji: 

Siječanj: 10 91 29 

Veljača: 10 166,5 45 

Ožujak: 12 179,5 41 

Travanj: 13 145,5 40 

Svibanj: 15 243 57 

Lipanj: 9 135,5 27 

Srpanj: 12 182 30 

Kolovoz: 12 179 23 

Rujan: 15 159 35 

Listopad: 12 200 52 

Studeni: 14 203 70 

Prosinac: 11 119,5 39 

UKUPNO: 145 20.035 488 

 

U 2013.g. vozilo je koristilo ukupno 32 korisnika, sa ukupno potrošenih 
20.035 sati. ( nismo u uvećanom iznosu obračunavali večernje sate i 
subote, nedjelje i praznike ) 

 
4.8  Posudionica ortopedskih pomagala 

 
Posudionica ortopedskih pomagala je nastala kao rezultat  druženja s 
osobama s invaliditetom i uočavanja njihovih potreba za ortopedskim 

pomagalima koja se ne mogu uvijek nabaviti preko socijalnog osiguranja. 
Npr. dogodi se da građanin slomi nogu i dok ostvari pravo na štake prođe 

određeno vrijeme. Ili osoba s invaliditetom koja ima električna kolica za 
kretanje gradom, ima potrebu za običnim kolicima za kretanje po kući, a 
koja ne može ostvariti putem socijalnog osiguranja. 

Potaknuti tim primjerima, 2009. godine smo pokrenuli posudionicu  
ortopedskih pomagala ( kolica, štake, hodalice, « princeza «, medicinski 

kreveti i sl. ) u koju građani mogu donositi pomagala koja im više nisu 
potrebna, a Crveni križ ih može posuđivati građanima kojima su potrebna. 
Posudionica od 2013. godine ima Pravilnik o korištenju, kojim se 

pomagala posuđuju na najduži rok od 6 mjeseci, kako bi i drugi građani 
mogli doći u mogućnost korištenja. 

 

     
 
Posudionica ortopedskih pomagala u 2013. godini: 

 invalidska kolica 10 kom, 24 puta posuđena 
 princeza 3; 7 puta posuđena 
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 medicinski kreveti 6 kom; 10 puta posuđen 
 štake 8 pari; 22 puta posuđena 

 hodalice 8 kom; 10 puta posuđena 
 novo naručeno: 10 pari štaka, 4 kom kreveta, 5 kolica 

 
AD 5. Zdravstveno prosvjećivanje građana 
 

5.1 Tečajevi prve pomoći 
Ovo je jedina aktivnost koja prihoduje sredstva. Naknada za tečajeve prve 

pomoći za vozače motornih vozila je osnovna aktivnost kojom 
ostvarujemo sredstva potrebna za funkcioniranje društva. Troškovi vezani 
uz ovu aktivnost su troškovi vođenja knjigovodstva, matičnih knjiga, 

udžbenika za polaznike, zavojnog materijala, pomagala ( lutke za 
reanimaciju ) i slično. 

Tijekom 2013. održali smo  53 tečaja prve pomoći za vozače sa  512 
polaznika. Svaki tečaj iziskuje pripremu, provođenje i nakon toga 
knjiženje. Tečajevi se održavaju u našem prostoru. 

Održana su 2 tečaja prve pomoći za radnike, prema Zakonu o zaštiti na 
radu, za 37 polaznika. 

Održan je tečaj prve pomoći za učitelje 12. i 19. siječnja 2013. za 45 
polaznika. 

 

  
 
5.2 " Humane vrednote" izborna nastava 

  
Tijekom 1999. godine uspjeli smo organizirati provođenje ove izborne 

nastave u pet osnovnih škola, za učenike petih razreda, što se nastavilo i 
tijekom 2013. godine u četiri osnovne škole.  
Učenici su bili jako zadovoljni, tako da se pokazao interes za  nastavkom 

provođenja ove izborne nastave, kojom se učenici upoznaju s osnovama 
Crvenog križa, humanitarnom pravu, pravima djece, uče kako se 

suprotstaviti negativnom i neprihvatljivom ponašanju te osnove prve 
pomoći. Iz redova ovih učenika regrutiraju se natjecatelji za natjecanje iz 
prve pomoći. 

 
5.3 Svjetski dan prve pomoći 

U cilju ukazivanja na važnost prve pomoći, s obilježavanjem Dana 
posvećenog prvoj pomoći započelo se na inicijativu 16 europskih društava 
Crvenog križa 2000. godine. Budući da je manifestacija u 2002. godini 
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prerasla europske okvire i proširila se po cijelom svijetu, od 2003. se 
obilježava kao Svjetski dan. 

Cilj obuke građana je pripremiti obične ljude, neprofesionalce, da 
spremno pristupe ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi i pravilno 

pruženom pomoći spase život ili skrate vrijeme liječenja i 
oporavka. Svake godine izabire se druga ciljana skupina vulnerabilnih 
građana prema kojoj je posebno usmjerena akcija.  Tema ovogodišnjeg 

obilježavanja bila je „ Prva pomoć i sigurnost na cestama“. 
Akcija se održava u rujnu pa smo ju proveli u sklopu pokazne vježbe „ 

Potres 2013 „ 27. i 28. rujna 2013., gdje je veliku broj građana mogao 
naučiti prvu pomoć. 

   
 

   
        

5.4 Obilježavanje tjedna borbe protiv TBC-a, Mjeseca borbe protiv 

ovisnosti i Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, Svjetski dan zdravlja 
Tjedan borbe protiv TBC od 14. do 21. rujna obilježili smo podjelom 
edukativnih letaka " Informacija za bolesnike oboljele od tuberkuloze " i " 

Što građani mogu sami učiniti u borbi protiv tuberkuloze ", građanima 
Velike Gorice sudjelujući na Tjednu jednakih mogućnosti za osobe s 

invaliditetom. Podijelili smo cca 1.000 komada pamtilica. 
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Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o 
drogama koji se provodi od 15. studenoga do 15. prosinca obilježili smo 
objavljivanjem edukativnih članaka u lokalnim glasilima i primjenom 

znanja stečenih na seminaru MEMOAIDS  predavanjima i radionicama za 
učenike gimnazije, ekonomske i strukovne škole. 

Sam dan borbe protiv AIDS-a obilježili smo podjelom cca 1500 komada 
edukativnih letaka. 
Svjetski dan zdravlja smo obilježili u suradnji s udrugom VG dijabetičar 

koja koristi naše prostorije za svoj rad, pa smo tako 05. travnja mjerili 
šećer u krvi građanima i krvni tlak, uz pružanje informacija vezanih uz 

dijabetes. 

  
 
AD 6. Rad s mladima Crvenog križa 

 
6.1 Ljetovanje djece i mladih 

 
Ljetovanje zainteresirane djece i mladeži smo organizirali u suradnji s 
Crvenim križem Zaprešića, koji vodi kamp u Selcu početkom srpnja 2013. 

godine. 
Imali smo jednu smjenu ( od 01. do 08. srpnja  ),  za 65 djece. Dio 

djece socijalno-ekonomski ugroženog statusa financirao je Grad Velika 
Gorica,a dio Crveni križ ( 14 iz akcije Solidarnost na djelu). 

Roditelji su pokazali izuzetan interes za ovakav način ljetovanja djece 
zbog vrlo povoljne cijene, te 24-satne brige i skrbi o djeci s posebnim 
programima i tečajevima ( tečaj prve pomoći, o Crvenom križu, 

humanitarnom pravu), sportskim igraonicama i natjecanjima, kulturno 
umjetničkim programom i izletima. 
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redni 
broj: 

financirano od: broj djece: 

1. Grad V. Gorica 29 djece 

2. Crveni križ Zagrebačke županije 6 djece 

3. Crveni križ Velika Gorica 14 djece 

4. plaćaju sami 16 

 UKUPNO: 65 djece 

 

   
 
Posebna pogodnost ovog načina ljetovanja je ta što roditelji slobodno 

mogu prepustiti skrb o djeci stručnim voditeljima Crvenog križa Velike 
Gorice, a cijene su izuzetno povoljne. 
 

6.2 Natjecanje mladih u prvoj pomoći 
Od 1998. godine provodimo edukaciju učenika iz prve pomoći jer 

smatramo da je to izuzetno važno znanje.  
 

   
Nakon edukacije provodi se natjecanje iz znanja prve pomoći i znanja o 

Crvenom križu na gradskom, međužupanijskom i državnom nivou.  
Gradsko natjecanje smo održali 16. ožujka 2013. godine u OŠ J. 
Habdelića, a sudjelovale su  3 ekipe podmladka i 1 ekipa mladeži. 

Pobijedile su: ekipa podmladka OŠ E. Kumičića  i ekipa mladih Gimnazije 
Velika Gorica.  
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Međužpanijsko natjecanje je bilo u Glini 13. travnja 2013. godine. Ekipa 

podmladka osvojila je peto mjesto. 
 

        
 
6.3 Savjetovalište za prevenciju ovisnosti i Klub za psihosocijalnu 
pomoć i samozaštitu 

 
Savjetovalište za prevenciju ovisnosti je pokrenuto na inicijativu 

Hrvatskog Crvenog križa, kao dio mreže savjetovališta. Izabrani članovi 
stručnog tima ( pedagog, psiholog, socijalni ranik, defektolog i liječnik ) 
završili su dodatnu stručnu trodnevnu edukaciju u bolnici Sestara 

milosrdnica, pri odjelu za ovisnosti.  
Cilj rada savjetovališta je prevencija ovisnosti kod maloljetnih i mlađih 

punoljetnih osoba putem individualnog i obiteljskog savjetodavnog rada. 
Namijenjeno je osobama koje koriste ili eksperimentiraju sa tzv. lakšim 

drogama ( marihuana i ectasy ) shvaćaju da imaju problem, žele ga se 
riješiti ali nemaju dovoljno znanja i snage. Osnovni postulat 
savjetovališnog rada je apstinencija, te se stoga provodi povremeno 

testiranje klijenata, što je potvrda uspješnosti savjetovališnog rada. Rad 
sa svakim klijentom traje od 30 do 45 minuta po dolasku, a tretman traje 

najmanje 6 mjeseci. 
Klijenti mogu doći samoinicijativno i tada ako žele mogu biti anonimni, 
mogu biti upućeni od Centra za socijalnu skrb ili Državnog odvjetništva.  

Savjetovalište radi srijedom i četvrtkom od 17.00 do 19.00 sati, telefon je 
6221-101. 

Ova djelatnost je besplatna za sve korisnike. 
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Mjesec Broj 
dežurstava 

Korisnika Roditelja Testiranja 

Siječanj 8 16 4 4 

Veljača 8 21 13 7 

Ožujak 8 25 10 5 

Travanj 8 16 9 2 

Svibanj 8 22 6 5 

Lipanj 8 20 9 3 

Srpanj 10 19 15 4 

Kolovoz 6 12 4 4 

Rujan 13 26 7 6 

Listopad 9 23 9 4 

Studeni 12 22 6 12 

Prosinac 6 13 3 3 

Ukupno: 104 235 95 59 

 
AD 7. Priprema za katastrofe 

 
7.1 Travanjska poplava 

 

   
 
Od 06. do 08. travnja 2013. godine ponovno je Čička Poljana bila pod 

vodom, pa su ekipe Crvenog križa pomagale u podjelu humanitarne 
pomoći i pružanju psihosocijalne pomoći ugroženom stanovništvu. 70 

kućanstava bilo je obuhvaćeno nekim oblikom pomoći.( dali 768 l vode) 
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7.2 Priprema za katastrofe 
 

U skladu s odlukama Županijskog društva Crvenog križa, 2011. godine 
pokrenuto je osnivanje Istočnog i zapadnog županijskog tima za 

katastrofe.  
Mi smo centar zapadnog tima za društva Zaprešića, Samobora, 
Jastrebarskog i V. Gorice. Tijekom 2012. završena je edukacija članova 

Županijskog interventnog tima, te nam je 08. svibnja 2013. župan je 
uručio diplome na vježbi u Ivanić Gradu, kada smo preuzeli i dio opreme 

pripreme za katastrofe: 
 

  
 

ISUŠIVAČ                 KOM 2                                         

ZDJELICE                  KOM 200          

TERMOS LONCI           KOM 5 

POLJSKI KREVETI         KOM 15 

DEKE                        KOM 150 

JASTUCI                    KOM 50 

JASTUČNICE             KOM 50 

PLAHTE                    KOM 50 

MAJICE                    KOM 8         

KAPE                        KOM 8          

TORBICE PP                KOM 8      

NOSILA                    KOM 1  

 

Kao dio našeg Zapadnog tima sudjelovali smo u pomoći pri organizaciji 

vježbe u Jastrebarskom „ Kemis 2013 „. 
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Kao članovi ŽIT-a sudjelovali smo i u simulacijskoj vježbi „ Vodeni val“ 

koju je organizirala Zagrebačka županija ( 29. listopada 2013.)  
 

    
 
GIT ima ekipu za procjenu situacije, ekipu za prvu pomoć, ekipu za službu 

traženja, ekipu za podizanje naselja, organizaciju smještaja i prehrane; 
ekipu za vodu i sanitaciju; ekipu za psihosocijalnu pomoć, sveukupno oko 
60-tak članova ( stalno se dopunjuje). 

 
Tijekom lipnja ( 27.06.) završili su edukaciju iz općeg dijela 34 polaznika 

), a 17. srpnja iz psihosocijalne pomoći 37 polaznika ). Dvodnevna 
edukacija održala se u Domu Crvenog križa na Sljemenu 16. i 17. 

studenoga kada su članovi GIT-a učili o Uspostavljanju obiteljskih veza ( 
ST ) i podizanju naselja i radio vezi. 
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Članica GIT-a Tihana Kozačinski završila je dugotrajnu edukaciju 
Hrvatskog Crvenog križa ( 18.04.-21.04. Solin, 02.-05.05. Buzet,16.05.-

18.05. Darda, 19.-22.09. Ivanić Grad ) za rad sa sofisticiranim aparatom 
za pročišćavanje vode, a Mario Gotal za rad sa poljskim kuhinjama ( 12.-
14.09. Solin ). 

 
Dana 27. i 28. rujna 2013. godine organizirali smo pokaznu vježbu „ 

Potres 2013.“ tijekom koje smo podigli evakuacijsko naselje 
samodostatno za život i zbrinjavanje stotinjak unesrećenih građana, sa 
svim pratećim ekipama.  
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Glavni dio vježbe bio je evakuacija djece iz dječjeg vrtića u suradnji s 

DVD-om V.Gorica, te zbrinjavanje povrijeđenih iz ruševina. Nakon 
evakuacije djeca su zbrinuta ( popisana, nahranjena, zabavljena ) do 

dolaska roditelja. 
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Drugi dan vježbe iskoristili smo kako bismo građanima Velike Gorice 
prikazali aktivnosti Crvenog križa: važnost znanja iz prve pomoći, 

pročistać vode, šatore za boravak evakuiranih, važnost pripreme za 
katastrofe ( podjelom 1.000 letaka). 
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AD 8. Provođenje zajedničkih akcija Hrvatskog Crvenog križa 
 

Prema Statutu HCK i GDCK V. Gorica, dužni smo uključiti se, organizirati i 
provoditi zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa.  

Te akcije organiziraju se u cilju učvršćivanja zajedništva, postizanja boljih 
rezultata i provjere sposobnosti Hrvatskog Crvenog križa na svim 
razinama organiziranja. 

 
Zajedničke aktivnosti su: 

 MEĐUNARODNI DAN CRVENOG KRIŽA 
 TJEDAN HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 
 TJEDAN SOLIDARNOSTI 

 TJEDAN BORBE PROTIV TBC-a 
 SOLIDARNOST NA DJELU 2007. 

 DAN DOBROVOLJNIH DAROVATELJA KRVI 
 MJESEC BORBE PROTIV ALKOHOLIZMA, NIKOTINIZMA I OVISNOSTI O 

DROGAMA 

 UKLJUĆIVANJE U AKTIVNOSTI DRUGIH KOJE SU U SKLADU S 
CILJEVIMA I ZADACIMA HCK ( SVJETSKI DAN ZDRAVLJA, DAN BORBE 

PROTIV AIDS-a ) 
 OSTALE AKCIJE KOJE ZBOG IZVANREDNIH POTREBA UTVRDE GLAVNI 

ODBOR ILI SKUPŠTINA HCK 
 
Tjedan Crvenog križa obilježili smo manifestacijom „ Pogled u plavo“ 14. 

do 16.lipnja 2013. 
 

  
 

   
 
 Bili smo uključeni u akciju Hrvatskog Crvenog križa prikupljanja pomoći 
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za stanovništvo Filipina pogođeno tajfunom Haiyan, jednim od najjačih 
tajfuna koji su ikada zabilježeni na tompodručju.  

Sa Hrvatskim Caritasom i Mešihatom Islamske zajednice u Hrvatskoj bili 
smo uključeni u zajedničku akciju za pomoć stradalnicima u sukobu u Siriji 

 
Sudjelovali smo u akciji HCK „ Bolnica bezbolnica“ kada smo početkom 
godine prikupljali knjige i slikovnice za bolnicu u Klajćevoj ulici. 

 
AD 9. Ostalo 

 
9.1 Stručna služba 
 

Stručna služba Crvenog križa Velika Gorica ima četiri zaposlena i obnaša 
sve potrebne funkcije za uspješno djelovanje udruge.  

Obaveza kontinuiranog doobrazovanja članova stručne službe provodi se 
redovito ( obrazovanje s područja računovodstvenih poslova, vođenja 
knjigovodstva, funkcija kadrovske službe, edukacije rada s mladima, 

Službe traženja, znanja o opasnostima od mina...). 
 

9.2 Članstvo i informiranje 
 

GDCK Velika Gorica broji 2051 člana, s time što su davatelji krvi nominalni 
članovi oslobođeni plaćanja članarine. 
Informiranje je zadaća koju Crveni križ redovito provodi i ima kao svoju 

obavezu. Najčešće ju provodi putem javnih glasila s kojima ostvaruje 
dobru suradnju ( Večernji list, Jutarnji list, Vjesnik ), te putem lokalnih 

radio postaja ( RVG , City radio) i novina ( Glasnik Turopolja, RVG 
Reporter ), te kroz glasila Hrvatskog Crvenog križa ( Sunce i Vijesti). 
Informiranje mladih ostvaruje se i posjetima uredu Crvenog križa. Tako su 

učenici OŠ D. Hruševec bili oduševljeni vježbanjem prve pomoći na lutki 
za oživljavanje. 

   
 
U tu svrhu pokrenuli smo i našu Internet stranicu na kojoj svi 

zainteresirani građani mogu saznati sve o našim djelatnostima i gdje 
redovito kroz rubriku VIJESTI dajemo građanima najaktualnije obavijesti o 
našim aktivnostima. 

Adresa www stranice je: ckvg.hr 
E- mail: crveni-kriz-vg@zg.t-com.hr 
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9.3 Provođenje mjere " Posebne obveze 

Zakon o sudovima za mladež predvidio je za maloljetne i mlađe 
punoljetne osobe, počinitelje kaznenih djela, kao jednu od odgojnih mjera 

Odgojnu mjeru posebne obveze. Posebna obveza može biti izrečena od 
strane suca za mladež ili od državnog odvjetnika. 
Jedna od posebnih obveza je da se maloljetnik uključi u rad 

humanitarnih organizacija. U dogovoru s Centrom za socijalnu skrb 
Velika Gorica, dogovorili smo ovu aktivnost.  

Tako smo tijekom 2013. godine imali 16 maloljetnika koji su tu obvezu 
proveli u goričkom Crvenom križu. Poslovi koje su obavljali bili su vezani 
uz dobrovoljno davalaštvo krvi: plakatiranje grada, dostava pića na akciju, 

podjela pića i poklona tijekom akcije, čišćenje prostora nakon akcije i sl.  
 

   
 

9.4 Rad za opće dobro 
  

Od 2012. godine uključili  smo se u Rad za opće dobro probacijskog 
ureda. Tako smo tijekom 2013. imali 2 radnika koji su izvršavali rad za 
opće dobro. 

 
9.4 Javni radovi 

 
Od 2011. godine smo se uključili u program Javnih radova HZZZO-a, gdje 
zavod za te radnike daje plaću. Tijekom 2013. godine imali smo 2 radnika 

iz tih programa na ispomoći. 
 

Predsjednik GDCK V. Gorica:  Ravnateljica GDCK V. Gorica: 
dr Ivan Jurkin    Strunjak Suzana, 
dipl.defektolog 


