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SKUPŠTINA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
U 2020. godini održat će se dvije sjednice Skupštine: početkom (19. ožujka) i krajem godine (14.
prosinca), a po potrebi će se održati i više sjednica.
Na sjednici početkom 2020. godine članovi Skupštine će raspravljati o usvajanju financijskog izvješća
kao i izvješća o radu za 2019. godinu, dok će na sjednici krajem 2020. godine biti potrebno donijeti
plansko-financijske dokumente te odluku o zajedničkim akcijama i odluku o visini članarine za 2020.
godinu. Sukladno Zakonu o udrugama, u izričitoj nadležnosti Skupštine je i donošenje financijskog
plana i programa rada.
U 2020. godini, u okviru optimizacije poslovanja i ekološke osviještenosti Hrvatskog Crvenog križa,
planira se prelazak na tzv. zelene sjednice, odnosno sjednice bez papira, korištenjem informatičke
opreme.

GLAVNI ODBOR HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
U 2020. godini održat će se pet sjednica Glavnog odbora Skupštine Hrvatskog Crvenog križa 22.
saziva i to:
Sjednica
15. sjednica
16. sjednica (svečana sjednica)
17. sjednica
18. sjednica
19. sjednica

Predviđeni datum održavanja
5. ožujka
7. svibnja
2. srpnja
24. rujna
26. studenog

Navedeni datumi podložni su promjeni te će biti objavljeni na intranetu HCK-In. Po potrebi će se
održati više sjednica od planiranog.
Glavni odbor priprema, kao predlagač, materijale za Skupštinu, a između sjednica Skupštine odlučuje
o svim pitanjima rada i poslovanja koja su mu stavljena u nadležnost Statutom Hrvatskog Crvenog
križa.

MEĐUNARODNA SURADNJA
Tijekom 2020. godine planira se provođenje slijedećih aktivnosti:
Naziv aktivnosti
Glavni odbor Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
Sastanak koordinacijske grupe Ureda Crvenog križa pri Europskoj uniji
Obilazak nacionalnih društava Crvenog križa Crne Gore, Albanije, Makedonije, Rumunjske i
humanitarne udruge Kosova
Početak rada Ureda mreže “Susjedi pomažu prvi“
Vježba – odgovor na katastrofe uz sudjelovanje nacionalnih društava Crvenog križa Hrvatske,
Slovenije i Italije
Bakljada u Solferinu
U 2020. godini nastavit će se međunarodne aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa koje uključuju
održavanje već uspostavljene dugogodišnje suradnje sa sastavnicama Međunarodnog pokreta
Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, komunikaciju s drugim humanitarnim organizacijama u zemlji i
inozemstvu, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, kao i veleposlanstvima u Republici Hrvatskoj.
Izvršni predsjednik koji je predstavnik Hrvatskog Crvenog križa u Glavnom odboru Međunarodne
federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca sudjelovat će na dvije redovne sjednice
planirane za lipanj i studeni 2020. godine u Ženevi te zastupati interese svih nacionalnih društava iz
područja jugoistočne Europe.
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Hrvatski Crveni križ surađivat će s Uredom Crvenog križa pri Europskoj uniji u Bruxellesu, ponajprije
na temu projekata i korištenja sredstava iz EU fondova. Također, u 2020. godini bit će organiziran
sastanak koordinacijske grupe Ureda Crvenog križa pri Europskoj uniji. Budući da će predsjedati
Europskom unijom u 2020. godini, Republika Hrvatska će biti jedna od članica koordinacijske grupe
koja će se baviti ciljevima, planiranjem aktivnosti i ostalim pitanjima Ureda Crvenog križa pri
Europskoj uniji. Sastanak će biti organiziran i proveden u Republici Hrvatskoj.
Za prvo polugodište 2020. godine planiran je i obilazak nacionalnih društava Crvenog križa Crne
Gore, Albanije, Makedonije, Rumunjske i humanitarne udruge Kosova. S obzirom na to da je Hrvatski
Crveni križ bio inicijator suradnje nacionalnih društava na području jugoistočne Europe, na taj bi se
način vodstvo Hrvatskog Crvenog križa pobliže upoznalo s aktivnostima i djelovanjem spomenutih
nacionalnih društava.
Početkom 2020. godine planira se početak rada Ureda mreže “Susjedi pomažu prvi“ u kojem će u
prve dvije godine domaćin biti Hrvatski Crveni križ. U sklopu uspostave Ureda mreže „Susjedi
pomažu prvi“ planira se organizacija i provođenje zajedničke vježbe na temu odgovora na katastrofe
u kojoj će sudjelovati nacionalna društva Crvenog križa Hrvatske, Slovenije i Italije. Osim navedenih
sudionika, vježbu će popratiti i uzvanici iz Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog
polumjeseca, Međunarodnog odbora Crvenog križa, predstavnici Europske unije te Republike
Hrvatske. Organizacija vježbe prati smjernice rada mreže „Susjedi pomažu prvi“, a cilj vježbe je
razmjena iskustava, poboljšanje koordinacije te podizanje kapaciteta i ljudskih resursa u odgovoru na
krizne situacije.
U lipnju 2020. planira se i posjet Italiji te sudjelovanje u tradicionalnoj Bakljadi u Solferinu kojom
predstavnici Crvenog križa i Crvenog polumjeseca iz cijeloga svijeta obilježavaju začetak ideje
Pokreta.
Predstavnici Središnjeg ureda ili društava Hrvatskog Crvenog križa sudjelovat će na međunarodnim
sastancima, konferencijama, seminarima i radionicama po pojedinim temama vezanima uz područja
interesa, djelatnosti i aktivnosti koje Hrvatski Crveni križ provodi, a u skladu s mogućnostima i
godišnjim planom aktivnosti.
S društvima Hrvatskog Crvenog križa i nadalje će se raditi na osvješćivanju važnosti koordiniranog
međunarodnog djelovanja kroz edukacije ravnatelja, izravnu komunikaciju te im pomagati u
ostvarivanju međunarodne suradnje kontaktiranjem i dogovaranjem s drugim nacionalnim društvima.

MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO I HUMANITARNA DIPLOMACIJA
Tijekom 2020. godine planira se provođenje slijedećih aktivnosti:
Naziv aktivnosti
Nadzor i praćenje upotrebe znaka crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala kao i
naziva od strane subjekata koji nisu za to ovlašteni
Suradnja s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Nacionalnim odborom Vlade Republike
Hrvatske za promicanje međunarodnog humanitarnog prava
Sastanci Savjeta za međunarodno humanitarno pravo i humanitarnu diplomaciju
Hrvatski Crveni križ će i u 2020. godini provoditi aktivnosti u području međunarodnog humanitarnog
prava, ljudskih prava, kao i u području humanitarne diplomacije sa svrhom ostvarivanju humanitarnih
ciljeva i zadaća.
Svojim će djelovanjem, savjetima i aktivnostima ustrajati na očuvanju i daljnjoj izgradnji povjerenja u
svrhu povećanja javne podrške za humanitarni rad Hrvatskoga Crvenoga križa te doprinositi provedbi
Smjernica za humanitarnu diplomaciju.
U izvršavanju obveza Republike Hrvatske iz Ženevskih konvencija, u dijelu poslova koje su mu
povjereni, Hrvatski Crveni križ kao nacionalno društvo sa specifičnom pomoćnom ulogom, u vrijeme
mira priprema se za djelovanje u slučaju oružanog sukoba, ulaže napore spriječiti i ublažiti patnje
pogođenih na nepristran i neutralan način u korist svih civilnih i vojnih žrtava te će na istome i nadalje
kontinuirano raditi. Kao i do sada, Hrvatski Crveni križ će zastupati i promicati ideje i načela
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Međunarodnoga pokreta Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca te međunarodnoga humanitarnog
prava. I u 2020. godini Hrvatski Crveni križ će doprinositi povećanju kolektivne snage Pokreta,
održavati i razvijati odnose sa sastavnicama Međunarodnoga pokreta Crvenoga križa i Crvenoga
polumjeseca, surađivati s drugim međunarodnim i nacionalnim humanitarnim, karitativnim,
zdravstvenim, socijalnim i drugim organizacijama te s diplomatskim i konzularnim predstavništvima u
skladu s odredbama međunarodnih ugovora.
Tijekom 2020. godine Hrvatski Crveni križ će s nadležnim tijelima nastavit raditi na nadzoru i praćenju
upotrebe znaka crvenog križa, crvenog polumjeseca i crvenog kristala kao i naziva od strane
subjekata koji nisu za to ovlašteni te će poduzimati mjere za smanjenje neovlaštene upotrebe.
Zajedno sa sastavnicama Međunarodnoga pokreta, doprinosit će osiguravanju poštovanja pravila o
upotrebi znaka i prevenciji zloupotrebe znaka i naziva nacionalnih društava (ICANN).
Hrvatski Crveni križ će usvojene rezolucije i dokumente 33. Međunarodne konferencije Crvenoga
križa i Crvenoga polumjeseca Vijeća izaslanika, Opće skupštine Međunarodne federacije društava
Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca i drugih statutarnih sastanaka iz 2020. godine, kao i
nacionalne vodeće dokumente primjenjivati u svojemu radu u skladu s pravilima humanitarne
diplomacije. Nastavit će se suradnja s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Nacionalnim
odborom Vlade Republike Hrvatske za promicanje međunarodnog humanitarnog prava. Tijekom
godine održat će se 2 sastanka Savjeta za međunarodno humanitarno pravo i humanitarnu
diplomaciju.
Koristeći kolektivnu snagu Pokreta, Hrvatski Crveni križ će tijekom 2020. godine surađivat sa
regionalnim uredima Međunarodnoga odbora Crvenoga križa i Međunarodne federacije društava
Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca te mrežama za suradnju nacionalnih društava. Osim toga,
Hrvatski Crveni križ će sudjelovati u radu Grupe europskih nacionalnih društava za pravnu podršku
(ELSG), Platforme za suradnju europskih nacionalnih društava u području azila i migracija (PERCO),
kao i radno-koordinacijskog tijela u području migracija u Republici Hrvatskoj. Osim navedenog,
Hrvatski Crveni križ sudjelovat će u radu stručnih, tematskih sastanaka i konferencija u organizaciji
nacionalnih institucija.
Hrvatski Crveni križ će se nastavno postupcima zagovaranja, neposredno obraćati zastupnicima u
Europskom parlamentu, članovima Europske komisije, stalnim misijama diplomatskih predstavništava
u Bruxellesu, kao i hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu, zastupnicima u Hrvatskomu
saboru i drugim donositeljima odluka uvjeravajući ih da stalno djeluju u korist ugroženih osoba, uz
puno poštovanje temeljnih humanitarnih načela.

ODNOSI S JAVNOSTIMA
Tijekom 2020. godine planira se provođenje slijedećih aktivnosti:
Naziv aktivnosti
Kampanja promoviranja Prve pomoći
Kampanja za promoviranje DDK
Kampanja za promoviranje Spasilačke službe (posebno u Tjednu Crvenoga križa)
Kampanja za dizanje svjesnosti o ljudima koji žive u siromaštvu
Kampanja vezana uz migrante
Kampanja u povodu Međunarodnog dana volontera
Kampanja (u suradnji s policijom) vezana uz prvašiće i prvi dan škole
Izdavanje HCK godišnjaka #MiVidimoLjude
Rad na razvoju društvenih mreža i HCK web stranice
Edukacije
Kako bi se nastavio graditi pozitivan ugled Hrvatskog Crvenog križa u javnosti, potrebno je nastaviti
upravljati procesima vezanima uz odnose s javnostima. U tom smislu, cilj je u 2020. godini skrenuti
pozornost cjelokupne javnosti na nekoliko bitnih tema – prvu pomoć, dobrovoljno davanje krvi, službu
spašavanja života na vodi, socijalnu skrb za najranjivije skupine, tražitelje azila i azilante, volontere...
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Uz navedene teme provodit će se kampanje i aktivnosti koje se vežu uz značajne datume, a neke od
njih, poput prve pomoći protezat se tijekom cijele godine.
Glavna kampanja vezana uz promociju prve pomoći bit će provedena u rujnu, točnije od 1. do 12.
rujna kada je i Svjetski dan prve pomoći. U tom vremenskom razdoblju bit će proveden čitav niz
aktivnosti u društvima Hrvatskog Crvenog križa diljem Republike Hrvatske uz korištenje brojnih
komunikacijskih alata, uključujući i medije, kako bi do javnosti došla informacija da je znanje prve
pomoći iznimno važno. Usto, promocija aktivnosti prve pomoći bit će vezana i uz ostale aktivnosti
koje će se provoditi tijekom godine.
Naglasak će biti stavljen i na dobrovoljno davanje krvi, a što će Hrvatski Crveni križ učiniti u sklopu
kampanje koja će trajati od 18. do 25. listopada 2020. godine kada će biti središnje događanje, koje
za cilj ima susret darivatelja i primatelja krvi.
Služba spašavanja života na vodi atraktivna je djelatnost Hrvatskog Crvenog križa, pa će u narednoj
godini biti istaknuta u sklopu Tjedna Crvenoga križa. Središnje događanje održat će se u Dubrovniku
s respektabilnim gostima, ali i prikazivanjima ljudskih i tehničkih resursa koji pridonose održavanju
sigurnosti turista u Republici Hrvatskoj, kako domaćih tako i stranih. Usto, aktivnosti Službe
spašavanja života na vodi bit će promovirane i tijekom ostalih mjeseci, osobito ljetnih kako bi javnost
što bolje upoznali s tim programom Hrvatskog Crvenog križa.
Neizostavan dio rada Hrvatskog Crvenog križa je skrb za osobe u potrebi koje su najčešće
zaboravljene na marginama društva. Kako bi napravili barem mali korak prema mijenjanju takve
situacije, u idućoj godini Hrvatski Crveni križ provest će humanitarnu akciju uz popratnu medijsku
kampanju. Akcija će se vezati uz Svjetski dan hrane i Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, a
prikupljat će se financijska i materijalna dobra za ljude u potrebi uz naglasak na socijalne dućane.
Sama kampanja trajat će od 1. do 17. listopada 2020. godine, a cilj je da se ljudi i osobno angažiraju i
pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.
U 2020. godini fokus Hrvatskog Crvenog križa biti će i na migrantima, ali u nešto opuštenijoj
atmosferi kako bi izbjegli mučne okvire koji prate takvu tematiku. U skladu s tim, na sam Svjetski dan
izbjeglica, 20. lipnja 2020. godine, održat će se modna revija u koju se planira uključiti domaće
dizajnere, tražiteljice azila te poznate žene i muškarce iz javnog života Republike Hrvatske. Cilj je
prikazati bogatstvo suživota međusobno različitih kultura, ali i činjenicu da su svi ljudi jednaki.
Tijekom 2020. godine promovirat će se i volontere kao jednu od najvećih snaga Hrvatskog Crvenog
križa i njegovih društava. U tom smislu Hrvatski Crveni križ priprema kampanju za Međunarodni dan
volontera koja će trajati od 23. studenog do 5. prosinca 2020. godine. Središnje zbivanje predviđeno
je za sam Dan volontera i cilj je dati zahvalu volonterima koji su svakodnevno prisutni za druge.
Također, to je i motivacija drugima da se i sami uključe u volontiranje.
Hrvatski Crveni križ će se u 2020. godini pridružiti obilježavanju prvoga dana škole pa će se
prvašićima pružiti podrška uz maskote Hrvatskog Crvenog križa i dijeljenje prigodnih materijala.
Prigodno će biti obilježeni i ostali datumi važni za Crveni križ kako bi neprestano javnost podsjećali na
raznolike programe kojima Hrvatski Crveni križ pridonosi izgradnji boljega društva.
Sve navedene kampanje obuhvaćaju promociju u medijima i društvenim mrežama, a želja je da se na
društvenim mrežama tijekom kampanja ujedine i Hrvatski Crveni križ i njegova društva. Također,
svaki atraktivan sadržaj plasirat će se i na platformama Međunarodne federacije društava Crvenog
križa i Crvenog polumjeseca.
U 2020. godini biti će izdan godišnjak, službeno glasilo Hrvatskog Crvenog križa pod nazivom
#MiVidimoLjude. Cilj je modernim dizajnom, atraktivnim fotografijama i zanimljivim sadržajem,
upoznati sve ključne javnosti Hrvatskog Crvenog križa s aktivnostima koje su provedene u godini
dana otkada je protekli godišnjak izašao.
Osim navedenog, nastavit će se razvijati i internetsku stranicu ww.hck.hr kako bi korisnicima ponudili
kvalitetniji i informativniji sadržaj. Usto, puno pozornosti posvetit će se i društvenim mrežama
Hrvatskog Crvenog križa koje bilježe kontinuirani rast, ali daljnje aktivnosti su nužne s obzirom na to
da svi trendovi ukazuju kako upravo te platforme postaju sve dominantnije.
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U idućoj godini provest će se edukacija vezana uz medije, javne nastupe i krizno komuniciranje
zaposlenika i volontera Hrvatskog Crvenoga križa, a nastavit će se provoditi i edukacije za društva
Hrvatskog Crvenoga križa.

PRAVNI I OPĆI POSLOVI, LJUDSKI POTENCIJALI TE KOORDINACIJA RADA DRUŠTAVA
Tijekom 2020. godine planira se provođenje slijedećih aktivnosti:
Naziv aktivnosti
Projekt „HCK – 2020“
Program za upravljanje ljudskim potencijalima
Prodaja neperspektivnih nekretnina
Građevinsko-obrtnički radovi i opremanje Nacionalnog logističkog centra
Provedba GDPR mjera razine 2.
Održavanje godišnje sastanka predsjednika
Održavanje godišnje sastanka ravnatelja
Nadzor nad radom društava Hrvatskog Crvenog križa
Sudjelovanje na županijskim koordinacijskim sastancima
Edukacija zaposlenih “Uredsko poslovanje i arhiviranje”
Edukacija zaposlenih “Provedba postupaka nabave”
„Soft skill“ trening / edukacija
Članstvo Hrvatskog Crvenog križa
Hrvatski Crveni križ, kao rijetko koja udruga, svojim djelovanjem obuhvaća cjelokupni teritorij
Republike Hrvatske. Kroz rad, aktivnosti i programe svojih 9 općinskih, 102 gradska te 20 županijskih
društava, Hrvatski Crveni križ dolazi do svojih članova, volontera, primatelja usluga te osoba u
potrebi.
Jedan od ciljeva Središnjeg ureda Hrvatskog Crvenog križa je pružiti svim društvima Hrvatskog
Crvenog križa podjednake mogućnosti za rad i djelovanje te podići kompetencije i kvalitetu aktivnosti
i programa koji se nude u zajednici.
U svakodnevnom radu evidentna je razlika među društvima Hrvatskog Crvenog križa, kako u ljudskim
tako i u materijalnim kapacitetima. Hrvatski Crveni križ je i do sada ulagao napore kako bi društvima
koja nisu bila u mogućnosti sami provesti pojedine programe i projekte te osnovne aktivnosti,
pomogao u provođenju istih na način da im je pružao stručnu i materijalnu podršku te je ovaj projekt
nastao temeljem stečenog iskustva kroz rad s takvim društvima. Cilj ovog projekta je strukturirana
pomoć koja će biti pružena onim društvima gdje su najveće potrebe, odnosno gdje postoji mali broj
stalno zaposlenih, nedostatak financijskih sredstava za provođenje javnih ovlasti i djelatnosti Crvenog
križa te nedostatak osnovnih sredstava za rad.
U srpnju 2019. godine Hrvatski Crveni križ pokrenuo je inicijativu za pomoć – projekt „HCK – 2020“.
Projektom će biti obuhvaćena društva Hrvatskog Crvenog križa s manje od 5 stalno zaposlenih te
društva s manjim prihodima, a koja su se u listopadu 2019. godine, uz pomoć županijskih društava
Crvenog križa, prijavila za projekt „HCK – 2020“. Društva su u svojim prijavama zatražila
zapošljavanje administratora na 4 sata dnevno na godinu dana ili materijalnu pomoć. U svrhu analize
zaprimljenih zahtjeva, donošenja odluke o vrsti pomoći pojedinom društvu kao i za praćenje učinka
pružene pomoći, Hrvatski Crveni križ imenovat će komisiju sastavljenu od članova Glavnog odbora i
zaposlenika Središnjeg ureda te će osigurati sredstva kroz Fond za razvoj društava Hrvatskog
Crvenog križa za provedbu projekta sukladno iskazanim potrebama društava.
Realizacija projekta biti će tijekom 2020. godine.
Početkom 2020. godine uvest će se i staviti u punu funkciju računalni program za upravljanje
ljudskim potencijalima. Program za upravljanje ljudskim potencijalima olakšati će se upravljanje
ljudskim potencijalima, budući će na istom mjestu biti moguće dobiti sve potrebne evidencije vezane
uz matične podatke zaposlenika i njihove kompetencije kao sve izvještaje koji su potrebni u
svakodnevnom radu.
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U narednoj godini provest će se edukacija zaposlenika u području uredskog poslovanja i arhiviranja,
edukacija vezana uz provedbu postupaka nabave te „soft skill“ trening / edukacija za voditelje službi i
odjela Središnjeg ureda Hrvatskog Crvenog križa.
Nekretnine Hrvatskog Crvenog križa
U 2020. godini provest će se aktivnosti u svrhu učinkovitog i ekonomičnog upravljanja nekretninama
Hrvatskog Crvenog križa s ciljem da iste budu maksimalno iskorištene radi ostvarivanja osnovnih
ciljeva i provedbe djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Nekretnine Hrvatskog Crvenog križa
klasificirane su kao perspektivne i neperspektivne. U 2020. godini planira se prodaja neperspektivnih
nekretnina.
U odnosu na neperspektivnu nekretninu „Skladišni i poslovni prostor Rijeka“ planira se aktivnost
procjene stanja i tržišne vrijednosti te izrada projekta prenamjene ili rekonstrukcije zgrade.
U odnosu na perspektivnu imovinu, za Nacionalni logistički centar Jelkovec u provest će se
građevinsko-obrtničkih radovi i ugradnja vanjskog lifta, te unutarnje opremanje, a proširit će se
manevarski i parkirni vanjski prostor. Radi daljnjeg širenja kapaciteta, planira se kupovina susjednih
zemljišta. U 2020. godini ukoliko projekt „Unapređenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u
zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ kojim bi, europskim novcem financirali 100%
izgradnje infrastrukture, bude odobren izvršit će se rekonstrukcija nekretnine na Dubravkinom trgu u
Zagrebu te rekonstrukcija garažnog prostora u Ulici Crvenog križa 14-16, Zagreb.
Zaštita osobnih podataka
U 2020. godini provest će se organizacijske i tehničke mjere prioriteta 2. Plana usklađivanja s
Općom uredbom za zaštitu osobnih podataka utvrđenog u 2018. godini. Aktivnosti na ovom području
obuhvatit će donošenje akta procedura dijeljenja osobnih podataka s trećim osobama, kontrola
pristupa osobnim podacima i zaštita privatnosti pri nadzoru zaposlenika te upravljanja mogućim
sigurnosnim incidentima. Radi uspostave središnjeg sustava za upravljanje privolama provesti će se
aktivnosti usmjerene na provođenje sigurnosnih mjera predviđenih Općom uredbom za zaštitu
osobnih podataka te će se usvojiti programsko rješenje za upravljanje istima. Zaštita osobnih
podataka provoditi će se i kroz edukaciju zaposlenika i ravnatelja društava Crvenog križa i to kroz
minimalno dvije edukacije godišnje.
Koordinacija rada društava Crvenog križa
U 2019. godini prvi puta je održan sastanak predsjednika svih društava Hrvatskog Crvenog križa.
Obzirom na pozitivne povratne informacije od predsjednika društava i u 2020. godini planira se
održavanje godišnjeg sastanka predsjednika.
Sukladno ranije utvrđenoj praksi te odredbama Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog
križa koji je donijela Skupština Hrvatskog Crvenog križa na sjednici održanoj 17. prosinca 2018.
godine, tijekom 2020. godine planira se održavanje koordinacije ravnatelja svih društava Hrvatskog
Crvenog križa, odnosno redoviti godišnji sastanak ravnatelja.
Tijekom 2020. godine, temeljem članka 20. Statuta Hrvatskog Crvenog križa, provest će se redoviti
nadzor nad radom društava Hrvatskog Crvenog križa, s ciljem provjere primjene zakona i drugih
propisa u vezi s organizacijom rada društava i financijsko-računovodstvenim poslovanjem, sukladno
Planu nadzora nad radom društava Hrvatskog Crvenog križa, koji donosi izvršni predsjednik.
Obzirom na obveze županijskih društava Hrvatskog Crvenog križa koje proizlaze iz odredbi članka
22. Statuta Hrvatskog Crvenog križa, rad Odjela bit će usmjeren i na bolju učinkovitost i djelovanje
društava Crvenog križa na toj razini te će se povremeno sudjelovati na županijskim koordinacijskim
sastancima.
I u 2020. godini provodit će se i praksa obilaska društava Hrvatskog Crvenog križa u svrhu
upoznavanja s posebnim aktivnostima, programima i projektima koje provode društva.
Tijekom 2020. godine započeti će proces uređivanja članstva Hrvatskog Crvenog križa, odnosno
standardizacija prijema u članstvo, popisi članova, članskih iskaznica, visina članarine, način plaćanja
i druga pitanja vezana za članstvo u Hrvatskom Crvenom križu.
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Informatička djelatnost
U 2019. godini započete su aktivnosti vezane uz modernizaciju informatičke infrastrukture te
osnovnog uredskog poslovanja. U 2020. godini planiran je nastavak tih aktivnosti u skladu s kojima
će se provesti sljedeći projekti:
Naziv projekta
Uspostava sigurnih udaljenih servera
Implementacija programa NICS (Next Genaration Incident Command System)
Nabava i implementacija programa za uredsko poslovanje
Informatizacija Nacionalnog logističkog centra Jelkovec
Podrška i održavanje tekućih IT projekata Hrvatskog Crvenog križa
IT edukacija zaposlenika
Digitalizacija natjecanja - nastavak projekta
Microsoft Teams za ravnatelje
Migracija servera s ključnim aplikativnim rješenjima na izdvojenu sigurnu lokaciju pružatelja usluge
planirana je u 2019. godinu. Obzirom da je u studenom 2019. godine završena migracija mail servera
u „oblak“ te je uspostavljen visoki stupanj zaštite lokalnih servera implementacijom novog vatrozida,
ostvarene su osnovne pretpostavke za nastavak projekta. Ostala ključna aplikativna rješenja će biti
prebačena u 2020. godini zbog složenosti nabave koju pritom treba provesti.
Implementacija programa NICS je jedna od temeljnih aktivnosti u projektu Emergency Operation
Center te će se njome osigurati interoperabilnost s ostalim sudionicima sustava civilne zaštite u
Republici Hrvatskoj.
Pilot projekt digitalizacije uredskog poslovanja, s naglaskom na urudžbiranje i arhiviranje je obavljen u
2019. godini. Tijekom implementacije i korištenja stečena su znanja i iskustva koja će se provesti u
sljedećoj fazi projekta kroz nabavu i implementaciju komercijalnog rješenja za uredsko poslovanje te
time digitalizirati veliki dio poslovnih procesa u Hrvatskom Crvenom križu.
Po završetku građevinskih radova u Nacionalnom logističkom centru Jelkovec, provest će se projekt
informatizacije Nacionalnog logističkog centra kojim će se omogućiti funkcionalnosti potrebne za
obavljanje svih djelatnosti predviđenih u logističkom centru.
Podrška i održavanje tekućih IT projekata Hrvatskog Crvenog križa su temeljne djelatnosti Odjela za
tehničke poslove i informatičku djelatnost (u daljem tekstu: IT odjel).
IT edukacija zaposlenika provest će se kako bi se obnovila znanja iz korištenja Office 365 alata i time
dodatno ojačale kompetencije zaposlenika.
U 2019. godini je započet projekt digitalizacije natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa. Jedna od
glavnih aktivnosti IT odjela u idućoj godini će biti provedba aktivnosti vezanih uz nabavu, izradu te
implementaciju rješenja vezanih uz ostvarenje navedenog projekta.
Kako bi se poboljšala komunikacija i koordinacija između Hrvatskog Crvenog križa i ravnatelja
društava Hrvatskog Crvenog križa, ravnateljima će se nabaviti te implementirati sustavi Microsoft
Teams i Sharepoint, kojima će se moći služiti putem mobilnih uređaja. Također će biti osmišljene i
održane edukacije ravnatelja kako bi im se olakšalo korištenje novih rješenja.
Opći poslovi
Planirana je digitalizacija otpreme pošte putem prijamnih knjiga za obične pošiljke i prijamnih knjiga
za preporučene pošiljke odnosno otprema putem računalne aplikacije čime će se znatno ubrzati i
olakšati rad zaposlenika prijemnog ureda.

FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI
U 2020. godini, uz redovne poslove koji se obavljaju u praćenju svih poslovnih aktivnosti u Hrvatskom
Crvenom križu te knjigovodstvenom praćenju poslovnih promjena i izvještavanju svih službi i tijela
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Hrvatskog Crvenog križa te svih vanjskih institucija, sukladno zakonskoj regulativi i propisanim
rokovima planiraju se provesti i sljedeće aktivnosti:
1. Edukacija računovodstvenih djelatnika društava Crvenog križa – s ciljem upoznavanja istih
s novinama u propisima.
2. Analiza rashoda u 2019. godini te racionalizacija i smjernice za poslovanje Hrvatskog
Crvenog križa u 2020. godini - u svrhu racionalizacije i smanjenja troškova poslovanja i
donošenja značajnijih financijskih odluka.
3. Izrada pravila o računovodstveno-financijskom poslovanju u svrhu propisivanja procesa
rada na navedenim poslovima

SOCIJALNE DJELATNOSTI
Tijekom 2020. godine planira se provođenje slijedećih aktivnosti:
Naziv aktivnosti
Obilazak DHCK i mapiranje socijalnih usluga i aktivnosti
Raspodjela humanitarne pomoći
Jačanje rada socijalnih samoposluga
Izrada standardizirane edukacije za gerontodomaćice
Projekt „Za dostojanstven život“ – nabava štednjaka na drva i drva za ogrjev
Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala
Edukacija voditelja klubova 65+
Stambene zajednice/organizirano stanovanje
Projekt „Psihosocijalna podrška i socijalne aktivnosti za tražitelje međunarodne zaštite
smještene u Prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite“
Integracijska kuća Hrvatskog Crvenog križa
Projekt pružanja psihosocijalne podrške i obnavljanja obiteljskih veza – Prihvatni i tranzitni
centri za strance
Edukacije djelatnika i volontera HCK i DHCK iz pružanja psihosocijalne podrške
Edukacije za djelatnike Croatia Airlinesa
Prijevod i tisak brošure „Psihološka prva pomoć“
Stručna podrška DHCK – program Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj
Program pomoći i zaštite žrtava trgovanja ljudima te daljnji razvoj preventivnih programa
Razvoj socijalnih usluga
Tijekom 2020. godine provest će se mapiranje aktivnosti društava Hrvatskog Crvenog križa koje se
odnose na socijalne usluge ili programe kako bi se detektirale jake i slabe strane postojećih
programa te omogućilo kvalitetnije planiranje i razvoj novih ili unaprjeđenje postojećih socijalnih
programa koje se temelje na stvarnim potrebama zajednice i socijalno osjetljivih kategorija korisnika.
Nastavno, pratit će se natječaji za prijavu novih EU projekata te potencijalni drugi izvori financiranja
namijenjeni razvoju socijalnih programa te će se prijavljivati novi projektni prijedlozi.
Radit će se na definiranju potreba i prioriteta, korisničkih skupina i programa koji bi se unaprijedili i
ojačali kroz prikupljene donacije i sredstva za razvoj programa. Prije svega tu se misli na opskrbu
socijalnih samoposluga, posudionicu ortopedskih i medicinskih pomagala te sredstva za organizaciju
socijalnih aktivnosti u dnevnim boravcima i Klubovima 65+.
Nastavit će se ostvarena suradnja s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
kako bi se razmotrile mogućnosti za nove programe i socijalne usluge.
Humanitarna pomoć za najpotrebitije osobe i osobe koje žive u riziku od siromaštva
I u 2020. godini nastavit će se s raspodjelom zaprimljene humanitarne pomoći društvima Hrvatskog
Crvenog križa koja humanitarnu pomoć dijele krajnjim korisnicima.
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Humanitarna pomoć dijelit će se temeljem vlastitih saznanja i uočenih potreba društava Hrvatskog
Crvenog križa, a uz primjenu kriterija kao što su: postotak socijalno ugroženog stanovništva, kriterij
dostupnosti odnosno razvijenosti društva Hrvatskog Crvenog križa, teritorijalna zastupljenost,
potrebe socijalnih trgovina, pučkih kuhinja i slično.
Socijalne samoposluge
Nadalje će se nastojati osnaživati i poticati društva Hrvatskog Crvenog križa za organiziranje rada
socijalnih samoposluga.
Djelovanje socijalnih samoposluga u društvima Hrvatskog Crvenog križa omogućit će prihvaćanje i
bržu distribuciju hrane koja je pred istekom roka trajanja, a zaprima se temeljem upisa u Registar
posrednika o doniranju hrane Ministarstva poljoprivrede. Kako bi se osigurala bolja opskrba socijalnih
samoposluga, radit će se na pronalaženju mogućnosti za rješenje problema opskrbe samoposluga u
lokalnim zajednicama u kojima se taj problem pojavljuje.
Pomoć u kući
Hrvatski Crveni križ će i nadalje poticati razvoj i jačanje kapaciteta društava Hrvatskog Crvenog križa
za provedbu socijalnih programa i usluga usmjerenih na pružanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi za
starije osobe. Navedeni oblik skrbi doprinosi poboljšanju kvalitete života starijih osoba kroz veću
dostupnost nužne skrbi. Tijekom 2020. godine, radit će se i na jačanju profesionalnih kapaciteta
društava Hrvatskog Crvenog križa koja provode program „Pomoć u kući“ kroz posebno osmišljene
edukacije iz područja psihosocijalne podrške namijenjene starijim osobama. Osim ostalog osoblja
društava Hrvatskog Crvenog križa koji su uključeni u ovaj program, fokus je prvenstveno na edukaciji
i profesionalnoj podršci gerontodomaćica, odnosno izradi standardizirane edukacije kako bi sve
polaznice usvojile jednaka znanja i razvile potrebne vještine za njegu i rad sa starijim osobama. Dio
edukacija sačinjavat će iznimno bitan modul koji se odnosi na prepoznavanje zanemarivanja i
zlostavljanja starijih osoba.
Tijekom 2020. nastavit će se s provođenjem projekta „Za dostojanstven život“ u okviru kojega se
provesti nabava štednjaka na drva i drva za ogrjev za starije osobe u potrebi. Podjela se planira
prema kriterijima i procjeni društava Hrvatskog Crvenog križa i nadležnih Centara za socijalnu skrb.
Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala
U 2020. godini nastavit će se aktivnosti promocije projekta s ciljem povećanja broja donacija
pomagala od strane fizičkih i pravnih osoba kako bi se omogućio veći broj pomagala i zadovoljavanje
svih korisnika u potrebi.
Programi poticanja aktivnog starenja kroz organiziranje socijalnih aktivnosti za starije osobe
Konceptom aktivnog starenja omogućuje se pojedincu da kontinuirano sudjeluje u društvenim,
kulturnim i ekonomskim aktivnostima, sukladno svojim potrebama, mogućnostima i zdravstvenom
stanju. U 2020. godini Hrvatski Crveni križ će nastaviti provoditi programe kojima se potiče socijalno
uključivanje starijih osoba u cilju prevencije usamljenosti, jačanja socijalne mreže u zajednici i
općenito pozitivno utječu na opću dobrobit starijih osoba. Programi koji se provode već dugi niz
godina su prije svega Klub za osobe starije dobi/Klub 65+, Dnevni boravak i Pomoć u kući. Provest
će se osposobljavanje voditelja klubova 65+ i dnevnih boravaka za vođenje grupa za psihosocijalnu
podršku starijih osoba.
Većina aktivnosti koje starije osobe trenutno provode odnose se na praktični rad s rukama, tjelesnu
aktivnost, neformalno druženje i dr. Zanemaren je dio koji se odnosi na teme s kojima se starije
osobe suočavaju tijekom tog životnog razdoblja (odlazak u mirovinu, tugovanje nakon smrti bračnog
druga, depresivno raspoloženje, promjene kod učenja i pamćenja, usamljenost i dr.). Edukacija je
namijenjena voditeljima radionica koji bi nakon toga bili osposobljeni teoretski, praktično i na zabavan
način obraditi različite psihološke teme u grupama za psihosocijalnu podršku starijim osobama.
Stambene zajednice/organizirano stanovanje za starije osobe
Iako ovakav tip institucionalne skrbi za starije osobe pruža mali broj društava Hrvatskog Crvenog
križa, stvarna potreba u lokalnim zajednicama za ovakvim oblikom smještaja i skrbi je puno veća.
Hrvatski Crveni križ će tijekom 2020. godine poticat suradnju lokalne uprave i društava Hrvatskog
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Crvenog križa u smjeru unaprjeđenja postojećih aktivnosti skrbi za starije, prvenstveno klubova 65+,
u smislu proširivanja na osnivanje stambenih zajednica, odnosno organiziranog stanovanja za starije
osobe.
Pomoć tražiteljima međunarodne zaštite i drugim migrantima
Projekt: Psihosocijalna podrška i socijalne aktivnosti za tražitelje međunarodne zaštite smještene u
Prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite (projektni prijedlog za 2020. godinu bit će upućen
Ministarstvu unutarnjih poslova koje upravlja Fondom za azil, migracije i integraciju, AMIF)
Novi projektni prijedlog za provedbu aktivnosti usmjerenih na pružanje psihosocijalne podrške i
socijalnih usluga tražiteljima međunarodne zaštite u Prihvatilištima u Zagrebu i Kutini uputit će se
Ministarstvu unutarnjih poslova koje upravlja Fondom za azil, migracije i integraciju. Očekivano
razdoblje implementacije novog projekta, ukoliko bude odobren, je 3 godine. Cilj projekta je
unaprijediti kvalitetu i uvjete života tražitelja međunarodne zaštite u prihvatilištima za tražitelje
međunarodne zaštite u Zagrebu i Kutini. Aktivnosti projekta se nadovezuju na provedbu dosadašnjih
aktivnosti, a one uključuju aktivnosti prihvata i smještaja tražitelja, podjelu higijenskih paketa i ostale
humanitarne pomoći prema potrebi, organiziranje i provedbu socijalnih aktivnosti (edukativnih,
kreativnih i sportskih aktivnosti) u prihvatilištima i izvan njih, psihosocijalne podrške, zdravstvene
asistencije, podršku pri ostvarivanju prava i usluga te druge aktivnosti temeljene na potrebama i
interesima korisnika. Nastavit će se sa implementacijom ranije uspostavljenog sustava identifikacije,
procjene i odgovora na potrebe ranjivih skupina koji se koristi u svakodnevnom radu kako bi se pratio
njihov napredak. Nadalje, provodit će se aktivnosti prevencije nasilja uključujući rodno uvjetovano
nasilje te trgovanje ljudima i iskorištavanje, aktivnosti s lokalnom zajednicom kojima je cilj osnaživanje
i socijalno uključivanje tražitelja te prevencija diskriminacije i ksenofobije.
Projekt pružanja psihosocijalne podrške i obnavljanja obiteljskih veza u Prihvatnim i tranzitnim
centrima za strance – Ježevo, Trilj i Tovarnik suradnja s Međunarodnim odborom Crvenog križa
Hrvatski Crveni križ će nastaviti provoditi projekt posjeta Prihvatno-tranzitnim centrima za strance u
Ježevu, Tovarniku i Trilju te pružati psihosocijalnu podršku, provoditi psihosocijalne aktivnosti i
aktivnosti vezane za obnavljanje obiteljskih veza (RFL) za strance koji su trenutno smješteni u
centrima. Projekt će se provoditi zajedno sa Nacionalnim uredom Službe traženja i uz stručnu
podršku Međunarodnog odbora Crvenog križa.
Program podrške integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom
Integracijska kuća
Program podrške u integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom nastavit će se provodit u prostoru
Integracijske kuće Hrvatskog Crvenog križa. U Integracijskoj kući korisnici mogu dobiti informacije,
pomoć i podršku prilikom pristupa ostvarivanju prava, dobiti pravnu pomoć odnosno savjetovanje
koje se provodi u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom, psihosocijalnu podršku, pomoć prilikom
pristupa zdravstvenoj zaštiti ili dogovaranja liječničkih pregleda, pomoć u rješavanju bilo kakve
poteškoće odnosno izazova s kojima se suočavaju prilikom integracije u društvo. Korisnicima su
svakodnevno dostupni socijalni radnici, prevoditeljica i medicinska sestra. U provođenje aktivnosti
uključeni su i educirani volonteri koji pomažu korisnicima u svladavanju hrvatskog jezika i kulture kroz
pomoć u učenju za odrasle i djecu.
Projekt Podrške integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom i prevencija ksenofobije (projektni
prijedlog bit će upućen UNHCR-u kao nastavak dugogodišnje suradnje od 2003. godine)
Novi projektni prijedlog bit će upućen UNHCR-u, a aktivnosti koje se planiraju provoditi tijekom 2020.
godine biti će usmjerene na djecu bez pratnje i pružanje stručne podrške osoblju ustanova u kojima
su smještena djeca bez pratnje, nastavak preventivnih aktivnosti odnosno edukacija temeljenih na
priručniku „U čemu je razlika ako sam različit?“ te druge aktivnosti vezane uz pružanje praktične
podrške korisnicima koji dolaze u Integracijsku kuću Hrvatskog Crvenog križa. Također, u suradnji sa
UNHCR-om organizirat će se godišnja konferencija o međunarodnoj zaštiti i bezdržavljanstvu.
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Nastavno na suradnju sa UNHCR-om, a nevezano na gore spomenuti projekt, nastavlja se
sudjelovanje u provedbi praktičnih radionica vezanih za primjenu Protokola za postupanje prema
djeci bez pratnje, a koje su namijenjene policijskim službenicima i socijalnim radnicima.
Hrvatski Crveni križ aktivno će sudjelovati u radu Koordinacije za integraciju koju čine relevantna
ministarstva i civilne udruge s ciljem poboljšanja integracijskih politika i prakse u Republici Hrvatskoj
te će kao član Radne skupine za operativnu provedbu zadaća Stalnog povjerenstva za provedbu
integracije stranaca u hrvatsko društvo koju vodi Ured Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina, sudjelovati i u radu tog tijela. Također, nastavlja se sudjelovanje u radu
Međuresornog povjerenstva za djecu bez pratnje.
Projekt Aktivnosti Crvenog križa za integraciju preseljenih i premještenih izbjeglica – ARCI
ARCI je dvogodišnji projekt koji Hrvatski Crveni križ provodi u partnerstvu sa Međunarodnom
federacijom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te nacionalnim društvima Crvenog križa
Bugarske i Njemačke. Cilj projekta je unaprjeđenje i poticanje procesa integracije osoba koje dolaze
u Republiku Hrvatsku prema programu preseljenja i premještanja. Zatraženo je produženje projekta
za 3 mjeseca, odnosno do 7. travnja 2020. godine. U ta tri mjeseca planirane su slijedeće aktivnosti:
pomoć korisnicima u ostvarivanju njihovih prava u svrhu što bolje integracije u hrvatsko društvo,
izrada mobilne aplikacije koja će korisnicima olakšati snalaženje u ostvarivanju prava i obveza,
provođenje tečaja hrvatskog jezika uz pomoć radnih materijala izrađenih i prilagođenih korisnicima,
radionice s korisnicima na temu socio-kulturne orijentacije, stjecanje socijalnih vještina, osnaživanje
žena, prevođenje na engleski jezik i tisak publikacije na temu primjeri dobre prakse, provest će se
evaluacija brošure o pravima i obvezama osoba pod međunarodnom zaštitom.
U planu je provedba još dva EU projekta koji su pred odobrenjem, a odnose se na djecu bez pratnje i
podršku u integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom.
Psihosocijalna podrška i pomoć ranjivim skupinama
Edukacije zaposlenika i volontera Hrvatskog Crvenog križa
Tijekom 2020. godine nastavit će se provođenje standardiziranih osnovnih i naprednih edukacija
članova gradskih i županijskih interventnih timova za djelovanje u kriznim situacijama iz područja
psihosocijalne podrške. Stručnjaci za psihosocijalnu podršku (zaposlenici i volonteri) sudjelovati će
na sastancima radne skupine za izradu programa obuke interventnih timova (osnovna jedinica i
specijalistički timovi). Edukacije primarno provode zaposlenici Službe za socijalne djelatnosti i/ili
educirani volonteri.
Održat će se trening „Podrška pomagačima“ uz podršku Austrijskog Crvenog križa, a na kojeg će,
osim zaposlenika i volontera Hrvatskog Crvenog križa, biti pozvani i sudionici iz susjednih zemalja.
Osim toga, organizirat će se specijalistički trening iz psihosocijalne podrške te treninzi iz područja
pružanja podrške osobama stradalim u zrakoplovnoj nesreći i članovima njihove obitelji, a koje će
provesti educirani zaposlenici Hrvatskog Crvenog križa i vanjski stručnjaci, suradnici Hrvatskog
Crvenog križa.
Unaprjeđenje sustava djelovanja u kriznim situacijama u području psihosocijalne podrške
Kako bi se unaprijedio sustav djelovanja u kriznim situacijama u području psihosocijalne podrške,
tijekom 2020. godine, Hrvatski Crveni križ educirat će zaposlenike Croatia Airlines-a iz područja
psihosocijalne podrške u slučaju pada zrakoplova.
U suradnji sa stručnjacima iz područja mentalnog zdravlja pomagača, u 2020. godini se namjerava
unaprijediti sustav podrške pomagačima u kriznim događajima.
Predstavnici Hrvatskog Crvenog križa sudjelovat će na edukacijama, vježbama i sastancima Stalne
koordinacije za potragu i spašavanje zrakoplova.
Zaposlenici i volonteri Hrvatskog Crvenog križa, educirani iz psihosocijalne podrške će po potrebi, u
suradnji s društvima Hrvatskog Crvenog križa, sudjelovati u inicijalnoj procjeni potreba osoba
pogođenih velikim nesrećama te im pružiti potrebnu podršku.
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Ojačat će se suradnja s partnerskim organizacijama i institucijama kao što su Društvo za psihološku
pomoć i Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Referentni centar za psihosocijalnu
podršku Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Europska mreža
Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za psihosocijalnu podršku (ENPS), Ministarstvo unutarnjih
poslova i dr.
Prevest će se i prilagoditi brošura „Psihološka prva pomoć“ namijenjena članovima interventnih
timova i svim zaposlenicima i volonterima Hrvatskog Crvenog križa uključenim u rad s ranjivim
skupinama. Tiskat će se bojanka koja je dio seta specijalističkog tima za psihosocijalnu podršku za
rad s djecom u kriznim situacijama.
Stručna podrška zaposlenicima i volonterima društava Hrvatskog Crvenog križa koji provode
program Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj
Tijekom 2020. godine pratit će se rad postojećih Savjetovališta te će se poticati ostala društva
Hrvatskog Crvenog križa na uključivanje u program. Rad Savjetovališta planira se unaprijediti
proširivanjem postojećih usluga te edukacijom zaposlenika i volontera kako bi se standardizirali
postupci i obrasci s ciljem boljeg praćenja i evaluacije programa. Kroz Savjetovališta pružale bi se
usluge individualnog, grupnog i obiteljskog savjetovanja, organizirale grupe samopomoći,
socijalizacijske radionice za roditelje i djecu, usvajanje metoda učenja za djecu s poteškoćama u
učenju, radionice socijalnih vještina usmjerenih na nenasilno rješavanje sukoba, jačanje
samopouzdanja te razvijanja komunikacijskih vještina s ciljem pružanja pomoći djeci i mladima u
ostvarivanju uspjeha te snalaženja u školskom, vršnjačkom i obiteljskom okruženju. Osim toga,
usluge Savjetovališta mogle bi koristiti i druge ranjive skupine kao što su starije osobe, osobe s
kroničnim bolestima, osobe s teškoćama mentalnog zdravlja, žrtve rodno uvjetovanog nasilja i drugi.
Zaposlenici Hrvatskog Crvenog križa sudjelovat će na godišnjem forumu Europske mreže Crvenog
križa i Crvenog polumjeseca za psihosocijalnu podršku (ENPS), te na specijalističkim treninzima
Referentnog centra za psihosocijalnu podršku Međunarodne federacije društava Crvenog križa i
Crvenog polumjeseca u Kopenhagenu. Sudjelovanjem na treninzima Referentnog centra i
edukacijama općenito ojačat će se kapaciteti zaposlenika i volontera Hrvatskog Crvenog križa za
unaprjeđenje programa psihosocijalne podrške u kriznim situacijama.
Prevencija trgovanja ljudima i pomoć žrtvama
Hrvatski Crveni križ će nastaviti pružati usluge smještaja, osnovne skrbi za žrtve trgovanja ljudima te
pomoć pri reintegraciji, sukladno Ugovoru o pružanju socijalnih usluga privremenog smještaja za
odrasle žrtve trgovanja ljudima, potpisanim s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku. U suradnji s gradskim i općinskim društvima Hrvatskog Crvenog križa, Hrvatski Crveni križ
će nastaviti pružati pomoć i osobama koje su bile identificirane kao žrtve trgovanja ranijih godina, ali
još uvijek trebaju pomoć i podršku, kao i onima kojima je potrebna pomoć pri reintegraciji, a nisu
smješteni u skloništu, što uključuje psihosocijalnu podršku, savjetovanje, humanitarnu i novčanu
pomoć.
Nastavit će se pružati pomoć žrtvama trgovanja ljudima kroz sudjelovanje u mobilnom timu sukladno
Protokolu za identifikaciju i pružanje prvih oblika pomoći žrtvama trgovanja ljudima.
U okviru programa prevencije trgovanja ljudima održat će se niz edukativnih i informativnih seminara i
treninga te edukativno-promidžbenih akcija u suradnji sa Službom za rad s mladeži i volonterima,
kroz kurikulum Građanskog odgoja i obrazovanja. Provodit će se aktivnosti prevencije trgovanja
ljudima među tražiteljima međunarodne zaštite i drugim migrantima u potrebi.
Hrvatski Crveni križ sudjeluje u radu Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja
ljudima te u skladu s tim sudjeluje u izradi relevantnih dokumenata, izvješća i nacionalnih programa u
ovom području. Osim navedenog, Hrvatski Crveni križ je član mreže europskih nacionalnih društava
Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za prevenciju trgovanja ljudima „Action for Trafficked persons
Network” (ATN), te član „EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings”, a tijekom
2020. godine sudjelovat će u radu navedenih tijela.
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ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE DJELATNOSTI
Tijekom 2020. godine planira se provođenje slijedećih aktivnosti
Naziv aktivnosti
Projekt „Klubovi zdravlja“
Projekt „Zdravlje i radno mjesto“
Projekt „Liječenje kroničnih nezaraznih bolesti dišnog sustava i kože“
Projekt „Prevencija padova i ozljeda“
Projekt „Izobrazba njegovateljica/gerontodomaćica“
Projekti „Zaštita zdravlja od vrućine“/„Zaštita zdravlja od hladnoće“
Program „Upoznavanje s opasnošću od mina i eksplozivnih ostataka rata“
Provođenje programa smanjenja šteta zlouporabe droga – „Harm Reduction program“
Program Klubova liječenih alkoholičara
Provođenje tečajeve za osposobljavanje predavača i ispitivača iz prve pomoći
Tečajevi prve pomoći za pripadnike interventnih timova
Izrada priručnika „Prva pomoć u vrtiću“ i „Prva pomoć u kuhinji“
Suradnja sa sportskim klubovima u programu edukacije iz prve pomoći
Nacionalno natjecanje Hrvatskog Crvenog križa iz prve pomoći u kategoriji senior
Okrugli stol – problematike vezane uz prvu pomoć
Ujednačavanje programa edukacije te opremljenosti DHCK za održavanje tečajeva za auto
škole i građanstvo
Stručni skup iz prve pomoći
Natjecanje iz realističnog prikaza ozljeda
Promidžbene akcije za dobrovoljno davalaštvo krvi
Organizacija akcija dobrovoljnog davanja u prostorima Hrvatskog Crvenog križa
Zaštita i promicanje zdravlja
Program prevencije kroničnih nezaraznih bolesti
Kronične nezarazne bolesti prioritetni su zdravstveni problem (bolesti srca i krvnih žila, maligne
bolesti, dijabetes - tip 2, bolesti dišnog sustava i mentalne bolesti) jer uzrokuju tri četvrtine pobola i
smrtnosti u Republici Hrvatskoj.
Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja
Svjetski dan zdravlja – 7. travnja 2020. godine – obilježit će se kao zajednička akcija svih društava
Hrvatskog Crvenog križa), uključivanjem građana u preventivne akcije.
Projekt „Klubovi zdravlja“
Hrvatski Crveni križ osmislio je projekt osnivanja „Klubova zdravlja“ u 10 županija i 10 pripadajućih
društava Hrvatskog Crvenog križa i to u: Brodsko-posavskoj (Slavonski Brod), Istarskoj (Pazin),
Karlovačkoj (Ogulin), Krapinsko-zagorskoj (Krapina), Koprivničko-križevačkoj (Koprivnica), Osječkobaranjskoj (Osijek), Primorsko-goranskoj (Opatija), Sisačko-moslavačkoj (Sisak), Zadarskoj (Biograd)
i Zagrebačkoj (Jastrebarsko) županiji. U Klubovima će zainteresirani građani dobiti savjete stručnih
osoba o zaštiti zdravlja. Ovim modelom promicanja zdravlja želi se utjecati na promjenu štetnih
navika (nepravilna prehrana, nedostatak tjelesne aktivnosti, debljina, prekomjerni unos šećera i soli) i
usvajanje zdravih životnih navika kako bi se pridonijelo prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti.
Navedeni projekt financira se putem Europskog socijalnog fonda i Ministarstva zdravstva o čemu se
potvrda o prihvaćanju financiranja očekuje u prvoj polovici 2020. godine.
Projekt „Zdravlje i radno mjesto“
Cilj projekta je iskazivanje brige o zaštiti zdravlja i prevenciji bolesti zaposlenika društava Hrvatskog
Crvenog križa. Održat će se četiri regionalna (jednodnevna) modula edukacije u Zagrebu, Splitu,
Orahovici i Novom Vinodolskom pod nazivom „Promicanje zdravlja na radnom mjestu“ za 131
zaposlenika društava Hrvatskog Crvenog križa, koji će biti održani u suradnji s predstavnicima
vodećih institucija za zaštitu zdravlja na radu (liječnici, psiholozi, kineziolozi, nutricionisti) prema
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tematskim cjelinama: Promicanje zdravlja na radnom mjestu; Prevencija stresa; Procjena rizika na
radnom mjestu; Neodgodivi postupci u prvoj pomoći; Opća načela pravilne prehrane; Tjelesna
aktivnost i zdravlje te Prevencija ovisnosti. Bit će tiskan i raspodijeljen u sva društva Hrvatskog
Crvenog križa plakat „Svakodnevno vježbanje na radnom mjestu“. Očekivani rezultati ovog projekta
pridonijet će očuvanju zdravlja i radne sposobnosti zaposlenika društava Hrvatskog Crvenog križa,
smanjenoj stopi bolovanja i mogućem nastavku ovog projekta organiziranjem modula edukacije za
zaposlenike drugih tvrtki i poduzeća. Navedeni projekt financira se putem donacije Hrvatskih šuma
d.o.o. o čemu se potvrda o prihvaćanju financiranja očekuje u prvom kvartalu 2020. godine
Projekt „Liječenje kroničnih nezaraznih bolesti dišnog sustava i kože“ u Lječilištu Veli Lošinj
Slijedom dvogodišnje suradnje između Hrvatskog Crvenog križa i Lječilišta Veli Lošinj na projektu
„Živjeti punim plućima“ i projektu „Liječenje psorijaze“, početkom rujna 2020. godine provest će se
(treći) projekt kojim se želi omogućiti liječenje 21 odrasle osobe koje boluju od astme i/ili psorijaze i
žive u socijalnoj potrebi kao korisnici društava Hrvatskog Crvenog križa. Hrvatski Crveni križ će
organizirati i podmiriti troškove boravka iz sredstava prodaje doplatne poštanske marke Hrvatskog
Crvenog križa u Tjednu borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21. rujna 2020. godine.
Program zdravo starenje
Jedan od javnozdravstvenih prioriteta je da funkcionalno sposobna i zdrava osoba starije dobi može
biti vrlo koristan član zajednice. Hrvatski Crveni križ želi se uključiti u prevenciju vodećih
gerontoloških problema za očuvanje zdravlja i funkcionalne sposobnosti osoba starije dobi, kako bi se
održala njihova samostalnost, stabilnost i neovisnost uz socijalno uključivanje u zajednici. U sklopu
rada i sudjelovanja Hrvatskog Crvenog križa u savjetodavnoj radnoj skupini Međunarodne federacija
društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za „Zdravo starenje“ (engl. Advisory group Health
and Ageing - AGHA), bit će nastavljena suradnja na projektima za osobe starije dobi.
Projekt „Promicanje zdravlja i prevencija kroničnih nezaraznih bolesti“ koji podrazumijeva
organiziranje zdravstveno-preventivnih akcija (predavanja, tribine, savjetovanje, mjerenje
zdravstvenih pokazatelja, tjelesno vježbanje, rekreacija i šetnje u prirodi) u sklopu Dnevnih boravaka
koji djeluju u 25 društava Hrvatskog Crvenog križa za osobe starije dobi, kako bi se spriječilo bolesno
starenje i očuvalo fizičko zdravlje.
Projekt „Prevencija padova i ozljeda“ kojem je cilj smanjiti broj ozljeda i smrtnosti zbog padova i
drugih nesreća kod osoba starije dobi. Hrvatski Crveni križ organizirat će edukaciju o primjeni
osobnih i društvenih mjera za sprečavanje nesreća, poticati na promjenu ponašanja, promicati
pozitivne stavove, stvarati primjerenu okolinu i prilagodbe u sredini gdje osoba starije dobi živi ili radi.
Izraditi letak o prevenciji padova.
Projekt „Izobrazba njegovateljica/gerontodomaćica“ namijenjen osobama zaposlenim u društvima
Hrvatskog Crvenog križa koje je potrebno upoznati s glavnim zadaćama Hrvatskog Crvenog križa i
educirati o konceptu zdravog starenja, uključujući nove spoznaje u individualnom radu i osobnom
pristupu osobama starije dobi. Predviđeno je izraditi Priručnik o njezi starijih i nemoćnih osoba.
Program zaštita zdravlja u kriznim situacijama – izvanredni javnozdravstveni izazovi
Projekt „Higijena i zdravlje“
Migracijom velikog broja stanovništva mogu se pojaviti nove (posebno zarazne) bolesti i njihovo
širenje na nekom području. Hrvatski Crveni križ će nastaviti pomagati u preostalom dijelu
zdravstvene zaštite u Prihvatilištima u Zagrebu, Kutini i Ježevu s ciljem primjene pravilnih higijenskih
mjera i navika. Tema o „Higijeni i zdravlju“ bit će uključena u edukaciju županijskih interventnih
timova.
Program klimatske promjene i zdravlje
Projekt „Zaštita zdravlja od vrućine“
Projekt ima za cilj kroz preventivne mjere ublažiti rizike koji nastaju po zdravlje zbog utjecaja
toplinskih valova te smanjiti broj oboljelih i umrlih osoba. U 2020. godini Hrvatski Crveni križ će u
sklopu radne skupine Ministarstva zdravstva za Klimatske promjene i zdravlje nastaviti na izradi
Akcijskog plana Republike Hrvatske za zaštitu od vrućine. Radit će se i na pripremama za ljetnu
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sezonu 2020. godine u okviru „Protokola o postupanju i preporukama za zaštitu od vrućine“. U
Hrvatskom Crvenom križu bit će izrađeni novi edukativni materijali (letak, lepeza) za podjelu
građanima i plakati za raspodjelu u sve zdravstvene ustanove Republike Hrvatske. U skladu s
vremenskim prilikama zaposlenici i volonteri društava Hrvatskog Crvenog križa obilazit će starije i
nemoćne osobe u socijalnoj potrebi te njima kao i ostalim građanima dijeliti pitku vodu i letke o
ponašanju pri takvim vremenskim uvjetima u cilju očuvanja zdravlja.
Projekt „Zaštita zdravlja od hladnoće“
U sklopu radne skupine Ministarstva zdravstva za Klimatske promjene i zdravlje u kojoj sudjeluje i
Hrvatski Crveni križ, u 2020. godini nastavit će se s izradom „Protokola o postupanju i preporukama
za zaštitu od hladnoće“ kao i redovito prosljeđivanje obavijesti Državnog hidrometeorološkog zavoda
o dolazećim hladnim valovima. Sve obavijesti bit će upućene na postupanje i društvima Hrvatskog
Crvenog križa. U skladu s vremenskim prilikama zaposlenici i volonteri društava Hrvatskog Crvenog
križa obilazit će osobe starije dobi i druge nemoćne korisnike u socijalnoj potrebi te im pomagati u
čišćenju snijega, nabavi ogrjeva, podjeli tople obuće, odjeće, deka i sl.
Program prevencija i suzbijanje tuberkuloze
Obilježavanje Svjetskog dana tuberkuloze – 24. ožujka u 2020. – cilj obilježavanja je podsjetiti na
tuberkulozu kao zaraznu bolest koja je još uvijek prisutna u mnogim zemljama svijeta. Na taj način
želi se na globalnoj razini pridonijeti kontroli i zaustavljanju tuberkuloze te omogućiti dostupnost
liječenja svakoj oboljeloj osobi kao i svima onima koji žive među oboljelim osobama.
Projekt „Tjedan borbe protiv tuberkuloze“
Tjedan borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21. rujna 2020. godine bit će obilježen kao zajednička
akcija svih društava Hrvatskog Crvenog križa s ciljem informiranja građana o prevenciji i suzbijanju
tuberkuloze u Republici Hrvatskoj. Bit će održana predavanja i javne tribine za odrasle osobe kao i
radionice za djecu u školama, sa svrhom edukacije i širenja znanja o tuberkulozi. Osobito važna
aktivnost bit će posjet i pomoć oboljelim osobama, a posebno onima koji žive u socijalnoj potrebi. U
Hrvatskom Crvenom križu bit će izrađeni novi promidžbeni materijali (letak, plakat) za raspodjelu
građanima putem društava Hrvatskog Crvenog križa. U poštanskom prometu Republike Hrvatske u
prodaji će bit doplatna poštanska marka Hrvatskog Crvenog križa o tuberkulozi iz čijih sredstava će
se financirati ovaj projekt.
Program „Upoznavanje s opasnošću od mina i eksplozivnih ostataka rata“
Upoznavanje s opasnošću od mina provodit će se u 2020. godini na području osam županija
(Karlovačka, Ličko-senjska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Splitskodalmatinska, Šibensko-kninska i Zadarska) i 37 gradskih i općinskih društava Hrvatskog Crvenog
križa koja se nalaze u blizini minski sumnjivih površina. Cilj ovog programa je spriječiti ozljede i
smrtnost stanovništva sa svrhom informiranja o pravilnom i sigurnom ponašanju. U radu društava
Hrvatskog Crvenog križa bit će organizirana predavanja za djecu i odrasle u svrhu informiranja o
opasnostima od mina, a posebno za ugrožene skupine stanovništva koje su dodatno izložene
opasnosti stradavanja (ratari, šumari, lovci, vatrogasci).
Hrvatski Crveni križ i društva Hrvatskog Crvenog križa pridružit će se obilježavanju Međunarodnog
dana osvješćivanja opasnosti od mina i pomoći u protuminskom djelovanju – 4. travnja 2020. godine,
kako bi se upozorila javnost na još uvijek prisutnu opasnost od mina i eksplozivnih ostataka iz rata u
Republici Hrvatskoj. Promidžba putem medija i društvenih mreža bit će značajna zbog neposrednog
širenja sigurnosnih poruka o opasnosti od mina, kako bi se obuhvatio što veći broj osoba na lokalnoj i
nacionalnoj razini. Prema potrebi, u Hrvatskom Crvenom križu će bit izrađeni edukativni materijali
(plakat, letak) za podjelu djeci i odraslim osobama. Bit će obnovljeno treće izdanje priručnika
Hrvatskog Crvenog križa: „Naučiti živjeti s opasnošću od mina i eksplozivnih ostataka iz rata“ te
prevedeno na engleski jezik. Projekt će biti financiran vlastitim sredstvima Hrvatskog Crvenog križa.
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Prevencija ovisnosti
Održavanjem predavanja, edukacija i seminara i u 2020. godini radit će se na sprječavanju bolesti
ovisnosti i provođenju različitih programa zaštite zdravlja te promoviranja zdravih načina življenja s
naglaskom na bolesti ovisnosti.
Nastavit će se s aktivnostima poticanja prevencije ovisnosti kod mladih osoba (učenici osnovnih
škola, srednjih škola, studenti) metodama univerzalne, selektivne i inducirane prevencije.
Provođenje programa smanjenja šteta zlouporabe droga – „Harm Reduction program“
Nastavak dugogodišnjeg provođenja programa po novom principu prema kojem je Hrvatski Crveni
križ nositelj i koordinator programa koji će se provoditi u Zagrebu (Gradsko društvo Crvenog križa
Zagreb), Zadru (Gradsko društvo Crvenog križa Zadar) i Krapini (Gradsko društvo Crvenog križa
Krapina) s ciljem smanjivanja mogućnosti širenja krvlju prenosivih bolesti HIV/AIDS-a, hepatitisa B i
hepatitisa C u populaciji intravenskih ovisnika kao i zbog liječenja bolesti ovisnosti sukladno pravilima
struke i Nacionalnom planu suzbijanja bolesti ovisnosti.
Navedeni program financira se iz sredstava Ministarstva zdravstva o čemu se potvrda o prihvaćanju
financiranja očekuje u prvom kvartalu 2020. godine.
Klubovi liječenih alkoholičara djelovat će u sklopu društava Hrvatskog Crvenog križa Kaštela,
Korčula, Rab i Zlatar te će broj Klubova biti proširen na ukupno 12, prema iskazu interesa od strane
društava. Aktivnosti koje provode Klubovi liječenih alkoholičara savjetodavnog su karaktera. Rad
klubova provode educirani zaposlenici – radni terapeuti, više medicinske sestre i socijalni radnici, koji
su završili edukaciju provedenu na Klinici za alkoholizam i psihijatrijske bolesti, Kliničkog bolničkog
centra Sestre milosrdnice.
Tijekom 2020. godine obilježit će se neki značajni dani: Svjetski dan borbe protiv alkoholizma - 1.
travnja, Svjetski dan borbe protiv pušenja - 31. svibnja, Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe
droga i nezakonitog prometa drogama - 26. lipnja, Međunarodni dan borbe protiv hepatitisa B i C 28. srpnja, Mjesec borbe protiv ovisnosti od 15. studenog do 15. prosinca, Međunarodni dan borbe
protiv AIDS-a - 1. prosinca.
Predstavnik Hrvatskog Crvenog križa održati će tijekom 2020. godine 15 predavanja na temu
ovisnosti, prevencije zlouporabe droga i „Harm reduction“ programa, te surađivati s Hrvatskim
zavodom za javno zdravstvo – Službom prevencije zlouporabe droga (kao član stručnog savjeta
Službe za praćenje novih droga u Republici Hrvatskoj) i Stručnim savjetom za borbu protiv HIV/AIDSa Ministarstva zdravstva (kao član Stručnog savjeta za prevenciju i suzbijanje HIV/AIDS-a
Ministarstva zdravstva).
Prva pomoć
Hrvatski Crveni križ oblikuje doktrinu prve pomoći, brine se o njezinom unapređenju i usklađivanju s
europskim smjernicama te primjeni u svim programima edukacije na području Republike Hrvatske.
Kontinuiranom edukacijom Hrvatski Crveni križ nastoji osposobiti što veći broj građana za pružanje
prve pomoći u svim situacijama nastanka ozljeda i naglo nastupajućih bolesti. Osposobljavanje za
pružanje prve pomoći Hrvatski Crveni križ provodi izravno ili putem društava Hrvatskog Crvenog
križa, a u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu.
Edukacije prve pomoći
Hrvatski Crveni križ će i dalje organizirati i provoditi tečajeve za osposobljavanje predavača iz prve
pomoći te stručno usavršavanje i provjeru stručne osposobljenosti, predavača i ovlaštenih ispitivača
iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“.
Putem društava Hrvatskog Crvenog križa provodit će se programi prve pomoći za vozače motornih
vozila, osposobljavanje i obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu, tečajevi za
upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora, tečajevi prve pomoći za pripadnike interventnih timova
te tečajevi i radionice za nastavnike i odgojitelje u vrtićima, kao i pripreme za natjecanje iz prve
pomoći osnovnih i srednjih škola.
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I nadalje će se provoditi edukacije u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje vezane uz stručna
usavršavanja nastavnika i stručnih suradnika za osnovne i srednje škole te radionice iz prve pomoći u
sklopu programa Odgoj za humanost od malih nogu. Izradit će se priručnik „Prva pomoć u vrtiću“.
Redovito će se održavati radionice prve pomoći za djecu i odrasle u prihvatilištima za tražitelje
međunarodne zaštite kao i radionice „Prva pomoć spašava život“ u sklopu Programa
interdisciplinarne terenske nastave u edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog križa.
Hrvatski Crveni križ će organizirati tečajeve iz prve pomoći u sklopu osnovne edukacije volontera i
zaposlenika Hrvatskog Crvenog križa (Modul A i Modul A + AVD). Nastavit će se i s održavanjem
radionica iz prve pomoći u sklopu Osnovne edukacije ravnatelja općinskih, gradskih i županijskih
društava Hrvatskog Crvenog križa.
Novi programi i kampanje prve pomoći
U 2020. godini Hrvatski Crveni križ provodit će edukaciju za Osposobljavanje instruktora prve
pomoći – medicinskih tehničara i laika koji imaju napredno znanje iz područja prve pomoći te su
aktivni volonteri društava Hrvatskog Crvenog križa.
Tijekom siječnja i veljače 2020. godine naglasak će biti na važnosti prevencije i pravilnog zbrinjavanja
ozljeda i stanja uzrokovanih niskim temperaturama, odnosno posljedicama hladnog vremena (snijeg,
led, kiša) te prevencija i pravilno zbrinjavanje ozljeda koje su povezane sa zimskim sportovima.
Aktivnosti će provoditi Hrvatski Crveni križ i društva Hrvatskog Crvenog križa.
U 2020. godini izradit će se program radionica za volontere prve pomoći koji osiguravaju sportska
događanja te će se izraditi priručnik „Prva pomoć i sport“.
Surađivat će se sa ženskim rukometnim klubom „Lokomotiva“, provođenjem edukacija prve pomoći
za rukometni klub i polaznike rukometne škole.
U 2020. godini surađivat će se s organizatorima Toyota Yaris Challenge Cupa izradom promotivnog
materijala (vizuala) za vozila i sportsku odjeću vozača, edukacijom prve pomoći za vozače utrka. U
provođenju ove aktivnosti sudjelovat će društva Hrvatskog Crvenog križa (šest utrka) diljem
Hrvatske.
Hrvatski Crveni križ u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova provest će kampanju pružanja
podrške prvašićima pod nazivom „Sretno prvašići“. Ove aktivnosti provodit će Hrvatski Crveni križ i
društva Hrvatskog Crvenog križa.
Svjetski dan prve pomoći
Svjetski dan prve pomoći Hrvatski Crveni križ će obilježit druge subote u rujnu s ciljem podizanja
svijesti građana o važnosti poznavanja postupaka prve pomoći (pripremom radionica, kreativno
edukativnog materijala, promidžbenog materijala te koordiniranjem društava Hrvatskog Crvenog
križa).
U 2020. godini provest će se kampanja promoviranja prve pomoći vezana uz Svjetski dan prve
pomoći, a koja će se provoditi u dva dijela sa svrhom buđenja svijesti o važnosti educiranja te
primjenjivanja znanja i vještina prve pomoći u svakodnevnom životu. Promovirat će se priručnik iz
prve pomoći te izrada priručnika „Prva pomoć u kućanstvu“. Izradit će se program i provoditi
radionica prve pomoći „Nauči prvu pomoć“ u trgovačkim centrima i pojedinim tvrtkama diljem
Republike Hrvatske. Istri program provodit će se i u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te
će biti osmišljen i prilagođen za navedene uzraste. Surađivat će se i s telekomunikacijskim tvrtkama
te će se razraditi aplikacija „Nauči prvu pomoć“, koja će biti vezana uz postupke neodgodive prve
pomoći. Sve aktivnosti će provoditi Hrvatski Crveni križ i društva Hrvatskog Crvenog križa diljem
Republike Hrvatske, a ciljana skupina je cjelokupna javnost, svih dobnih skupina.
Izradit će se Viber stickeri za mobilne uređaje na temu prve pomoći.
Mjere za unaprjeđenje djelatnosti vezane uz prvu pomoć:
▪ Plan unaprjeđenja prve pomoći u Hrvatskom Crvenom križu
- ujednačavanje programa edukacije te opremljenosti društava za održavanje tečajeva
za auto škole i građanstvo
- preciziranje kriterija za polaganje tečajeva za edukatore
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-

▪
▪

plan reorganizacije sustava natjecanja
rad na standardizaciji kutija i ormarića prve pomoći s obveznim podsjetnikom izdanim
od Hrvatskog Crvenog križa
Okrugli stol na temu problematike vezane uz prvu pomoć – ojačavanje uloge i mjesta prve
pomoći u društvu – izmjena legislative
Zaštita Hrvatskog Crvenog križa i njegovih društava od nelojalne konkurencije te
nepoštivanja propisa koju reguliraju prvu pomoć.

Realističan prikaz ozljeda
Hrvatski Crveni križ će organizirati i održati Specijalističke edukacije za realističan prikaz ozljeda,
odnosno tečajeve za trenere realističkog prikaza ozljeda, a polaznici će biti volonteri ili zaposlenici
društava Hrvatskog Crvenog križa. U 2020. godini održat će se 3. Natjecanje iz realističnog prikaza
ozljeda.
Stručni skup iz prve pomoći
Stručni skup namijenjen je stručnom usavršavanju predavača i ovlaštenih ispitivača iz prve pomoći i
uvjet je za produljenje Dozvole predavača i ispitivača. Tema skupa odredit će se temeljem aktualnih
pitanja i događanja u području prve pomoći, a u cilju poboljšanja sustava edukacije i pružanja prve
pomoći. Održavanje stručnog skupa planira se krajem ožujka 2020. godine.
Natjecanja iz prve pomoći
Za gradska, općinska i međužupanijska natjecanja te Državno natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog
križa izradit će se testovi, scenariji i liste za provjeru znanja i vještina iz prve pomoći, a za Državno
natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa zaposlenici Odjela za prvu pomoć biti će uključen u
organizacijskom i provedbenom smislu.
U 2020. godine organizirat će se i provesti Nacionalnog natjecanje ekipa prve pomoći Hrvatskog
Crvenog križa.
Promidžbeni i edukativni materijali
Tijekom 2020. godine izradit će se dva nova manja priručnika iz prve pomoći koji će se odnositi na
prvu pomoć i sport te prvu pomoć u kućanstvu. Izradit će se novi Podsjetnik za prvu pomoć te
brošure vezana uz kardiopulmonalnu reanimaciju uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora.
Osmislit će se novi kreativno edukativni materijali za djecu i odrasle, uključujući aplikacije za mobilne
uređaje. Nastavit će se tisak službene literature za prvu pomoć te slikovnica. U 2020. godini završit
će se uređivanje priručnika za realističan prikaz ozljeda, koji će potom biti tiskan.
Dobrovoljno davanje krvi
Na temelju iskazanih potreba zdravstva Republike Hrvatske za dozama krvi, Hrvatski Crveni križ
izradit će Plan prikupljanja doza krvi za 2020. godinu. Plan će se razraditi najprije za županijsku
razinu, a potom i za sva društva Hrvatskog Crvenog križa koja će dogovorno sa svojim transfuzijskim
službama izraditi kalendar akcija davanja krvi za cijelu godinu.
Temeljem dogovorenog Plana prikupljanja krvi i razrađenog kalendara akcija organizirat će se i
provoditi akcije davanja krvi s time da će se svakodnevno pratiti potrebe zdravstva za krvi i krvnim
pripravcima te će se po iskazanoj potrebi (povećana ili smanjena potrošnja) društva Hrvatskog
Crvenog križa i transfuzijska služba zajedno dogovarati o daljnjem postupanju.
Svaka tri mjeseca će se na temelju dostavljenih podataka koja dostave društva Hrvatskog Crvenog
križa raditi izvješće o prikupljenim dozama krvi i dostavljati Hrvatskom zavodu za zdravstvenog
osiguranje, krajem godine i godišnje izvješće s detaljnom analizom. Kako bi se proces dostave
izvješća od strane društava Hrvatskog Crvenog križa odvijao što brže u 2020. godini izradit će se
aplikacija za online dostavu izvješća.
Mjesečno će se raditi skupna faktura za naplatu svih prikupljenih doza krvi u tom mjesecu i
ispostavljati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. U cilju što efikasnijeg i vremenski
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poštovanog termina dostave mjesečnih računa od strane društava prema Hrvatskom Crvenom križu,
s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje nastojat će se postići dogovor oko odobrenja
dostave kopija popratnog obrasca izvještaja o prikupljenim dozama krvi sa svake provedene akcije
davanja krvi, kao privitke uz skupni mjesečni račun.
Svjetski dan davatelja krvi obilježit će se 14. lipnja i biti će više usmjeren mladim i novim davateljima
krvi, izradit će se i prigodan promidžbeni materijal kojim će se nastojati animirati što više mladih i
žena za davanje krvi. Tim povodom, organizirat će se i akcija davanja krvi u prostorijama
Edukacijskog centra Hrvatskog Crvenog križa te još jedna akcija krajem godine u cilju doprinosa
kontinuiranosti održavanja akcija davanja krvi, a sve u cilju zadovoljavanja iskazanih potreba
zdravstva za dozama krvi.
Budući je populacija davatelja krvi sve starija, potrebno je educirati i animirati mlade davatelje krvi. U
tu svrhu izradit će se cjelovita kampanja u vidu medijske promidžbe te će se izraditi popratni
promidžbeni materijali.
Povodom 25. listopada – Dana dobrovoljnih davatelja krvi izradit će se, sukladno Pravilniku o
priznanjima Hrvatskog Crvenog križa, prigodna priznanja za dobrovoljne davatelje krvi (zlatni, srebrni
i brončani znak, plakete, zahvalnice i značke) koja će im biti uručena na organiziranim svečanostima
kao i primanjima (kod župana, gradonačelnika ili načelnika) kako bi im se i na taj način iskazalo
društveno vrednovanje i istaknuo ugled u zajednici. I dalje će se raditi na novim prigodnim
promidžbenim artiklima koji se poklanjaju dobrovoljnim davateljima krvi kao znak pažnje i zahvalnosti
za darovanu krv.
U Ured Predsjednice Republike Hrvatske uputit će se poticaji za dodjelu odlikovanja Red Danice
hrvatske s likom Katarine Zrinske za dobrovoljne davatelje krvi koji su 100 i više (muškarci) odnosno
75 i više (žene) puta dali krv u 2019. godini te se planira dodjela istih tijekom godine.
Organizirat će se jedan sastanak, a po potrebi i više, Nacionalnog odbora DDK - savjetodavnog tijela
za razvoj i unapređenje davanja krvi kojeg sačinjavaju predstavnici društava Hrvatskog Crvenog
križa, transfuzijske službe, davatelja krvi iz Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba, predstavnik Ministarstva
zdravstva te predstavnici Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.

SLUŽBA TRAŽENJA
Tijekom 2020. godine planira se provođenje slijedećih aktivnosti:
Naziv aktivnosti
Sudjelovanje u radu povjerenstava Vlade Republike Hrvatske za osobe nestale u Domovinskom
ratu i Drugom svjetskom ratu
Suradnja s udrugama obitelji nestalih osoba
Program obnavljanja obiteljskih veza u centrima za tražitelje međunarodne zaštite
Provedba programa na obnavljanju obiteljskih veza u centrima za smještaj migranata zatvorenog
tipa
Edukacija zaposlenika i volontera društava Hrvatskog Crvenog križa za poslove Službe traženja
Obuka članova gradskih i županijskih interventnih timova (OJT) za poslove Službe traženja
Edukacija za trenere osnovne edukacije Službe traženja za članove interventnih timova
Specijalistička obuka djelatnika Nacionalnog ureda Službe traženja za djelovanje u slučaju
kriznih situacija i rad s migrantima
Sudjelovanje u radu radnih grupa pri Međunarodnom odbora Crvenog križa za aktivnosti
obnavljanja obiteljskih veza
Izrada promidžbenog materijala
Tijekom 2020. godine Hrvatski Crveni križ obavljat će aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza osoba
razdvojenih od svojih članova obitelji kao i traženja osoba o kojima njihove obitelji nemaju vijesti
uslijed oružanog sukoba, drugih situacija nasilja, prirodnih nepogoda, migracija ili drugih okolnosti
koje zahtijevaju humanitarno djelovanje s ciljem sprječavanja razdvajanja i nestanaka osoba,
održavanja kontakata između članova obitelji te rasvjetljavanja sudbine osoba koje se vode kao
nestale, a posebno onih koji se odnose na:
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▪ traženje osoba nestalih tijekom oružanog sukoba na području Republike Hrvatske (1991.1995.);
▪ obnavljanje obiteljskih veza i traženje osoba razdvojenih kao posljedica migracija;
▪ traženje osoba nestalih tijekom oružanih sukoba u svijetu (osobe nestale tijekom sukoba u
Bosni i Hercegovini, Kosovu, Siriji, te osobe nestale tijekom Drugog svjetskog rata);
▪ mirnodopska traženja članova obitelji razdvojenih uslijed različitih životnih okolnosti;
▪ ishođenje potvrda Međunarodnog odbora Crvenog križa o vremenu provedenom u
zarobljeništvu.
Hrvatski Crveni križ pružati će usluge i davati informacije građanima iz područja svog djelovanja, kao
što su obnavljanje kontakta s članovima obitelji putem poruka Crvenog križa ili omogućavanjem
kontakta s obitelji drugim dostupnim sredstvima (telefoni, Wi-Fi, telefonske kartice), pokretanje
zahtjeva za traženje, ishođenje potvrda o vremenu provedenom u zarobljeništvu/internaciji vezano uz
različite oružane sukobe, aktivnostima na spajanju članova obitelji te pružanjem informacija o drugim
aktivnostima povezanim s aktivnostima Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa.
Hrvatski Crveni križ je temeljem Sporazuma o prijenosu podataka i daljnjem vođenju postupaka
povezanih uz zahtjeve za traženje nestalih osoba i zahtjeve za traženje posmrtnih ostataka u vezi s
oružanim sukobom u Republici Hrvatskoj između 1991. i 1995. godine, po zatvaranju ureda
Međunarodnog odbora Crvenog križa u Republici Hrvatskoj 2007. godine, preuzeo obavljanje dijela
aktivnosti koje je do tada provodio Međunarodni odbor Crvenog križa te će ove aktivnosti obavljati i u
2020. godini. Vezano uz traženja osoba nestalih tijekom oružanog sukoba na području Republike
Hrvatske, u koordinaciji s Upravom za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja provodit će
se aktivnosti kontaktiranja i izvješćivanja obitelji o postupcima ekshumacije i identifikacije posmrtnih
ostataka, kao i pokretanja postupaka traženja za one osobe za koje još uvijek nisu pokrenuta traženja
sukladno obvezama koje proizlaze iz Zakona o osobama nestalim tijekom Domovinskog rata te
drugim propisima na kojima se temelji rad Službe traženja. Tijekom 2020. godine nastavit će se
suradnja s udrugama obitelji nestalih osoba, a najvažnije obilježavanje Međunarodni dan nestalih
osoba 30. kolovoza, Hrvatski Crveni križ će sa svojim društvima kao i do sada biti snažna potpora
udrugama obitelji nestalih osoba u provedbi središnjeg skupa obilježavanja.
U obavljanju poslova Hrvatski Crveni križ surađivat će sa subjektima čije područje rada je povezano s
aktivnostima Službe traženja. Na nacionalnoj razini suradnja će se ostvarivati sa Upravom za
zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim
subjektima i institucijama koje mogu pružiti informacije u postupcima traženja. Predstavnici
Hrvatskog Crvenog križa sudjelovat će u radu tijela koja su povezana sa sadržajem rada Službe
traženja i to: Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale, Povjerenstvo Vlade
Republike Hrvatske za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog
svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja.
I tijekom 2020. godine Hrvatski Crveni križ putem svoje Službe traženja surađivat će na
međunarodnom planu s Međunarodnim odborom Crvenog križa, te službama traženja drugih
nacionalnih društava na čije područje djelovanja se odnose pokrenuti zahtjevi za traženje, obavljat će
aktivnosti obnavljanja obiteljskih veza koje proizlaze iz međunarodnih ugovora te Strategije
obnavljanja obiteljskih veza (2020-2025). Aktivnosti će biti usmjerene i na intenziviranju suradnje sa
službama traženja drugih nacionalnih društava u cilju jačanja kapaciteta Službe traženja i doprinosa
jačanju mreže obnavljanja obiteljskih veza na globalnom nivou. Predstavnik Hrvatskog Crvenog križa
član je Grupe za implementaciju Strategije obnavljanja obiteljskih veza dok izvršni predsjednik
sudjeluje u radu Platforme čelništva Pokreta za implementaciju Strategije obnavljanja obiteljskih veza.
Predstavnici Hrvatskog Crvenog križa sudjeluju u radu ovih tijela kako bi svojim znanjem i iskustvom
pridonijeli razvoju mreže obnavljanja obiteljskih veza na globalnom nivou kao i praćenju provedbe
Strategije obnavljanja obiteljskih veza Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za vremensko
razdoblje 2020-2025.
Aktivnosti u prihvatilištima za smještaj migranata
Predviđa se kako će i u 2020. godini najveći dio aktivnosti Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa
biti usmjeren na pružanje usluga različitim kategorijama migranata razdvojenima od svojih obitelji
uslijed migracija. Hrvatski Crveni križ postupat će po zahtjevima pokrenutima kod službi traženja
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drugih nacionalnih društava te osoba koje će biti zbrinute u Republici Hrvatskoj. Na planu pružanja
pomoći ovoj kategoriji korisnika, predviđa se jačanje suradnje sa službama traženja susjednih
nacionalnih društava te poticanje prekogranične suradnje ne samo na nivou nacionalnih društva
nego i lokalnih društava Crvenog križa koja djeluju na pograničnim područjima posebno Bosne i
Hercegovine, Slovenije, Srbija i Crne Gore.
Aktivnosti obnavljanja obiteljskih veza osoba razdvojenih uslijed migracija provodit će se u
prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite otvorenog tipa u Zagrebu i Kutini. Zaposlenici
Hrvatskog Crvenog križa provodit će aktivnosti u ovim centrima na tjednoj osnovi s ciljem
promoviranja aktivnosti i pružanja usluga na obnavljanju obiteljskih veza kao i pružanja usluga
savjetovanja i podrške u postupcima spajanja razdvojenih članova obitelji. Ove aktivnosti provodit će
se uz podršku Međunarodnog odbora Crvenog križa.
Hrvatski Crveni križ će tijekom 2020. godine nastaviti s aktivnostima pružanja usluga za tražitelje
međunarodne zaštite i ostale kategorije migranata u centrima za smještaj zatvorenog tipa sukladno
Sporazumu s Ministarstvom unutarnjih poslova. Uz ove aktivnosti osobama u potrebi Hrvatski Crveni
križ pružat će psihosocijalnu podršku, provoditi psihosocijalne aktivnosti te aktivnosti obnavljanja
obiteljskih veza. Aktivnosti će se provoditi u Prihvatnom centru za strance u Ježevu na tjednoj osnovi
te na drugim lokacijama (Tovarnik i Trilj) po potrebi, u suradnji i uz stručnu podršku Međunarodnog
odbora Crvenog križa.
Sukladno Protokolu o postupanju prema djeci bez pratnje, Hrvatski Crveni križ pruža pomoć djeci bez
pratnje u obnavljanju kontakta i traženju članova obitelji od kojih su razdvojeni, a aktivnost će se
provoditi sukladno iskazanim potrebama. Planira se intenziviranje suradnje sa drugim dionicima u
postupanju s djecom bez pratnje
Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa radit će na razvijanju svoje djelatnosti u skladu sa
smjernicama Strategije obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog
polumjeseca (2020-2025) kao i provedbi aktivnosti koje su u sklopu Strategije odgovornost
nacionalnih društava s ciljem razvoja djelatnosti Službe traženja, radi što učinkovitijeg odgovora na
potrebe građana, kao i osiguravanja stalne pripravnosti za što efikasnije djelovanje u slučaju prirodnih
katastrofa, priljeva migranata i drugih izvanrednih stanja u zemlji i svijetu.
Hrvatski Crveni križ će provoditi i druge aktivnosti kao i pilot projekte u suradnji s Međunarodnim
odborom Crvenog križa kao što su sudjelovanje u platformi RFL – Regionalni informativni centar,
aktivnostima vezanim za migracije i suradnjom s nacionalnim društvima i Međunarodnim odborom
Crveno križa; pilot projekt on-line baze podataka za evidentiranje osoba evakuiranih uslijed kriznih
situacija, aktivnosti na spajanju članova obitelji razdvojenih uslijed migracija te poticanje
prekogranične suradnje i dijeljenja iskustva u poslovima službe traženja, razvoju novih alata posebno
na razvoju i unaprijeđenu korištenja baza podataka kao i drugim aktivnostima usmjerenim na razvoj
Službe traženja.
Za ostvarenje ovih ciljeva provodit će se kontinuirano osposobljavanje zaposlenika Službe traženja
Hrvatskog Crvenog križa kao i zaposlenika/volontera za poslove Službe traženja u društvima
Hrvatskog Crvenog križa, educiranje članova županijskih interventnih timova za djelovanje u slučaju
kriznih situacija te izrada promidžbenog materijala i edukativnog materijala za zaposlenike i volontere
u društvima Hrvatskog Crvenog križa.
Edukacije
U 2020. godini održat će se redovna obuka zaposlenika i volontera Službe traženja Hrvatskog
Crvenog križa: obuka za nove zaposlenike kao i obnova znanja za osobe koje su ranije educirane za
poslove Službe traženja. Predviđa se održavanje četiri seminara na kojima bi se educiralo do 100
osoba.
Tijekom 2020. godine provodit će se osnovna i napredna edukacije članova gradskih i županijskih
interventnih timova za djelovanje u kriznim situacijama za poslove Službe traženja. Tijekom
prethodnih godina članovi timova prošli su obuku za djelovanje u slučaju katastrofa, te će se u 2020.
godini raditi na obnavljanju i dopuni znanja te edukaciji novih članova interventnih timova.
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Nastavit će se s edukacijom za trenere osnovne edukacije Službe traženja za članove interventnih
timova. Hrvatski Crveni križ podupirat će razvoj društava Hrvatskog Crvenog križa po pitanju
specijalizacije na poslovima Službe traženja te će se provesti dodatna edukacija za osposobljavanje
stručnjaka – edukatora za poslove Službe traženja. Osobe koje su završile trening za trenere,
uključivat će se u edukacije za poslove Službe traženja članova interventnih timova na lokalnom
nivou, raditi na unaprjeđenju edukacija Službe traženja te sudjelovati pokaznim vježbama.
Zaposlenici Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa sudjelovat će na sastancima službi traženja
europskih nacionalnih društava, na regionalnom nivou kao i na specijalističkim treninzima koje će
organizirati nacionalna društva ili Međunarodni odbor Crvenog križa s ciljem boljeg povezivanja s
drugim službama traženja, razmjene informacija i dobre prakse, veće regionalne interakcije kojoj je
cilj što uspješnije rješavanje pitanja nestalih osoba, unaprjeđenja aktivnosti kao i jačanja
kompetencija zaposlenika Službe traženja.
U 2020. godini izradit će se dodatni materijali za edukatore Službe traženja te promidžbeni materijal
(letci i plakati) namijenjenih informiranju građana i potencijalnih korisnika usluga.

SPAŠAVANJE ŽIVOTA NA VODI I EKOLOŠKA ZAŠTITA PRIOBALJA
Tijekom 2020. godine vezano za spašavanje života na vodi i ekološku zaštitu priobalja planira se
provođenje slijedećih aktivnosti:
Naziv aktivnosti
Osposobljavanje spasilaca
Djelovanje specijalističkog interventnog tima za spašavanje na vodi
Opremanje pripadnika spasilačke službe
Projekt „Sigurnost na vodi“
Projekt „Znak sigurnosti HCK“
Projekt „Procjena rizika na plaži“
Spasilački klubovi
Sudjelovanje u radu Međunarodne federacije za spašavanje vodi
Projekt „Crveni križ u plavom okviru“
Hrvatski Crveni križ tijekom 2020. godine provodit će aktivnosti iz područja spašavanja na vodi i
ekološke zaštite priobalja.
Spašavanje života na vodi
Osposobljavanje
U 2020. godini održat će se 15 sedmodnevnih tečajeva koji će se provesti u Zagrebu, Rijeci, Puli,
Splitu, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, Osijeku i Vukovaru.
Na testiranju kandidata za pristup tečaju za osposobljavanje spasilaca očekuje se između 500 i 550
kandidata.
Osim toga, 200 spasilaca mora obnoviti svoja uvjerenja o osposobljenosti za profesionalni rad u
spasilačkoj postaji na otvorenim vodama.
Tijekom 2020. godine održat će se Zbor instruktora koji provode obuku za osposobljavanje spasilaca
Hrvatskog Crvenog križa, te sastanak nastavnog povjerenstva Hrvatskog Crvenog križa (Službe
spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja).
Organiziranjem tečaja započet će novi ciklus osposobljavanja instruktora spašavanja, a u cilju
unapređenja rada spasilačkih postaja na kupalištima održati će se tečaj za voditelje spasilačkih
postaja.
Ciklus osposobljavanja spasilaca za specijalistički interventni tim (SIT) za spašavanje iz vode u
otežanim uvjetima i županijskih interventnih timova društava Hrvatskog Crvenog križa, koji djeluju na
vodi, provodit će se i u 2020. godini.
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Provest će se edukacija regionalnih koordinatora Službe prije ljetne sezone u odnosima s javnošću i
promidžbi.
U suradnji sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture radit će se na izradi odnosno izmjenama i
dopunama odgovarajućih zakonskih i/ili podzakonskih propisa kojima se uređuje sigurnost korisnika
plaža.
Djelovanje
Članovi interventnih timova za spašavanje iz vode sudjelovat će u slijedećim aktivnostima:
▪ potražnim akcijama za nastradalim osobama na vodi u sklopu Sustava 112 u kriznim
situacijama povezanim s vodom(pilot projekt za 3 županije);
▪ potpori i pomoći stanovništvu na poplavom zahvaćenom području povezanima s vodom;
▪ traganju i spašavanju na moru kao potpora SAR posadama Ministarstva mora, prometa i
infrastrukture (pilot projekt – dobrovoljačka spasilačka postaja Hrvatskog Crvenog križa u
Dubrovniku).
U cilju operacionalizacije gore navedenog, Hrvatski Crveni križ sklopiti će sporazum o suradnji sa
Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te izraditi standardne operativne postupke sa Sustavom
112 za djelovanje županijskih interventnih timova za spašavanje na vodi u potražnim akcijama.
Planira se svečano otvaranje Centar za spašavanje na vodi i upravljanje u kriznim situacijama u
Nacionalnom logističkom centru Hrvatskog Crvenog križa koji će biti u potpunosti operativan.
Opremanje
Provedba tečajeva za osposobljavanje spasilaca, kao i djelovanje spasilaca na plažama, te SIT za
spašavanje iz vode/mora u otežanim uvjetima, zahtijeva specifičnu opremu koja će se ona nabavljati
sukladno financijskom planu.
Projekt „Sigurnost na vodi“
U suradnji s društvima Hrvatskog Crvenog križa provodit će se: preventivne radionice „Nauči kodeks
sigurnosti na vodi“, obuka neplivača, seminar „Slučajni spasilac“, škole plivanja za djecu na plažama
“Swim to survive„ te tečaj za osposobljavanje spasilaca juniora. Ujedno će se provesti daljnja
edukacija edukatora za provedbu preventivnih radionica „Nauči kodeks sigurnosti na vodi“.
Projekt „Znak sigurnosti HCK“
Prezentacija projekt „Znak sigurnosti HCK“ održati će se na Danima hrvatskog turizma 2020.
Projekt „Procjena rizika na plaži“
Sustav Procjene rizika na plažama važan je čimbenik poboljšanja sigurnosti na kupalištima te
unaprjeđivanja rada spasilačkih postaja. I u 2020. godini provodit će se procjena rizika ovisno o
zaprimljenim zahtjevima turističkih kuća.
Ujedno održati će se tečaj za osposobljavanje procjenitelja rizika na plažama Hrvatskog Crvenog
križa.
Spasilački klubovi
U 2020. godini organizirat će se godišnji sastanak predstavnika spasilačkih klubova društava
Hrvatskog Crvenog križa kako bi se evaluirala provedba aktivnosti spasilačkih klubova na terenu te
unapredila ista.
Dežurstva i osiguranje sudionika na plivačkim utrkama i regatama provesti će članovi spasilačkih
klubova društava Hrvatskog Crvenog križa skladno dogovoru sa organizatorima manifestacija.
U rujnu 2020. godine održat će se 12. Nacionalno natjecanje spasilačkih klubova Hrvatskog Crvenog
križa. Natjecanje će se održati u Rijeci uz suradnju sa Društvom Crvenog križa Primorsko-goranske
županije.
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Hrvatski Crveni križ pružit će potporu u pratnji i osiguranju sudionika projekta RokOtok na području
Šibenika i Zadra.
U Tjednu Crvenog križa u Dubrovniku će se održati prezentacija Prve spasilačke jedinice za
spašavanje života na moru Hrvatskog Crvenog križa, koja će u suradnji sa SAR posadom Lučke
kapetanije Dubrovnik odraditi pokaznu vježbu.
Objavama video spota na društvenim mrežama te pokretanjem Viber kampanje „Tko se vode boji
još“, Hrvatski Crveni križ radit će na podizanju svijesti javnosti o opasnostima i rizicima povezanim sa
aktivnostima na moru/vodi.
Međunarodna federacija za spašavanja života na vodi (ILSE)
Tijekom 2020. godine Hrvatski Crveni križ će sudjelovati na godišnjem sastanku nastavnog
povjerenstva ILSE.
Ekološka zaštita priobalja
Projekt „Crveni križ u plavom okviru“
Tijekom 2020. godine, Hrvatski Crveni križ će nastaviti sa fizičkim čišćenjima podmorja i okoliša te
edukacijom građana i turista koji ljetuju na Jadranu o potrebi očuvanja mora i kopna, kao i o
sigurnom i odgovornom ponašanju na moru.
U veljači 2020 godine održat će se godišnji sastanak društava Hrvatskog Crvenog križa koja
sudjeluju u provedbi projekta „Crveni križ u plavom okviru“.
Na recikliranom papiru izradit će se letci sa pravilima ponašanja za zaštitu okoliša, objavit će se
natječaj za izradu eko maskote Hrvatskog Crvenog križa te će se organizirati zajednička izložba slika
izrađenih od morskog otpada.
Hrvatski Crveni križ pokrenut će razvoj projektne ideje izrade dječjih igrališta inspiriranih likovima
morskih/riječnih životinja, sa edukativnim porukama o zaštiti okoliša (vrtuljak u obliku hobotnice,
potopljeni brod na kojem se može crtati, tobogan u obliku dupina, penjalica morski konjic, itd.).
Nakon što projekt bude izrađen, biti će ponuđen društvima Hrvatskog Crvenog križa i donatorima.
Hrvatski Crveni križ organizirat će okrugli stol na temu „Kako ja pridonosim zaštiti okoliša“ na koji će
biti pozvane osobe koje djeluju na području zaštite okoliša (primjerice aktivisti za svijet bez plastike,
profesori s fakulteta ekologije ili instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, učenici osnovnih i
srednjih škola, predstavnici lokalne zajednice iz Zlarina).
Priprema i djelovanje u kriznim situacijama
Hrvatski Crveni križ u 2020. godini provest će aktivnosti iz područja pripreme i djelovanja u kriznim
situacijama te aktivnosti koje se odnose na rad i djelovanje Nacionalnog logističkog centra.
Naziv aktivnosti
Rad Ureda mreže „Susjed pomaže prvi“
Projektni prijedlog EU Civilna zaštita
Potpora provođenju projekta „Sigurnije škole i vrtići“
Regionalni projekt opremanja Operativnih centara za krizne situacije
Standardne zalihe HCK
Edukacija operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa
Potpora društvima Crvenog križa
Informatički razvoj
Nacionalni logistički centar Hrvatskog Crvenog križa
Tijekom 2020. godine važna aktivnost biti će integracija rada i planiranja pripreme i djelovanja u
kriznim situacijama i Nacionalnog logističkog centra.
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Rad Ureda mreže „Susjedi pomažu prvi“
U 2020. godini s radom će započeti Ured mreže „Susjedi pomažu prvi“, kojem će domaćin biti
Hrvatski Crveni križ. Organizirat će se i provesti zajednička vježba na temu odgovora na krizne
situacije u kojoj će sudjelovati nacionalna društva Crvenog križa Hrvatske, Slovenije i Italije. Osim
navedenih sudionika, vježbu će popratiti i uzvanici iz Međunarodne federacije Crvenog križa i
Crvenog polumjeseca, Međunarodnog odbora Crvenog križa, predstavnici Europske unije te
Republike Hrvatske. Organizacija vježbe prati smjernice rada mreže „Susjedi pomažu prvi“, a cilj
vježbe je razmjena iskustava, poboljšanje koordinacije te podizanje kapaciteta i ljudskih resursa u
odgovoru na krizne situacije.
Projektni prijedlog EU Civilna zaštita
Hrvatski Crveni križ sudjelovat će u odgovoru na poziv za projekte Civilne zaštite EU zajedno s
kolegama iz Austrijskog Crvenog križa i kolegama iz društava Crvenog križa jugoistočne Europe.
Projekt je u ranoj planskoj fazi i na sastanku koji je planiran krajem 2019. godine definirat će se
pravac rada i aktivnosti. Prijedlog Hrvatskog Crvenog križa je da se projekt razvije u pravcu
uspostavljanja sustava psihosocijalne potpore za podršku pomagačima (operativnim snagama
sustava Civilne zaštite).
Potpora provođenju projekta „Sigurnije škole i vrtići“
Projekt ispred Hrvatskog Crvenog križa vodi Služba za rad s mladima i volonterima. Voditelj projekta
je Austrijski Crveni križ. Kako je tema projekta vezana uz ponašanje u kriznim situacijama Odjel za
pripremu i djelovanje u kriznim situacijama savjetodavno pomaže u radu projekta.
Regionalni projekt opremanja Operativnih centara za krizne situacije.
Tijekom godine Hrvatski Crveni križ radit će na projektu uspostavljanja i opremanja Operativnog
centra za krizne situacije u koordinaciji sa Regionalnim uredom za Europu Međunarodne federacije
društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Projekt ima za cilj uspostavljanje i opremanje
Operativnih centra za djelovanje u kriznim situacijama u nacionalnim društvima Crvenog križa u
jugoistočnoj Europi. Dio projekta je i opremanje Operativnog centra sa NICS računalnim sustavom
(Next Genaration Incident Command System). To je operativni sustav kojim se služe i ostali elementi
Civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Operativni centar će se uspostaviti u Nacionalnom logističkom
centru Hrvatskog Crvenog križa.
Standardne zalihe Hrvatskog Crvenog križa
Definiranje standardnih zaliha humanitarne pomoći za korisnike, kao i materijalnih sredstava za rad
operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa, nužan je postupak za kvalitetnu pripremu brzog i
učinkovitog odgovora na krizne situacije.
Standardne zalihe materijalnih dobara koje Hrvatski Crveni križ čuva za potrebe odgovora na krizne
situacije osiguravaju se, nabavkom i skladištenjem artikala u prostorima Hrvatskog Crvenog križa,
ugovaranjem zajamčene količine trenutačno dostupnih artikala s različitim dobavljačima i
osiguranjem zajamčene količine artikala od strane Ravnateljstva za robne zalihe Ministarstva
gospodarstva Republike Hrvatske.
Sukladno tome u 2020. godini, provest će se postupci zanavljanja i nabave novih proizvoda za
popunu Standardnih zaliha Hrvatskog Crvenog križa.
Edukacija operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa:
Sve edukacije Hrvatskog Crvenog križa imaju za cilj podizanje spremnosti i snaženje Operativnih
snaga kako u pripremi tako i u odgovoru na krizne situacije. Edukacije koje će Hrvatski Crveni križ
provesti u 2020. godini su:
A. Edukacija voditelja kriznih stožera na županijskoj razini
Po usvajanju novog zakona o Civilnoj zaštiti Republike Hrvatske i Operativnih planova usklađenih sa
navedenim zakonom, organizirat će se edukacija voditelja kriznih stožera Hrvatskog Crvenog križa
županijskoj razini. (20 osoba u 4 županije)
B. Edukacija članova interventnih timova
Uvodni trening za članove interventnih timova (GIT, ŽIT i NIT) – Hrvatski Crveni križ će koordinirati i
provoditi (u suradnji sa radnom grupom i educiranim predavačima) 4 treninga za interventne timove
na županijskim razinama (100 osoba na 4 treninga)
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C. Edukacija članova specijalističkih interventnih timova (SIT)
I. Trening SIT-a za osiguranje pitke vode
Edukacija se provesti u terenskim uvjetima s ciljem simuliranja stvarnih uvjeta u kriznim situacijama
(25 osoba na 2 treninga).
II. Trening SIT-a za pripremu hrane u terenskim uvjetima za volontere koji imaju ili kvalifikaciju ili
potrebna znanja za pripremu hrane. Osim pripreme hrane u terenskim uvjetima, trening obuhvaća i
higijensko ponašanje s namirnicama i podjelu namirnica (25 osoba na jednom treningu)
D. Trening za trenere za projekt „Prvih 7 minuta“ namijenjen voditeljima i istaknutim članovima
interventnog tima. U edukaciji će sudjelovati Davidova zvijezda iz Izraela (20 osoba na jednom
treningu).
E. Edukacija Jedinice za prvi odgovor Hrvatskog Crvenog križa – u 2020. godini nastavit će se
edukacija Jedince za prvi odgovor (JPO) Hrvatskog Crvenog križa kroz organizaciju jedne uredske
vježbe i sudjelovanje na terenskoj vježbi članova interventnog tima (15 osoba na jednom treningu).
F. Koordinacije edukacije na međunarodnoj razini – Hrvatski Crveni križ će i u 2020. godini
koordinirati različite edukacije i sudjelovanje zaposlenika i volontera Hrvatskog Crvenog križa na
edukacijama.
Hrvatski Crveni križ će uzeti učešće u terenskim i uredskim vježbama organiziranim od strane
elemenata civilne zaštite Republike Hrvatske
Potpora društvima Crvenog križa
Hrvatski Crveni križ će i u 2020. godini pružati potporu društvima Hrvatskog Crvenog križa u
djelovanju u kriznim situacijama, bilo na savjetodavnoj razini, bilo u potpori kroz rad Jedinice za prvi
odgovor te angažmanu SIT-a. Osim toga, pružat će se potpora društvima Hrvatskog Crvenog križa
na svim razinama u organizaciji i sudjelovanju u vježbama Zaštite i spašavanja u kriznim situacijama
(materijalna i organizacijska).
Tijekom 2020. godine nabaviti će se nova oprema za provođenje programa asanacije bunara. Ista će
se dati na raspolaganje društvima Hrvatskog Crvenog križa prema potrebi.
Važna aktivnost biti će i promocija dobro organiziranih i pravilno ustrojenih županijskih skladišta za
djelovanje u kriznim situacijama. Promocija će se temeljiti na konceptu Standardnih zaliha Hrvatskog
Crvenog križa za djelovanje u kriznim situacijama.
Informatički razvoj
Dodatni rad na operacionalizaciji sustavu Hrvatskog Crvenog križa Sahana i na integraciji NICS
sustava (Next Genaration Incident Command System) programa u Sahanu te diseminacija korištenja
istih na svim razinama.
Nacionalni logistički centar Hrvatskog Crvenog križa
Ekonomat
Tijekom 2020. godine provodit će se distribucija različitih materijala za društva Hrvatskog Crvenog
križa koja se može predvidjeti sukladno kalendaru događanja i ovisit će o potrebama društva
Hrvatskog Crvenog križa.
Izvršavat će se administrativni poslovi vezani za poslovanje skladišta ekonomata.
Skladište i logistika
I tijekom 2020. godine zaprimat će se te distribuirati donirana humanitarna pomoć prema društvima
Hrvatskog Crvenog križa, socijalnim samoposlugama te distribucija socijalnih paketa i tome sličnog.
Obavljat će se prijevoz donacija iz inozemstva u higijeni, odjeći i invalidskim pomagalima te
distribucija istih na području Republike Hrvatske i susjednih država.
U 2020. godini nabavljat će se roba potrebna u standardnim zalihama za potrebe djelovanja u
kriznim situacijama.
Izdavat će se i posuđivat oprema te ortopedska i medicinska pomagala sukladno zahtjevima društava
Hrvatskog Crvenog križa i fizičkih osoba.
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Kontinuirano će se provjeravati ispravnost tehničko-materijalnih sredstava Hrvatskog Crvenog križa
koja su uskladištena u Nacionalnom logističkom centru Jelkovec i skladištu Blato. Skladište Blato
održavat će se za buduće potrebe Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama.
Poslovi i plan rada logistike, jednako kao i ekonomata, ovise o potrebama stručnih službi unutar
Hrvatskog Crvenog križa, a uključuje provođenje raznih programa, edukacija, natjecanja, vježbi i dr.
Hrvatski Crveni križ će tijekom 2020. u sklopu projekta „HCK- 2020“ nastaviti raditi na identifikaciji i
uređenju skladišta društava Hrvatskog Crvenog križa na županijskoj razini.
Sve aktivnosti planirane kroz 2020. godinu planirane su s ciljem daljnjeg razvoja logističkih i
operativnih sposobnost djelovanja Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama na svim razinama.
Veliki naglasak dati će se edukaciji operativnih snaga kako bi još brže, učinkovitije i s više
koordinacije, ljudskih kapaciteta i dobara odgovorili na izazove. Sve navedene aktivnost doprinijet će
boljem pozicioniranju Hrvatskog Crvenog križa na svim razinama u sustavu Civilne zaštite Republike
Hrvatske.

MLADI I VOLONTERI HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
Tijekom 2020. godine planira se provođenje slijedećih aktivnosti:
Naziv aktivnosti
24. natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog
Izborna Skupština mladih
Rad Odbora mladih
Sudjelovanje na međunarodnim kampovima i mrežama mladih posvećenima razvoju
volonterstva
Provođenje Erasmus+ projekta „Sigurnije škole i vrtići“
Edukacije za nastavnike, odgojitelje i stručne suradnike
Edukacije za koordinatore volontera
Povjerenstvo za razvoj volonterstva Hrvatskog Crvenog križa
Nacionalni odbora za razvoj volonterstva
Suradnja s fakultetima i organizacijama s kojima dijelimo područja interesa
Volontiranje za međunarodne studente i studente drugih inozemnih organizacija
Obilježavanje Međunarodnog dan volontera
Dodjela godišnjih priznanja Hrvatskog Crvenog križa za volontera i volonterski tim godine
Nominiranje društava Crvenog križa za Državnu nagradu za volontiranje
Uključivanje u nacionalne volonterske akcije
Materijal za rad s volonterima
Razvoj platforme za komunikaciju koordinatora volontera
Pilot projekt „Moj susjed, volonter Crvenog križa“
Prijava projekta usmjerenog na razvoj terenskih jedinica mladih i spontane volontere
Tijekom 2020. godine održat će se 24. natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa koje obuhvaća tri
razine – gradsku (7. ožujka 2020.), međužupanijsku (4. travnja 2020.) i državnu. Državno natjecanje,
na kojem sudjeluje 20 najboljih ekipa (10 u kategoriji podmlatka i 10 u kategoriji mladih), održat će se
u Zagrebu u Tjednu Crvenog križa, 9. svibnja 2019. godine. Natjecanje će trajati 3 dana te će se za
natjecanje pripremiti i ostali popratni sadržaji u čijoj će pripremi i realizaciji sudjelovati Odbor mladih
Hrvatskog Crvenog križa.
U 2020. godini održat će se izborna Skupština mladih na kojoj će mladih dobiti uvid u rad Odbora
mladih, a bit će usvojen i godišnji plan rada mladih. Održat će se minimalno dvije sjednice Odbora
mladih na kojima će se pratiti izvršenje godišnjeg plana rada mladih Hrvatskog Crvenog križa. Rad
mladih u 2020. godini bit će usmjeren na pripremu novih programskih sadržaja s temama klimatskih
promjena i ovisnosti. Također će se mladima predložiti provođenje novih volonterskih programa i
poticati proširenje postojećih („Odgoj za humanost od malih nogu“ i „Bolnica Bezbolnica“) te
uključivanje u obilježavanja zajedničkih akcija Hrvatskog Crvenog križa i odabranih važnih dana za
mlade (Dan mladih, Međunarodni dan volontera i Dan planeta Zemlje). Mladi volonteri Hrvatskog
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Crvenog križa sudjelovat će na međunarodnim kampovima mladih (Atlantis XIV., International
Friendship Camp), u mrežama mladih (EYN, SEYN, Mediteranska mreža mladih, Balkanska mreža
mladih) te će se nastojati priključiti mrežama posvećenima razvoju volonterstva (ENDOV, VA).
Tijekom 2020.godine Hrvatski Crveni križ će nastaviti provoditi Erasmus+ projekt „Sigurnije škole i
vrtići“ s ciljem testiranja on-line platforme na kojoj će biti dostupni materijali vezani uz temu pripreme
za izvanredne situacije, psihosocijalnu podršku, prvu pomoć i općenitu sigurnost za djecu u školama i
vrtićima. U testiranje će biti uključeno 10 dječjih vrtića i 3 škole. Organizirat će se završna
konferencija na kojoj će se prezentirati postignuti rezultati projekta. Objedinjavanjem primjera dobre
prakse u on-line publikaciju obogatiti će se i proširiti program „Odgoj za humanost od malih nogu“ za
potrebe kojeg će se provoditi i edukacija volontera i zaposlenika društava Crvenog križa.
Hrvatski Crveni križ će nastaviti organizirati i provoditi edukacije za nastavnike, odgojitelje i stručne
suradnike za teme za koje je zadužen unutar kurikuluma Škola za život i programa „Odgoj za
humanost od malih nogu“, a u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje. Održat će se minimalno
8 stručnih skupova u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
U Dječjoj bolnici Srebrnjak i u Klinici za dječje bolesti Zagreb nastavit će se provoditi program
„Bolnica Bezbolnica“. Uz program „Vesela srijeda“ u kojemu volonterski sudjeluju brojni izvođači s
hrvatske kulturne, glazbene i zabavne scene, nastavit će se provoditi edukativne i kreativne radionice
namijenjene djeci na bolničkim odjelima. U Klinici za dječje bolesti Zagreb provest će se novi
volonterski pilot program „Volonter u čekaonicama“ te će se program nastojati proširiti i na društva
Hrvatskog Crvenog križa. U svrhu provođenja programa pripremit će se i predstava koja bi se trebala
odigrati na području 5 društava Hrvatskog Crvenog križa koja se požele uključiti u provođenje
programa „Bolnica Bezbolnica“.
Hrvatski Crveni križ organizirati će edukaciju za koordinatore volontera u svrhu ujednačavanja
pristupa vođenja volontera i organiziranja volonterskih programa.
Povjerenstvo za razvoj volonterstva Hrvatskog Crvenog križa usmjeravati će strateški razvoj
volonterstva aktivno djelujući na i između organiziranih sjednica.
Predstavnik Hrvatskog Crvenog križa sudjelovati će na sjednicama i u radu Nacionalnog odbora za
razvoj volonterstva.
Identificirat će se grupe i pojedinci koje žele volontirati u Hrvatskom Crvenom križu te će se u tu
svrhu dogovarati nove suradnje i formalizirati postojeće sa fakultetima i organizacijama s kojima
dijelimo područja interesa.
Organizirati će se volontiranje za međunarodne studente i studente drugih inozemnih organizacija
koji svojim znanjima i vještinama mogu podići i utjecati na kvalitetu provedbe postojećih programa.
Hrvatski Crveni križ nastaviti će unaprjeđivati sustav prepoznavanja vrijednosti volontera
osmišljavanjem inovativnih načina obilježavanjem prigodnih dana/događaja (Međunarodni dan
volontera, Dodjela godišnjih priznanja Hrvatskog Crvenog križa za volontera i volonterski tim godine),
ali i vrijednosti organizatora volontiranja (društva Hrvatskog Crvenog križa) nominiranjem na Državnu
nagradu za volontiranje koja je najviše priznanje što ga Republika Hrvatska dodjeljuje za volontiranje,
doprinos promicanju volonterstva i druge volonterske aktivnosti. Zagovarat će se i poticati inovativni
oblici nagrađivanja volontera (npr. popusti za HŽ karte, ulaznice za predstave i sl.), uključivanje u
nacionalne volonterske akcije (npr. Hrvatska volontira), razvit će se materijal za rad s volonterima te
će se razviti platforma za komunikaciju koordinatora volontera.
Hrvatski Crveni križ razviti će koncept novog volonterskog programa „Moj susjed, volonter Hrvatskog
Crvenog križa“ usmjeren na identificiranje pojedinaca koji će biti aktivni predstavnici Crvenog križa u
svojim lokalnim zajednicama. Provest će se pilot projekt u suradnji sa tri gradska društva Crvenog
križa u tri različite regije na području Republike Hrvatske.
U 2020. godini Hrvatski Crveni križ podnijet će prijavu za projekt usmjeren na razvoj terenskih
jedinica mladih i spontane volontere u sklopu strateških partnerstva Erasmus+ projekata kroz koji će
biti moguće i razviti aplikaciju potrebnu za sustavno praćenje volonterskog rada ali i poticanja na
volontiranje.
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EU FONDOVI
U 2020. godini, kao zadnjoj godini ugovaranja projekata za financiranje iz europskih fondova za
postojeću EU financijsku perspektivu 2014.-2020., očekuje se ugovaranje većeg broja EU projekata
koje je Hrvatski Crveni križ prijavio 2018. i 2019. godine, a koji bi osigurali stabilno financiranje i
proširivanje aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa. Zbog sporosti nadležnih nacionalnih tijela koja
upravljaju EU fondovima, kasnila je objava većine natječaja za EU financiranje na koje se Hrvatski
Crveni križ mogao javiti, a kasni se i s donošenjem odluka. Na sve natječaje odnosno pozive na
dodjelu sredstava koji su do sada raspisani Hrvatski Crveni križ se prijavio s vlastitim projektnim
prijedlozima, a također je pružio potporu velikom broju društava Hrvatskog Crvenog križa da se
samostalno prijave na natječaje. U idućoj godini moguće je raspisivanje nekoliko novih natječaja
nakon što hrvatska nacionalna tijela koja upravljaju EU fondovima utvrde koliko će im novaca
preostati u pojedinim EU fondovima odnosno operativnim planovima za postojeću financijsku
perspektivu.
Kroz projekte u 2020. godini očekuje se prihod u iznosu od najmanje 7.434.000,00 kuna uključujući
preneseni višak sredstava iz 2019. godine u iznosu od 396.000,00 kuna, te ukupni rashodi u iznosu
od najmanje 6,6 milijuna kuna i nabava dugotrajne imovine od 682.000,00 kuna (u financijskom
planu za 2020. godinu naveden samo dio očekivanih prihoda od EU projekata koji su u nastavku).
Naziv projekta u provedbi i drugih aktivnosti
ARCI - Aktivnosti Crvenog križa za integraciju preseljenih i premještenih izbjeglica
Psihosocijalna podrška i osiguravanje pristupa zdravstvenim uslugama tražiteljima međunarodne
zaštite (AMIF 2019)
Sigurnije škole i vrtići (Erasmus+)
Edukacije DHCK i zaposlenika HCK o provedbi EU projekata
Potpora DHCK u prijavi EU projekata
Planiranje operativnih programa za novu EU financijsku perspektivu 2021.-2027.
Prijave projekata po novim natječajima za financiranje iz EU fondova i drugih izvora
U 2020. godini nastavit će se provedba tri projekta započeta 2019. godine i ranije kako slijedi:
1. „Aktivnosti Crvenog križa za integraciju preseljenih i premještenih izbjeglica“ – ARCI (engl. Action
of Red Cross for Integration of reallocated and resettled persons), financiran iz Fonda za azil,
migracije i integraciju Europske komisije - AMIF, provedba od 8. siječnja 2018. do 7. siječnja
2020. godine uz dodatna 3 mjeseca provedbe za što se čeka odobrenje Europske komisije,
nositelj projekta je Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca,
Hrvatski Crveni križ je partner u iznosu od 289.610,48 eura uključujući 10% vlastitog
sufinanciranja;
2. „Psihosocijalna podrška i osiguravanje pristupa zdravstvenim uslugama tražiteljima međunarodne
zaštite“ – financiranje iz AMIF-a, provedba od 15. siječnja 2019. do 14. siječnja 2020. godine uz
mogućnost produženja do kraja veljače 2020. godine, Hrvatski Crveni križ je nositelj u iznosu od
3.560.000,00 kuna EU financiranja;
3. „Sigurnije škole i vrtići“ (engl. Safer schools and kindergartens) – u sklopu programa Europske
komisije Erasmus+; provedba od 1. studenog 2018. do 31. listopada 2020. godine, nositelj
projekta je Austrijski Crveni križ, Hrvatski Crveni križ je partner u iznosu od 28.197,00 eura
(208.658,00 kuna) od kojih se 27.246 eura odnosi na EU financiranje, a 950,7 eura na doprinos
Hrvatskog Crvenog križa.
Prijavljeni projekti - čekaju odobrenje
Psihosocijalna podrška i osiguravanje pristupa zdravstvenim uslugama tražiteljima međunarodne
zaštite II (AMIF)
Stariji za starije – umrežavanje socijalnih usluga u zajednici (ESF)
Integrativna podrška djeci bez pratnje (ESF)
Izgradnja sustavne i sveobuhvatne podrške osobama pod međunarodnom zaštitom razvojem
uključivih socijalnih usluga (ESF)
Aktivni i otporni – osobe s invaliditetom (ESF)
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Centar Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici (Unaprjeđenje
infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije
– druga faza) (EFRR)
UNHCR Podrška integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom i prevencija ksenofobije
„Integracija osoba pod međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo uz podršku Hrvatskog
Crvenog križa“ (AMIF)
Uz to, planirana je provedba još najmanje 7 projekata ukupne vrijednosti od 25.664.794,52 kuna koji
su prijavljeni za financiranje i za koje se odluka o financiranju očekuje do kraja 2019. i u prvoj polovici
2020. godine:
4. „Psihosocijalna podrška i osiguravanje pristupa zdravstvenim uslugama tražiteljima međunarodne
zaštite II“ – financiranje iz AMIF-a, provedba na rok od najmanje godinu dana za nastavak rada u
prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite Zagreb i Kutina (cca. od ožujka 2020.) u iznosu
od najmanje cca 3.500.000,00 kuna, Hrvatski Crveni križ je nositelj;
5. „Podrška integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom i prevencija ksenofobije“ (engl. Support
to integration of beneficiaries of international protection and prevention of xenophobia) –
financiranje kroz fond UNHCR-a, provedba od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine,
Hrvatski Crveni križ je nositelj, cca. 1.164.800,00 kuna (prijava do 24. studenog 2019.);
6. „Stariji za starije – umrežavanje socijalnih usluga u zajednici“, projekt prijavljen za natječaj;
financiranje iz Europskog socijalnog fonda - ESF kroz poziv „Širenje mreže socijalnih usluga u
zajednici“ 5. lipnja 2018. godine za koji se odluka očekuje do kraja 2019. godine budući je u rujnu
2019. godine prošao fazu čišćenje proračuna, a provedba je planirana na 23 mjeseca u ukupnom
iznosu od 1.500.000,00 kuna;
7. „Integrativna podrška djeci bez pratnje“, projekt prijavljen na ESF poziv „Širenje mreže socijalnih
usluga u zajednici“ 5. lipnja 2018. godine za koji se odluka očekuje do kraja 2019. godine budući
je u rujnu 2019. godine prošao fazu čišćenje proračuna, a provedba je planirana na 23 mjeseca u
ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kuna;
8. „Izgradnja sustavne i sveobuhvatne podrške osobama pod međunarodnom zaštitom razvojem
uključivih socijalnih usluga“, projekt prijavljen na ESF poziv „Širenje mreže socijalnih usluga u
zajednici“ 5. lipnja 2018. godine za koji se odluka očekuje do kraja 2019. godine budući je u rujnu
2019. godine prošao fazu čišćenje proračuna, a provedba je planirana na 24 mjeseca u ukupnom
iznosu od 1.499.994,57 kuna.
9. „Aktivni i otporni – osobe s invaliditetom“, projekt prijavljen na ESF poziv „Širenje mreže socijalnih
usluga u zajednici“ 5. lipnja 2018. godine za koji se odluka očekuje do kraja 2019. godine budući
je u rujnu 2019. godine prošao fazu čišćenje proračuna, a provedba je planirana na 22 mjeseca u
iznosu od 1.500.000,00 kuna;
10.
Centar Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici, projekt prijavljen
na ERRF poziv „Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška
procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ s provedbom planiranom na 33 mjeseca (oko 2,5
godine) u ukupnom iznosu od 14.999.999,95 kuna, a za koji se odluka očekuje u prvoj polovici
2020. godine.
Uz navedene projekte, planira se provedba još najmanje jednog projekta koji je prijavljen krajem
2019. godine i za kojeg se odluka o financiranju očekuje u prvoj polovici 2020. godine, a predstavljaju
nastavak aktivnosti iz prethodnih godina:
11.
„Integracija osoba pod međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo uz podršku Hrvatskog
Crvenog križa“ – financiranje iz AMIF-a, provedba na rok od 3 godine u iznosu od 13.531.669,40
kn (prijavljen 11. studenog 2019.).
Za projekt ARCI za koje postoji obveza sufinanciranja vlastitim sredstvima Hrvatskog Crvenog križa
od 10%, Hrvatski Crveni križ je podnio zahtjev za sufinanciranje od Ureda za udruge Vlade Republike
Hrvatske koje je odobreno ugovorom sklopljenim 23. siječnja 2019. godine u iznosu od 11.584,42
EUR odnosno 86.651,46 kuna, uplaćen 28. veljače 2019. godine i u financijskom planu za 2020.
godinu prikazan je kao preneseni višak sredstava Predviđeno trajanje projekta ARCI je do 7. travnja
2020. godine nakon čega će se točno obračunati iznos sufinanciranja Hrvatskog Crvenog križa za taj
projekt uključujući spomenuto sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
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Hrvatski Crveni križ je kao nositelj prijavio četiri projektna prijedloga u lipnju 2018. godine na sve
četiri komponente ESF poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici“ u ukupnoj vrijednosti
5.999.994,57 kuna i to: 1) „Stariji za starije – umrežavanje socijalnih usluga u zajednici“ vrijednosti
1,5 milijuna kuna; 2) „Aktivni i otporni – osobe s invaliditetom“ vrijednosti 1,5 milijuna kuna; 3)
„Integrativna podrška djeci bez pratnje“ u iznosu od 1,5 milijuna kuna te 4) „Izgradnja sustavne i
sveobuhvatne podrške osobama pod međunarodnom zaštitom razvojem uključivih socijalnih usluga“
u iznosu od 1.499.994,57 kuna. Hrvatski Crveni križ planira ova četiri projekta provoditi u partnerstvu
s 18 društava Hrvatskog Crvenog križa, te s Vukovarsko-srijemskom i Karlovačkom županijom,
Hrvatskim pravnim centrom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Za sva četiri projekta očekuje se
potpisivanje ugovora s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje (PT1 i PT2) do kraja 2019. godine, a budući su sva četiri projekta prošla fazu čišćenja
proračuna projekata u rujnu 2019. godine.
U 2020. godini planira se ugovaranje projekta za gradnju Centra Hrvatskog Crvenog križa za
korisnike socijalnih usluga u zajednici za koji je projektni prijedlog podnijet 15. listopada 2019. godine
na natječaj pod nazivom „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao
podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, čije financiranje je predviđeno iz Europskog
fonda za regionalni razvoj - ERDF iz nacionalnog Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Projektom je planirano rušenje i izgradnja novog objekta na lokaciji Zagreb, Dubravkin trg gdje bi se
uspostavio centar i prihvatilište za žrtve trgovanja ljudima u procijenjenoj vrijednosti od nešto manje
od 15 milijuna kuna. Idejni projekt građenja je napravljen u rujnu 2018. i revidiran je u rujnu 2019.
godine.
Osim navedenog očekuje se financiranje još dva projekta u 2020. godini koji će se prijaviti do kraja
2019. godine (natječaji UNCHR-a i Ministarstva unutarnjih poslova) za potporu osobama pod
međunarodnom zaštitom i za rad s tražiteljima azila u prihvatilištima Zagreb i Kutina.
Osim u provedbi navedenih EU i drugih velikih projekata, zaposlenici Službe za EU fondove će
nastaviti pružati potporu drugim službama Hrvatskog Crvenog križa u financijskom vođenju manjih
projekata kao što su: „Prevencija trgovanja ljudima i pomoć žrtvama“ – financira se iz sredstava
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (cca. 283.462,00 kuna godišnje),
„Zaštita žrtava mučenja među ranjivim skupinama migranata“ – financira se iz sredstava
Dobrovoljnog fonda Ujedinjenih naroda za žrtve mučenja kroz projekt Hrvatskog pravnog centra
(cca. 2.000,00 USD godišnje) te „Potpora migrantima i tražiteljima azila u detenciji“ – financira se iz
sredstava Međunarodnog odbora Crvenog križa (cca. 270.000,00 kuna).
Vlastito sudjelovanje u provedbi FEAD projekata Hrvatski Crveni križ će u 2020. godini ograničiti na
potporu i koordinaciju društava Crvenog križa koji će samostalno ili partnerstvu prijavljivati FEAD
projekte. Raspisivanje novog natječaja za FEAD projekte očekuje se do kraja godine na osnovu čega
će se među društvima Hrvatskog Crvenog križa tražiti novi prijavitelji koji bi preuzeli odgovornost za
prijavu projekta kojim bi se pokrilo područje središnje Hrvatske koje je do sada vodio Hrvatski Crveni
križ (područje s najmanje 25 društava Hrvatskog Crvenog križa).
U 2020. godini Hrvatski Crveni križ planira staviti prioritet na pripremu projektnih prijedloga i prijavu
novih projekata za financiranje iz nacionalno upravljanih EU sredstava, kao i direktno upravljanih EU
sredstava od Europske komisije. Uz to nastavit će se praćenje provedbe velikih projekata gdje je
potrebno veće financijsko upravljanje provedbom projekata.
Jedan od velikih prioriteta u 2020. godini su razgovori s nadležnim ministarstvima vezano za
planiranje novih operativnih programa za novu EU financijsku perspektivu 2021. do 2027. godine
koje će nacionalna tijela intenzivno pripremati tijekom 2020. godine.
I u 2020. godini Hrvatski Crveni križ nastavit će pružati potporu društvima Hrvatskog Crvenog križa
kod prijavljivanja projekata za financiranje iz EU sredstava po natječajima koji će se raspisivati u
2020. godini, u prvom redu iz operativnih programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020 (ESF),
„Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć“ za razdoblje 2014.-2020. (FEAD) i
„Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020 (ERDF), kao što je bilo i u prethodne četiri godine, što je do
sada rezultiralo velikim brojem prijavljenih i odobrenih projekata gradskih i općinskih društava
Crvenog križa. Uz to, nastavit će se, u okviru mogućnosti (ljudskih i materijalnih), pružati potpora u
provedbi svih navedenih projekata.
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U svjetlu toga, povećat će se broj edukacija za društva Hrvatskog Crvenog križa, u prvom redu
vezano za provedbu i financijsko vođenje EU projekata i provedbu postupaka velikih nabava.
Dodatne edukacije planirane su vezano za prijavu projekata prekogranične suradnje u kojima je do
sada sudjelovao vrlo mali broj društava Hrvatskog Crvenog križa, a Hrvatski Crveni križ nije do sad
prijavljivao takve projekte samostalno ili u partnerstvu. Za zaposlenike Službe za EU fondove u 2020.
godini planirane su dodatne osnovne i specijalističke edukacije u području javne nabave potrebne
zbog stjecanje certifikata i za obnove certifikata za provođenje postupaka javne nabave, kao i
sudjelovanje u drugim vanjskim specijalističkim edukacijama o upravljanju EU projektima.
Hrvatski Crveni križ će nastaviti surađivati s Međunarodnom federacijom društava Crvenog križa i
Crvenog polumjeseca te Uredom Crvenog križa u Bruxellesu vezano uz pripremu programa i
projekata financiranih iz fondova EU. Planirano je sudjelovanje na sastancima i radionicama u
inozemstvu, kao i u tuzemstvu vezano za pripremu i provedbu gore spomenutih projekata.

PRIKUPLJANJE SREDSTAVA I IZDAVAŠTVO
Tijekom 2020. godine planira se provođenje slijedećih aktivnosti:
Naziv aktivnosti
Prikupljanje novčanih sredstava
Prikupljanje materijalnih sredstava
Suradnja sa tvrtkama
Organiziranje humanitarnih akcija
Razvijanje novih alata prikupljanja sredstava
Sudjelovanje u radionicama o doniranju hrane
Dorada postojećih vizuala promidžbeno-edukativnih materijala i doplatnih
poštanskih maraka
Tijekom 2020. godine nastaviti će se sa prikupljanjem sredstava u vidu novčanih i materijalnih dobara
kojima će se osigurati podrška za aktivnosti i programe pomoći Hrvatskog Crvenog križa,
namijenjenih najranjivijim skupinama na području Republike Hrvatske. Koristit će se metode
prikupljanja novčanih sredstava kao što su: prikupljanje putem kasica, donatorskog telefona, onlinedonacija te trajnih naloga.
U slučaju kriznih situacija pristupit će se podizanju apela pomoći u zemlji i inozemstvu.
U 2020. godini će se nastaviti suradnja s tvrtkama u prikupljanju novčanih i materijalnih sredstava od
prodanog proizvoda. Predstavnici Hrvatskog Crvenog križa sudjelovat će u provedbi edukacije za
ravnatelje društava Hrvatskog Crvenog križa te sudjelovati u obilježavanju prigodnih datuma i
zajedničkih akcija Hrvatskog Crvenog križa.
U suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede predstavnici Hrvatskog Crvenog križa sudjelovat će u
radionicama o doniranju hrane koje su predviđene u sklopu Plana sprječavanja i smanjena nastajanja
otpada od hrane Republike Hrvatske 2019- 2022.
U 2019. godini započete su aktivnosti vezane uz primjenu novih alata prikupljanja novčanih
sredstava. Naglasak je na mobilnim on-line donacijama. U 2020. godini a se redizajnirat će se
internetska stranica Hrvatskog Crvenog križa u domeni doniranja kako bi unaprijedili proces
doniranja i učinili ga jednostavnijim i pristupačnijim, surađivat će se s bankama i pružateljima usluga
digitalnih novčanika oko mogućnosti doniranja putem mobilnih aplikacija te implementacija 2D bar
koda, odnosno direktnih naloga za doniranje korisnicima usluga mobilnog bankarstva i digitalnih
novčanika.
Tijekom 2020. godine nastavit će se započeta suradnja s trgovačkim lancima Kaufland i Bipa u
prikupljanju sredstava te će se razraditi cjelogodišnji plan aktivnosti.
Kroz prodaju promidžbenog materijala Clementije 1878 d.o.o. prikupljati će se novčana sredstva za
provođenje programa Hrvatskog Crvenog križa.

Stranica | 33

Prikupljanje sredstava za programe Hrvatskog Crvenog križa
Hrvatski Crveni križ je u želji što boljeg predstavljanja pojedinačnih programa koje provode Hrvatski
Crveni križ i društva Crvenog križa te povećanu transparentnosti prikupljanja i utroška sredstava
izradio zasebne programe kako bi donatorima ponudio veći broj tzv. „proizvoda“. Ovakav pristup
zamjenjuje dosadašnji poziv donatorima „za ljude u potrebi“ ili „za programe pomoći Hrvatskog
Crvenog križa“ koji su preopćeniti, nepogodni za promociju i donatorima neinteresantni. Uz navedene
programe izrađen je i potpuno novi oblik prikupljanja novca putem mobilnih uređaja / plaćanje putem
mobilnih uređaja, odnosno skeniranjem 2D bar kodova. Skeniranjem koda mobilnim uređajem,
potencijalni donator će u svega nekoliko sekundi moći izvršiti donaciju. Za svaki od navedenih
programa za koje Hrvatski Crveni križ planira u 2020. godini prikupljati novčana sredstva biti će
kreiran jedinstveni bar kod.
Za dostojanstven život
Prikupljat će se novčana sredstva za potrebe siromašnih osoba starije životne dobi, a koje žive u
samačkim kućanstvima. Prikupljenim sredstvima nabavit će se štednjaci na drva i drva za ogrijev.
Posudionica medicinskih pomagala
I u 2020. godini nastavit će se s prikupljanjem novčanih sredstava kao i prikupljanjem ortopedskih i
medicinskih pomagala. Prikupljenim sredstvima nabavit će se nova medicinska i ortopedska
pomagala sukladno potrebama postojeće „Posudionice medicinskih i ortopedskih pomagala“
Hrvatskog Crvenog križa.
Bolnica Bezbolnica
Hrvatski Crveni križ nastavit će s prikupljanjem novčanih sredstava za provođenje programa „Bolnica
Bezbolnica“ koji je namijenjen djeci na bolničkom liječenju s ciljem smanjenja negativnih posljedica
hospitalizacije. Prikupljena sredstva koristiti će se za provedbu programa na bolničkim odjelima,
održavanje edukacije volontera, nabavu darova za djecu i ostale promotivne aktivnosti.
U čemu je razlika ako sam različit
Tijekom 2020. godine prikupljat će se novčana sredstva za pomoć novorođenim bebama i djeci do
petnaeste godine iz izbjegličkih obitelji. Prikupljenim sredstvima nabavit će se oprema za novorođene
bebe, odjeća, obuća i hrana.
Asanacija bunara
Nastavit će se s prikupljanjem novčanih sredstava za provedbu programa asanacije bunara koju
Hrvatski Crveni križ provodi već niz godina na području djelovanja gradskih društava Hrvatskog
Crvenog križa Vinkovci, Vukovar, Beli Manastir i Glina. Prikupljenim sredstvima nabavit će se oprema
neophodna za provođenje aktivnosti čišćenja bunara.
Ne!ovisni - zajedno protiv ovisnosti
Prikupljenim sredstvima koristit će se za provedbu edukacija učenicima osnovnih i srednjih škola s
ciljem stvaranja socijalne svijesti kod mladih članova društva o štetnosti konzumiranja duhanskih
proizvoda, alkoholnih pića i droga.
Set za 5 – darujmo higijenske torbice djeci u siromaštvu
Prikupljenim sredstvima financirati će se nabava i podjela higijenskih paketa djeci u potrebi, s ciljem
razvijanja svijesti o važnosti osobne higijene te usvajanje vrijednosti zdravog življenja.
Neću biti rob(a)! – sigurnost na internetu
Prikupljenim sredstvima pristupit će se izradi i distribuciji edukativnog materijala o rizicima trgovanja
ljudima namijenjenog djeci u osnovnim školama.
48. Sabirna akcija Solidarnost na djelu
Tradicionalna sabirna akcija „Solidarnost na djelu“ provest će se 8. listopada 2020. godine. U akciji
koja će biti provedena pod sloganom „Ne dvoji za drugog izdvoji“, a koju provode društva Hrvatskog
Crvenog križa, prikupljati će se novčana i materijalna dobra. Za potrebe provođenja akcije, Hrvatski
Crveni križ pripremit će promidžbeni materijal koji će biti distribuiran društvima Hrvatskog Crvenog
križa.
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Vaš dar za pravu stvar-hrana dostupna svima
I tijekom 2020. godine nastavit će se provođenje akcije prikupljanja prehrambenih artikala u suradnji
s trgovačkim lancem Kaufland. U akciji će se prikupljati prehrambeni artikli propisani Pravilnikom o
materijalnoj humanitarnoj pomoći. Pravilnikom se utvrđuju vrste i sadržaj paketa materijalne
humanitarne pomoći, izgled ambalaže te normativi za raspodjelu paketa socijalno ugroženim
skupinama i žrtvama prirodnih katastrofa i kriza izazvanih ljudskim djelovanjem. Za potrebe akcije
Hrvatski Crveni križ pripremit će promidžbeni materijal.
Pored navedenog, Hrvatski Crveni križ kontinuirano će prikupljati novčana sredstva za pomoć
osobama koje žive u siromaštvu. U dogovoru sa restoranima, komunicirat će se 2D bar kodovi na
podmetačima za jelo. Prikupljenim sredstvima nabavit će se paketi hrane za korisnike s područja
djelovanja društava Hrvatskog Crvenog križa.
Izdavaštvo
Doradit će se postojeći vizuali, idejna rješenja, ilustracije i grafički prijelomi radi naglašavanja ciljeva i
vizije Hrvatskog Crvenog križa te obavljanja svih djelatnosti i ovlasti propisanih Zakonom o Hrvatskom
Crvenom križu, a temeljem potreba i planova stručnih službi Hrvatskog Crvenog križa. Tu spadaju
sve vrste publikacija: letci, plakati, zahvalnice, brošure, priručnici i slikovnice, roll-up plakati te
pripremanje materijala za objavu na digitalnim medijima.
I 2020. godine izrađivat će se obvezne doplatne poštanske marke povodom Tjedna Crvenog križa,
Tjedna borbe protiv tuberkuloze i Tjedna solidarnosti te prigodni novogodišnji materijal.

ŠKOLA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
Tijekom 2020. godine planira se provođenje slijedećih aktivnosti:
Naziv aktivnosti
Interdisciplinarne terenske nastave u Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog križa za učenike
osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj
Stručni skupovi za učitelje, nastavnike i stručne suradnike u osnovnim i srednjim školama
Promocija Edukacijskog centra Hrvatskog Crvenog križa za škole u Republici Hrvatskoj pomoću
VR naočala
Osnovna edukacije ravnatelja općinskih, gradskih i županijskih društava Hrvatskog Crvenog križa
Osnovna edukacija zaposlenika društava Crvenog križa
Tečaj osnovnih postupaka održavanja života uz upotrebu AVD-a
Osnovna edukacija volontera
Edukacija za koordinatore volontera i voditelje mladih Hrvatskog Crvenog križa
Humane vrednote – klimatske promjene
Odgoj za humanost od malih nogu
Osnovna edukacija o odnosima s javnostima Hrvatskog Crvenog križa
Edukacija ravnatelja društava Crvenog križa „Služba traženja - aktivnosti na obnavljanju obiteljskih
veza – obnova i dopuna znanja“
Edukacija zaposlenika društava Crvenog križa „Služba traženja - aktivnosti na obnavljanju
obiteljskih veza – obnova i dopuna znanja za edukatore“
Edukacija doktora medicine „Osposobljavanje predavača iz nastavnog predmeta – Pružanje prve
pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći“
Stručno usavršavanje i provjera stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenih ispitivača iz
nastavnog predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći"
Osposobljavanje instruktora prve pomoći
Realističan prikaz ozljeda (trening za trenere)
Edukacija novih volontera „Program smanjenja šteta uporabe droga“
Sastanak Stručne komisije za edukacije Hrvatskog Crvenog križa
Izmjena i dopuna Pravilnika o edukacijama Hrvatskog Crvenog križa
Hrvatski Crveni križ veliku pozornost pridaje edukacijama, a cilj brojnih programa i radionica sustavno
razvijanih od strane Hrvatskog Crvenog križa je poticanje građana svih dobnih skupina kroz formalno
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i neformalno obrazovanje na praktično usvajanje humanih vrednota, razvoja empatije, pomaganja
potrebitima, prihvaćanja različitosti, prevencije rizičnog ponašanja, očuvanja zdravlja i života kako
ljudi, tako i njihovog okoliša. Veliku pozornost Hrvatski Crveni križ pridaje i stručnom usavršavanju
zaposlenika i volontera Hrvatskog Crvenog križa.
Školske godine 2018/2019 Hrvatski Crveni križ započeo je s provedbom programa „Interdisciplinarne
terenske nastave u Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog križa za sedme razrede osnovnih škola
u Republici Hrvatskoj“ odobrenog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Program se sastoji
od obilaska multimedijskog i interaktivnog edukativno-izložbenog prostora i radionica na temu:
prevencija trgovanja ljudima; pritisak vršnjaka i vježbanje komunikacijskih, životnih vještina; stereotipi
i predrasude, socijalna inkluzija; razvoj demokratske kulture i prihvaćanje različitosti; priprema za
izvanredne situacije i prva pomoć. U suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje Hrvatski Crveni
križ sudjelovao je na stručnim skupovima za učitelje, nastavnike i stručne suradnike osnovnih i
srednjih škola prezentirajući im navedeni program koji povezuje međupredmetne teme građanskog
odgoja i obrazovanja (teme ljudsko pravne dimenzije, društvene dimenzije i kulturološke dimenzije),
zdravstvenog odgoja (živjeti zdravo, prva pomoć), te povijesti (pojava humanitarnih organizacija,
osnivanje Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, istaknuti humanitarci u
povijesti, Nobelova nagrada za mir). Agencija za odgoj i obrazovanje uputila je Hrvatski Crveni križ da
je navedeni program prilagodljiv učenicima svih dobnih skupina. Cilj je u školskoj godini 2019/2020
proširiti suradnju sa osnovnim školama uključujući učenike nižih razreda i učenike srednjih škola.
Tijekom školske godine 2018/2019 na terenskoj nastavi u Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog
križa sudjelovalo je 70 škola i 2870 učenika. I u ovoj školskoj godini, 2019/2020. očekuje se slična
posjećenost s obzirom na kapacitete Edukacijskog centra koji su u potpunosti bili popunjeni
prethodne godine.
Tijekom 2020. godine nastavit će se suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Ministarstvom
znanosti i obrazovanja te sudjelovanje na stručnim skupovima za učitelje, nastavnike i stručne
suradnike u osnovnim i srednjim školama. Hrvatski Crveni križ proširit će suradnju i sa sveučilištima
te razvijati neformalne programe za studente društveno humanističkih znanosti.
U 2020. godini Hrvatski Crveni križ organizirati će i provesti:
- dvije „Osnovne edukacije ravnatelja općinskih, gradskih i županijskih društava Hrvatskog
Crvenog križa“;
- jednu „Osnovnu edukaciju zaposlenika društava Crvenog križa“ namijenjenu novim
zaposlenicima Hrvatskog Crvenog križa;
- tri obnove znanja „Tečaj osnovnih postupaka održavanja života uz upotrebu AVD-a“
namijenjene zaposlenicima Hrvatskog Crvenog križa koji imaju obavezu svake dvije godine
obnavljati znanja i vještine iz prve pomoći;
- dvije „Osnovne edukacije volontera“;
- dvije „Edukacije za koordinatore volontera i voditelje mladih Hrvatskog Crvenog križa“
namijenjene zaposlenicima i volonterima društava Hrvatskog Crvenog križa i Hrvatskog
Crvenog križa;
- jednu edukaciju „Humane vrednote - klimatske promjene“ namijenjenu zaposlenicima i
volonterima društava Hrvatskog Crvenog križa i Hrvatskog Crvenog križa;
- jednu edukaciju „Odgoj za humanost od malih nogu“ namijenjenu zaposlenicima i
volonterima društava Hrvatskog Crvenog križa i Hrvatskog Crvenog križa;
- jednu „Osnovnu edukaciju o odnosima s javnostima Hrvatskog Crvenog križa“ namijenjenu
voditeljima službi i odjela Hrvatskog Crvenog križa;
- jednu „Osnovnu edukaciju o odnosima s javnostima Hrvatskog Crvenog križa“ namijenjenu
zaposlenicima Hrvatskog Crvenog križa;
- dvije obnove znanja „Službe traženja - aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza – obnova i
dopuna znanja“ namijenjena ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa;
- jednu obnovu znanja „Službe traženja - aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza - obnova i
dopuna znanja za edukatore“ namijenjena zaposlenicima društava Hrvatskog Crvenog križa;
- pet tečajeva „Osposobljavanje predavača iz nastavnog predmeta – Pružanje prve pomoći
osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći“ namijenjenih doktorima medicine;
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-

-

-

pet stručnih usavršavanja i provjera stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenih ispitivača
iz nastavnog predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći"
namijenjenih doktorima medicine;
tri tečaja „Osposobljavanje instruktora prve pomoći“ namijenjena zaposlenicima i volonterima
društava Hrvatskog Crvenog križa i Hrvatskog Crvenog križa;
dvije edukacije „Realističan prikaz ozljeda (trening za trenere)“ namijenjene zaposlenicima i
volonterima društava Hrvatskog Crvenog križa;
jednu specijalističku edukaciju „Program smanjenja šteta uporabe droga“ namijenjenu
volonterima koji dobrovoljno sudjeluju u provedbi programa smanjenja šteta zlouporabe
droga („Harm reduction“)
promocija Edukacijskog centra Hrvatskog Crvenog križa za škole u Republici Hrvatskoj
pomoću VR naočala

U 2020. godini Hrvatski Crveni križ organizirat sastanak Stručne komisije za edukacije s ciljem
evaluacije četiri nova programa edukacija: osnovna edukacija „Realističan prikaz ozljeda“,
specijalistička edukacija „Trening za članove interventnih timova za djelovanje na poplavljenim
područjima“, specijalistička edukacija „Odgoj za humanost od malih nogu“, specijalistička edukacija
„U čemu je razlika ako sam različit (trening za trenere)“.
U 2020. godini izradit će se izmjena i dopuna Pravilnika o edukacijama Hrvatskog Crvenog križa.
I u 2020. godini Hrvatski Crveni križ pružat će tehničku, organizacijsku i provedbenu podršku
društvima Hrvatskog Crvenog križa te izraditi plan rada Edukacijskog centra Hrvatskog Crvenog križa
za 2020. godinu u sklopu kojeg će se organizirati i provoditi edukacije / radionice za građane svih
dobnih skupina, volontere, zaposlenike i ravnatelje Hrvatskog Crvenog križa.
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