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6. SJEDNICA ODBORA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA 
VELIKA GORICA  

14. prosinca 2020. godine 

 
DNEVNI RED: 

1. Otvaranje sjednice i prihvaćanje dnevnog reda 

2. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Odbora Gradskog društva Crvenog križa 
Velika Gorica 

3. Izvješće o radu između sjednica Odbora Gradskog društva Crvenog križa 
Velika Gorica 
3.1. podjela paketa hrane „Vaš dar za pravu stvar“ za socijalno ugrožena 

kućanstva (1.9.-30.9.2020.) 
3.2. Akcije dobrovoljnog darivanja krvi 

3.3. Vaš dar za pravu stvar – Kaufland (5.10.-11.10.2020.) 
3.4. Solidarnost na djelu 2020. (8.10.-15.10.2020.) 
3.5. Utrka kosilica i kestenijada u Buševcu (10.10.2020.) 

3.6. Podjela zaštitnih maski onkološkim bolesnicima i umirovljenicima 
(15.10.2020.) 

3.7. Donacija medicinskih pomagala od DCK Zagrebačke županije 
(11.11.2020.) 

3.8. Započeta podjela gotovih jela korisnicima pučke kuhinje 

(13.11.2020.) 
4. Priprema za sjednicu Skupštine 6. i 7. saziva 

4.1. Prijedlog dnevnog reda 
4.2. Zapisnik sa 2. sjednice Skupštine Gradskog društva Crvenog križa 

Velika Gorica 
5. Odluke o isplati dara u naravi 
6. Donošenje godišnjeg plana i programa nastave iz predmeta „Pružanje prve 

pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ za 2021. godinu i 
nastavnog plana 

 

ZAKLJUČCI SJEDNICE: 

1. Otvaranje sjednice i prihvaćanje dnevnog reda 
Dnevni red prihvaćen kako je dostavljen u pisanom obliku. 

 
2. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Odbora 

Zapisnik usvojen, kako je i dostavljen u pisanom obliku. 

 
3. Izvješće o radu između sjednica 

Primljeno na znanje izvješće između sjednica Odbora. 
3.1. podjela paketa hrane „Vaš dar za pravu stvar“ za socijalno ugrožena 

kućanstva (1.9.-30.9.2020.) 

3.2. Akcije dobrovoljnog darivanja krvi 
3.3. Vaš dar za pravu stvar – Kaufland (5.10.-11.10.2020.) 

3.4. Solidarnost na djelu 2020. (8.10.-15.10.2020.) 
3.5. Utrka kosilica i kestenijada u Buševcu (10.10.2020.) 
3.6. Podjela zaštitnih maski onkološkim bolesnicima i umirovljenicima 

(15.10.2020.) 
3.7. Donacija medicinskih pomagala od DCK Zagrebačke županije 

(11.11.2020.) 
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3.8. Započeta podjela gotovih jela korisnicima pučke kuhinje 
(13.11.2020.) 

4. Priprema za zajedničku sjednicu 6. i 7. saziva Skupštine Gradskog  

         društva Crvenog križa Velika Gorica 
4.1. Prijedlog dnevnog reda 

4.2. Zapisnik sa 2. sjednice Skupštine Gradskog društva Crvenog križa 
Velika Gorica 

Usvojen prijedlog dnevnog reda i zapisnik sa 2. sjednice Skupštine 
Gradskog društva Crvenog križa Velika Gorica. 

 

5. Odluka o isplati dara u naravi  
Donesena odluka o isplati dara u naravi. 

 
6. Donošenje godišnjeg plana i programa nastave iz predmeta 

„Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ 

za 2021. godinu i nastavnog plana 
Usvojen godišnji plan i program nastave iz predmeta „Pružanje prve pomoći 

osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ za 2021. godinu i nastavnog 
plana. 

 


