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UVOD  
Proteklu 2021. kao i 2020. godinu obilježila je epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-

CoV-2 zbog koje je provedba svih aktivnosti i programa Hrvatskog Crvenog križa morala biti prilagođena 

novonastaloj situaciji. Obzirom da epidemija ne jenjava, očekuje se nastavak provedbe na isti način. 

Edukacije, treninzi i sastanci održavat će se u skladu s epidemiološkom situacijom i mogućnostima.  

U 2022. godini nastavit će se provedba mnogobrojnih aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa na područjima 

Sisačko-moslavačke županije pogođenima potresom. Isto tako, Hrvatski Crveni križ će i nadalje sa svojim 

društvima biti na usluzi za pomoć zdravstvenim ustanovama pri cijepljenju i informiranju građana.  

Hrvatski Crveni križ provodit će već tradicionalne aktivnosti i programe, te projekte čiji su ciljevi i tematika 

povezani s njima. Sve predviđene aktivnosti detaljno su opisane dalje u tekstu Programa. Službe zadužene 

za opće, pravne, tehničke poslove i financije svojim će radom pratiti i doprinijeti ostvarenju ciljeva i 

provedbi aktivnosti. 

Sljedeće će godine posebni naglasak biti na prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena te će se kroz 

provedbu aktivnosti nastojati promicati važnost doprinosa svakog pojedinca, kao i poslovnih subjekata u 

očuvanju okoliša. Posljedice klimatskih promjena su sve češće, nepredvidljivije i kompleksnije prirodne 

katastrofe koje se događaju iznenada i imaju dalekosežne posljedice za ljude i imovinu. Kao potpisnik 

Povelje o klimi i okolišu za humanitarne organizacije, Hrvatski Crveni križ definirat će ciljeve kojima će 

doprinijeti smanjenju negativnih utjecaja na okoliš, kao i negativnih posljedica katastrofa.  

U 2022. godini Hrvatski Crveni križ će i nadalje provoditi javne ovlasti i djelatnosti koje proizlaze iz Zakona 

o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ 71/2010), a za koje će biti osigurana javnost rada (članak 

9. Statuta o Hrvatskom Crvenom križu, „Narodne novine“ 56/2016). 

Kao sastavnica Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i članica Međunarodne 

federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatski Crveni križ u svojem djelovanju slijedi 

strateške dokumente, smjernice kao i rezolucije Međunarodne konferencije Crvenog križa i Crvenog 

polumjeseca. Aktivnosti navedene u Programu rada za 2022. godinu usklađene su s ciljevima „Strategije 

2030“ Međunarodne federacije te „Strateškim planom Hrvatskog Crvenog križa za razdoblje od 2018. do 

2022. godine“. 

Sredstva za provođenje Programa rada Hrvatskog Crvenog križa za 2022. godinu predviđena su 

Financijskim planom Hrvatskog Crvenog križa za 2022. godinu, a realizacija Programa rada ovisit će o 

ostvarenim sredstvima. Zbog odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2282/2014 i dr. od 3. 

studenoga 2020. godine kojom su ukinuti dijelovi članka 33. stavka 1. točaka 1., 2. i 3., te članaka 34., 

35. i 44. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10.) i koji su prestali važiti 1. 

svibnja 2021. godine, očekuje se značajan manjak prihoda te u skladu s time i ograničenja u realizaciji 

Programa rada za 2022. godinu. 
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TIJELA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA  
Zbog epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 sjednice tijela Hrvatskog Crvenog 

križa mogu se održati i elektroničkim putem. Navedeni datumi podložni su promjeni te će točni biti 

objavljeni na intranetu HCK-In.  

Skupština Hrvatskog Crvenog križa 
Skupština usvaja financijska izvješća kao i izvješća o radu za proteklu godinu, donosi plansko-financijske 

dokumente za narednu godinu te odluke i druge akte sukladno odredbama Zakona o udrugama i Statuta 

Hrvatskog Crvenog križa. 

Predviđeno je održavanje dvije sjednice Skupštine prema rasporedu u tablici, a po potrebi će se održati i 

više sjednica.  

Sjednica Predviđeni datum održavanja 

3. sjednica Skupštine 23. saziva 24. ožujka 2022. 

4. sjednica Skupštine 23. saziva 15. prosinca 2022.  

 

Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa 
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.  

Predviđeno je održavanje pet sjednica Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa 23. saziva prema 

rasporedu navedenom u tablici, a po potrebi će se održati i više sjednica. 

Predviđeni datum održavanja sjednice 

3. ožujka 2022. 

12. svibnja 2022. (svečana sjednica) 

7. srpnja 2022.  

29. rujna 2022.  

24. studenog 2022. 

 

GODIŠNJI SASTANCI DRUŠTAVA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA  

Godišnji sastanak ravnatelja društava Crvenog križa 
Sukladno utvrđenoj praksi te odredbama Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, 

održat će se koordinacija ravnatelja svih društava Hrvatskog Crvenog križa, odnosno redoviti godišnji 

sastanak ravnatelja. 

Godišnji sastanak predsjednika društava Crvenog križa 
Sastanak predsjednika svih društava Hrvatskog Crvenog križa prvi puta održan je u 2019. godini. U 2020. 

godini sastanak nije održan zbog epidemioloških razloga, dok u 2021. godini nije održan zbog 

epidemioloških razloga, kao i mnogobrojnih aktivnosti vezanih uz potrese u Sisačko-moslavačkoj županiji. 

S obzirom na pozitivne povratne informacije od strane predsjednika društava Hrvatskog Crvenog križa 

koji su sudjelovali na prvom sastanku, u 2022. godini planira se održavanje sastanka.  
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SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO 
S obzirom na značajno smanjenje prihoda po posebnim propisima, kao posljedica donošenja odluke 

Ustavnog suda Republike Hrvatske o ukidanju dijelova članaka 33., 34., 35. i 44. Zakona o Hrvatskom 

Crvenom križu, izradit će se plan mjera ušteda i racionalizacije troškova te smjernice za poslovanje u 

2022. 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 Hrvatskog Crvenog križa 

te svih vanjskih institucija, sukladno zakonskoj regulativi i propisanim rokovima planiraju se provesti i 

sljedeće aktivnosti: 

Naziv aktivnosti 

Analiza rashoda u 2021. godini te racionalizacija i smjernice za poslovanje 

u 2022. godini s naglaskom na plan ušteda 

Analiza prihoda od donacija i rashoda u 2021. godini 

Izrada Pravilnika o materijalnom i financijskom poslovanju 

Edukacija računovodstvenih djelatnika društava Hrvatskog Crvenog križa 

Praćenje izvršenja planova službi Hrvatskog Crvenog križa 

 

Analiza rashoda u 2021. godini te racionalizacija i smjernice za poslovanje u 2022. godini s naglaskom na 

plan ušteda s ciljem racionalizacije i smanjenja troškova poslovanja, te olakšavanja donošenja značajnijih 

financijskih odluka i realizacije ciljeva i provedbe djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. 

Analiza prihoda od donacija i rashoda s posebnim osvrtom na sredstva primljenih donacija u 2021. godini 

namijenjenih pomoći stanovništvu, suzbijanju i ublažavanju posljedica uzrokovanih potresima. 

Izrada Pravilnika o materijalnom i financijskom poslovanju u svrhu propisivanja procesa rada, definiranja 

procedura financijskog upravljanja, planiranja, izvršenja, računovodstvenog evidentiranja te izvještavanja. 

Edukacija računovodstvenih djelatnika društava Hrvatskog Crvenog križa s ciljem upoznavanja istih s 

novinama u propisima. 

Praćenje izvršenja planova službi Hrvatskog Crvenog križa u svrhu utvrđivanja zakonitog i pravilnog 

izvršenja financijskog plana, u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima i dospjelim obvezama. 

PRAVNI POSLOVI, NABAVA I KOORDINACIJA RADA DRUŠTAVA  
Planira se provođenje sljedećih aktivnosti: 

Naziv aktivnosti 

Normativne aktivnosti - analiza internih općih akata i donošenje Plana normativnih 

aktivnosti 

Izrada novog Statuta Hrvatskog Crvenog križa 

Usklađivanje sistematizacije radnih mjesta s planom ušteda 

Zaštita osobnih podataka 

Provedba postupaka nabave roba, radova i usluga 

Nadzor nad radom društava Hrvatskog Crvenog križa 

Sudjelovanje na županijskim koordinacijskim sastancima 

Edukacija ravnatelja društava Hrvatskog Crvenog križa 
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Pravni poslovi 
Normativne aktivnosti - analiza internih općih akata i donošenje Plana normativnih aktivnosti 

Provest će se analiza važećih internih općih akata i donijeti Plan normativnih aktivnosti kojim će se utvrditi 

opći akti koje je potrebno staviti van snage ili objediniti s drugim aktima kako bi se smanjio broj općih 

akata. 

Izrada novog Statuta Hrvatskog Crvenog križa 

Od donošenja Statuta Hrvatskog Crvenog križa (22. ožujka 2016.) praksa je pokazala potrebu za 

donošenjem novog Statuta kao i usklađivanje sa Smjernicama za izradu statuta nacionalnih društava 

Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Dodatkom Smjernicama za izradu statuta nacionalnih društava 

Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog 

polumjeseca. Služba za pravne poslove će kroz članstvo u Statutarnoj komisiji te kroz administrativno-

tehničku podršku javne rasprave u društvima Hrvatskog Crvenog križa raditi na usklađivanju i poboljšanju 

Statuta Hrvatskog Crvenog križa kao krovnog dokumenta Hrvatskog Crvenog križa. 

Usklađivanje sistematizacije radnih mjesta s planom ušteda 

Kroz godinu dana primjene novog Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te 

plaćama i ostalim materijalnim pravima zaposlenika pokazala se potreba za usklađivanjem navedenog 

dokumenta sa stvarnim potrebama i radnim procesima obzirom na promjenu u provođenju aktivnosti i 

mjerama štednje vezanim uz Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske. 

Zaštita osobnih podataka 

Nastavit će se aktivnosti vezane uz provedbu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 

27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju 

takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).  

Provedba postupaka nabave roba, radova i usluga  
Provodit će se postupci nabave robe, radova i usluga sukladno Planu nabave za 2022. godinu, a na 

temelju zakonskih i podzakonskih propisa, Pravila o provođenju postupaka nabave roba, radova i usluga 

u Hrvatskom Crvenom križu te Pravila o provođenju postupaka nabave donatora, projekata ili programa. 

Koordinacija rada društava Crvenog križa 
Nadzor nad radom društava Hrvatskog Crvenog križa 

Temeljem članka 20. Statuta Hrvatskog Crvenog križa, nad radom društava Hrvatskog Crvenog križa 

nastavit će se provedba nadzora savjetodavno-edukativnog karaktera, s ciljem ujednačavanja i podizanja 

kvalitete poslovanja svih društava Hrvatskog Crvenog križa. Nadzor će se provesti sukladno Planu kojeg 

donosi izvršni predsjednik.  

Sudjelovanje na županijskim koordinacijskim sastancima 

Obzirom na obveze županijskih društava Hrvatskog Crvenog križa koje proizlaze iz odredbi članka 22. 

Statuta Hrvatskog Crvenog križa, rad će biti usmjeren i na bolju učinkovitost i djelovanje županijskih 

društava te će se nastojati povremeno sudjelovati na županijskim koordinacijskim sastancima.  
 

Edukacija ravnatelja društava Hrvatskog Crvenog križa 

Nastavit će se provođenje edukacija ravnatelja društava sukladno odredbama Pravilnika o ravnateljima 

društava Hrvatskog Crvenog križa na kojima će ravnatelji biti upoznati s osnovnim propisima i 

organizacijom Hrvatskog Crvenog križa kao i obvezama koje proizlaze iz pozitivnih propisa, a odnose se 

na rad društava. Na edukaciji će se posebna pažnja posvetiti konkretnim primjerima iz prakse kao i 

ujednačavanju načina rada društava. 
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MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO I HUMANITARNA 

DIPLOMACIJA 
 

Naziv aktivnosti 

Izrada prijedloga kvalitetnije zaštite znaka crvenog križa 

Sudjelovanje u statutarnim sastancima Međunarodnog pokreta Crvenog  križa i Crvenog 

polumjeseca 

Sudjelovanje na godišnjem sastanku pravnih savjetnika  

Priprema edukativnih materijala u svrhu promicanja međunarodnog humanitarnog prava 

Organiziranje edukacija trenera za trenere, zaposlenika i volontera 

 

Izrada prijedloga kvalitetnije zaštite znaka crvenog križa  

Provest će se aktivnosti u svrhu izrade prijedloga zaštite znaka crvenog križa čija je neovlaštena uporaba 

nedopuštena, a koji da bi bio efikasan, mora biti prepoznat i korišten na propisan način. 

 

Sudjelovanje u statutarnim sastancima Međunarodnog pokreta Crvenog  križa i Crvenog polumjeseca 

Hrvatski Crveni križ sudjelovat će u pripremama dokumenata te neposredno u radu radnih tijela za 

oblikovanje, usklađivanje prijedloga rezolucija i drugih akata koji će se usvajati na Glavnoj skupštini 

Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Vijeću izaslanika Međunarodnog 

pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.  

 

Sudjelovanje na godišnjem sastanku pravnih savjetnika  

Predstavnik Hrvatskog Crvenog križa sudjelovat će na godišnjem sastanku pravnih savjetnika u 

organizaciji Međunarodnog odbora Crvenog križa i Međunarodne federacije društava Crvenog križa i 

Crvenog polumjeseca, kao i na  sastanku Europske mreže pravnih savjetnika. 

 

Priprema edukativnih materijala u svrhu promicanja međunarodnog humanitarnog prava  

U suradnji i uz podršku Međunarodnog odbora Crvenog križa planirane su dodatne aktivnosti u pripremi 

edukativnih materijala kako bi se ojačali kapaciteti za promicanje međunarodnog humanitarnog prava i 

njegovo bolje razumijevanje. 

 

Organiziranje edukacija trenera za trenere, zaposlenika i volontera 

Planira se organiziranje edukacije trenera za trenere te edukacije za zaposlenike i volontere u cilju 

upoznavanja odredbi međunarodnog humanitarnog prava, kao i poznavanja temeljnih načela 

Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. 

OPĆI POSLOVI  
Planira se provođenje sljedećih aktivnosti: 

Naziv aktivnosti 

Prodaja neperspektivnih nekretnina 

Edukacija zaposlenika u području uredskog poslovanja i arhiviranja 

Nekretnine Hrvatskog Crvenog križa 
Upravljat će se nepokretnom imovinom sukladno Planu o upravljanju nepokretnom imovinom kojeg izvršni 

predsjednik Hrvatskog Crvenog križa donosi krajem tekuće za sljedeću godinu, a temeljem odluka 
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Skupštine i Glavnog odbora. Poduzimat će se radnje s nepokretnom imovinom, ovisno o tome je li 

proglašena perspektivnom ili neperspektivnom. 

Aktivnosti vezane uz upravljanje perspektivnom imovinom odnose se na redovito održavanje nekretnina, 

davanje u najam/zakup prostora, gradnju i proširenje postojećih kapaciteta. Nastavit će se postupak 

izgradnje Centra Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga.  

Planira se nastavak postupaka prodaje neperspektivne imovine sukladno iskazanim interesima i stanju na 

tržištu prometa nekretninama, a sukladno Planu upravljanja.  

Edukacija zaposlenika u području uredskog poslovanja i arhiviranja 

Provest će se edukacija zaposlenika u području uredskog poslovanja i arhiviranja s ciljem usvajanja 

osnovnih znanja o pravilima i mjerama u postupanju s pismenima (zaprimanje, evidencija, dostava u rad, 

obrada, otpremanje, čuvanje i izlučivanje te predaja nadležnom arhivu), obzirom da je Vlada Republike 

Hrvatske 1. srpnja 2021. godine donijela Uredbu o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 

75/2021) te su se sva javnopravna tijela dužna uskladiti s odredbama Uredbe najkasnije do 1. siječnja 

2023. godine. 

 

Informatička djelatnost 

Planira se provođenje sljedećih aktivnosti: 

Naziv aktivnosti 

Edukacija zaposlenika 

Nastavak informatizacije Nacionalnog logističkog centra 

Hrvatskog Crvenog križa 

Puštanje u rad „Operativnog centra za krizne situacije“ 

Daljnja optimizacija korištenja Office 365  

 

Edukacija zaposlenika 

Provest će se interna edukacija za zaposlenike kako bi se osigurala standardna minimalna razina znanja. 

Planira se i dodatno interno educiranje zaposlenika Odjela za informatičku djelatnost kako bi se nove 

tehnologije i alati uspješno implementirali i administrirali. 

Nastavak informatizacije Nacionalnog logističkog centra 

Provest će se aktivnosti na dovršenju projekta informatizacije Nacionalnog logističkog centra kojim će se 

omogućiti funkcionalnosti potrebne za obavljanje svih predviđenih djelatnosti. 

Puštanje u rad Operativnog centa za krizne situacije 

Po završetku projekta uspostave Operativnog centa za krizne situacije (engl. Emergency operation center) 

te završetka informatizacije Nacionalnog logističkog centra, bit će nužno osigurati funkcionalnost 

postavljene informatičke opreme i rješenja te njihovu usklađenost s potrebama i zahtjevima centra. 

Daljnja optimizacija korištenja Office 365  

Kako bi se osigurala sigurnost podataka, pouzdanost sustava i sukladnost s poslovnim procesima 

Hrvatskog Crvenog križa, a time i maksimalno iskoristile mogućnosti ponuđenih alata, planira se 

optimizacija, konfiguracija i reorganizacija samog sustava (Office 365 je snažan alat za uredsko 

poslovanje, prikupljanje i dijeljenje podataka te automatizaciju poslovnih procesa koji nudi ogromnu 

količinu mogućnosti dijeljenja podataka i poslovnih procesa). 
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SLUŽBA TRAŽENJA 
Planira se provođenje sljedećih aktivnosti: 

Naziv aktivnosti 

Aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza  

Aktivnosti vezane uz osobe nestale tijekom Domovinskog rata  

Aktivnosti usmjerene na osobe razdvojene uslijed migracija 

Osposobljavanje zaposlenika i volontera za poslove Službe traženja 

Promidžbeni i edukativni materijal  

 

Aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza  
Provodit će se 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:  

• 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, tijekom Drugog svjetskog rata, kao i u drugim kriznim situacijama u svijetu), 

• mirnodopska traženja članova obitelji razdvojenih uslijed različitih životnih okolnosti, 

• ishođenje potvrda Međunarodnog odbora Crvenog križa o vremenu provedenom u zarobljeništvu. 

 

Pružat će se usluge i informirat će se građane o: obnavljanju kontakta s članovima obitelji putem poruka 

Crvenog križa ili omogućavanjem kontakta s obitelji drugim dostupnim sredstvima (telefoni, bežična 

mreža, telefonske kartice); pokretanju zahtjeva za traženje; ishođenju potvrda o vremenu provedenom u 

zarobljeništvu/internaciji vezano uz različite oružane sukobe; aktivnostima na spajanju članova obitelji te 

drugim aktivnostima iz djelokruga rada Službe traženja. 

Radit će se na razvijanju djelatnosti Službe traženja u skladu sa smjernicama Strategije obnavljanja 

obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u razdoblju od 2020. do 

2025. godine kao i provedbi aktivnosti koje su odgovornost nacionalnih društava, radi što učinkovitijeg 

odgovora na potrebe građana, kao i stalne pripravnosti za što učinkovitije djelovanje u slučaju prirodnih 

katastrofa, priljeva migranata i drugih izvanrednih stanja u zemlji i svijetu.  

 

Aktivnosti vezane uz osobe nestale tijekom Domovinskog rata 
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. U koordinaciji s Upravom 

za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja kontaktirat će se i izvješćivati 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 (NN 70/19) te drugim propisima. Krajem 2021. godine započelo je prikupljanje 

podataka o članovima obitelji osoba nestalih tijekom Domovinskog rata za koje nisu prikupljeni (dostatni) 

uzorci radi DNK analize te će se nastaviti provoditi prikupljanje podataka, kao i druge aktivnosti (pozivanje 

obitelji na uzimanje uzoraka).  
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Suradnja s udrugama obitelji nestalih osoba 

Nastavit će se suradnja s udrugama obitelji nestalih osoba. Prilikom obilježavanja Međunarodnog dana 

nestalih osoba 30. kolovoza, Hrvatski Crveni križ će sa svojim društvima biti potpora udrugama obitelji 

nestalih osoba u provedbi središnjeg skupa obilježavanja. U planu je proširivanje suradnje i organiziranje 

radionica za jačanje kapaciteta udruga, kao i osnaživanje članstva koje planiramo provoditi u suradnji i uz 

potporu Međunarodnog odbora Crvenog križa.    

Suradnja sa subjektima s kojima dijelimo isto područje rada 

Na nacionalnoj razini surađivat će se s Upravom za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, 

Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim institucijama koje mogu pružiti informacije u postupcima 

traženja. Predstavnici Hrvatskog Crvenog križa sudjelovat će u radu: Povjerenstva Vlade Republike 

Hrvatske za zatočene i nestale te Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za istraživanje, uređenje i 

održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja. 

Na međunarodnoj razni surađivat će se s: Međunarodnim odborom Crvenog križa; službama traženja 

drugih nacionalnih društava na čije područje djelovanja se odnose pokrenuti zahtjevi za traženje; obavljat 

će se aktivnosti obnavljanja obiteljskih veza koje proizlaze iz međunarodnih ugovora te Strategije 

obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta. Aktivnosti će biti usmjerene i na jačanje suradnje sa 

službama traženja drugih nacionalnih društava u cilju jačanja kapaciteta i doprinosa jačanju mreže 

obnavljanja obiteljskih veza na globalnoj razini, kao i regionalnom povezivanju.  

 

Aktivnosti usmjerene na osobe razdvojene uslijed migracija 

Provodit će se aktivnosti usmjerene na pružanje usluga različitim kategorijama migranata razdvojenima 

od svojih obitelji uslijed migracija. Hrvatski Crveni križ postupat će po zahtjevima pokrenutima kod službi 

traženja drugih nacionalnih društava te osoba zbrinutih u Republici Hrvatskoj. 

Program obnavljanja obiteljskih veza u prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite 

Aktivnosti obnavljanja obiteljskih veza osoba razdvojenih uslijed migracija provodit će se na tjednoj osnovi 

u prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu i Kutini. Aktivnosti će se, uz podršku 

Međunarodnog odbora Crvenog križa, provoditi s ciljem promoviranja i pružanja usluga obnavljanja 

obiteljskih veza, kao i usluga savjetovanja i podrške u postupcima spajanja razdvojenih članova obitelji.  

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 aktivnosti će se provoditi 

sukladno iskazanim potrebama. Planira se intenziviranje suradnje s drugim dionicima. 

Program obnavljanja obiteljskih veza u prihvatno-tranzitnim centrima za strance 

Nastavit će se s aktivnostima pružanja usluga tražiteljima međunarodne zaštite i ostalim kategorijama 

migranata u prihvatno-tranzitnim centrima sukladno Sporazumu s Ministarstvom unutarnjih poslova. 

Pružat će se psihosocijalna podrška te aktivnosti obnavljanja obiteljskih veza 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.  

 

Osposobljavanje zaposlenika i volontera za poslove Službe traženja 
Provodit će se 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 i 

edukativnog materijala za zaposlenike i volontere u društvima Hrvatskog Crvenog križa. 
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Osnovna edukacija zaposlenika i volontera društava Hrvatskog Crvenog križa za poslove Službe 

traženja  

Planira se održavanje obuke 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 sto osoba.  

Edukacija članova interventnih timova 

Provodit će se osnovna edukacija 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 2022. godini raditi na obnavljanju i dopuni znanja te edukaciji 

novih članova interventnih timova. 

Trening za trenere osnovne edukacije članova interventnih timova 

Nastavit će se s edukacijom trenera osnovne edukacije Službe traženja za članove interventnih timova. 

Hrvatski Crveni križ podupirat će razvoj društava po pitanju specijalizacije na poslovima Službe traženja 

te će se provesti dodatna edukacija za osposobljavanje stručnjaka – edukatora. Osobe koje su završile 

trening za trenere uključivat će se u edukacije za poslove Službe traženja članova interventnih timova na 

lokalnoj razini, raditi na unaprjeđenju edukacija Službe traženja te sudjelovati na pokaznim vježbama. Za 

one županije koje do sada nisu imale educirane predavače Službe traženja, osigurat će se osnovna 

terenska oprema za provođenje aktivnosti u terenskim uvjetima – ruksak sa svom opremom i uređajima 

potrebnima za rad na terenu. Za osobe koje su prošle edukaciju za trenere Službe traženja bit će 

organizirano sudjelovanje na edukaciji uz licenciranje edukatora.     

Sudjelovanje u radu tijela Međunarodnog odbora Crvenog križa povezanih s 

aktivnostima obnavljanja obiteljskih veza  
Predstavnik Hrvatskog Crvenog križa član je Grupe za implementaciju Strategije obnavljanja obiteljskih 

veza te znanjima i iskustvom pridonosi razvoju mreže obnavljanja obiteljskih veza na globalnoj razini, kao 

i praćenju provedbe Strategije obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta za razdoblje od 2020. 

do 2025. godine. 

Provodit će se i druge aktivnosti kao i pilot projekti u suradnji s Međunarodnim odborom Crvenog križa, 

kao što su: sudjelovanje u platformi RFL – Regionalni informativni centar; aktivnosti vezane za migracije i 

suradnju s nacionalnim društvima i Međunarodnim odborom Crvenog križa; aktivnosti na spajanju članova 

obitelji razdvojenih uslijed migracija te poticanju prekogranične suradnje i dijeljenja iskustava na poslovima 

službe traženja; razvoj novih alata, posebno razvoj i unaprjeđenje korištenja baza podataka; kao i druge 

aktivnosti usmjerene na razvoj Službe traženja. 

Zaposlenici Službe traženja sudjelovat će na sastancima predstavnika službi traženja europskih 

nacionalnih društava, na regionalnom nivou, kao i specijalističkim treninzima u organizaciji nacionalnih 

društava ili Međunarodnog odbora Crvenog križa s ciljem: boljeg povezivanja s drugim službama traženja, 

razmjene informacija i dobre prakse, veće regionalne interakcije i rješavanja pitanja nestalih osoba, 

unaprjeđenja aktivnosti, kao i jačanja kompetencija zaposlenika. 

 

Promidžbeni i edukativni materijal 
Izradit će se dodatni materijali za edukatore Službe traženja te promidžbeni materijal (značke, letci i 

plakati) namijenjeni informiranju građana i potencijalnih korisnika usluga. 

Planira se izrada priručnika s uputama za rad namijenjenog djelatnicima i volonterima u društvima 

Hrvatskog Crvenog križa kao i izrada edukativnog video materijala u obliku tematskih video lekcija koji bi 

se mogli koristiti za samostalno učenje na daljinu o osnovnim pojmovima i aktivnostima Službe traženja. 
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RAD S MLADIMA I VOLONTERIMA I ŠKOLA HRVATSKOG 

CRVENOG KRIŽA 
Planira se provođenje sljedećih aktivnosti: 

Naziv aktivnosti 

24. natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa 

Skupština mladih 

Rad Odbora mladih 

Crveni križ u zelenom okviru 

Obilježavanje Međunarodnog dana mladih 

Sudjelovanje na međunarodnim kampovima i mrežama mladih posvećenima razvoju volonterstva 

Materijali za rad s mladima i volonterima (kalendar mladih, promidžbeni i edukativni materijali) 

Povjerenstvo za razvoj volonterstva Hrvatskog Crvenog križa 

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva 

Aktivnosti koordinacije volontera u Središnjem uredu Hrvatskog Crvenog križa 

Dodjela godišnjih priznanja Hrvatskog Crvenog križa za volontera i volonterski tim godine 

Obilježavanje Međunarodnog dana volontera  

Uključivanje u nacionalne volonterske akcije (Hrvatska volontira) 

Aplikacija za bazu članova i volontera Hrvatskog Crvenog križa 

Provedba projekta „Stariji za starije“ 

Aktivnosti usmjerene jačanju znanja i vještina mladih, volontera i zaposlenika društava Hrvatskog 

Crvenog križa 

Sigurnije škole i vrtići – edukativna platforma sigurnija-djeca.hck.hr  

Edukacije za odgojno-obrazovne djelatnike u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje 

Interdisciplinarna terenska nastava u Edukacijskom centru Hrvatskog Crvenog križa 

Edukacije Hrvatskog Crvenog križa 

 

Mladi 
Planira se održati 24. natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa koje obuhvaća tri razine – gradsku (19. 

ožujka), međužupanijsku (9. travnja) i državnu (14. svibnja). 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. Natjecanje će trajati 3 dana te će se pripremiti i popratni sadržaji u čijoj će pripremi i 

realizaciji sudjelovati Odbor mladih Hrvatskog Crvenog križa. 

Održat će se druga sjednica 3. saziva Skupštine mladih na kojoj će biti predstavljeni dosadašnji rezultati 

saziva Skupštine mladih i plan rada za buduće razdoblje. Održat će se najmanje dvije sjednice Odbora 

mladih na kojima će se pratiti izvršenje godišnjeg plana. Rad mladih bit će usmjeren na teme: klimatskih 

promjena, prevencije ovisnosti, mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške te pripreme za izvanredne 

situacije kroz koncept terenskih jedinica mladih. 

U sklopu programa Crveni križ u zelenom okviru na temu klimatskih promjena i provedbe aktivnosti 

usmjerenih širenju svijesti javnosti o negativnim posljedicama klimatskih promjena i koracima koji se mogu 

poduzeti s ciljem njihovog ublažavanja, u odabranim školama i vrtićima testirat će se radionice kako bi se 

pripremio edukativni materijal potreban za daljnje širenje programa. Radit će se na promociji dokumenata 

Zeleni okvir za zeleniju svakodnevnicu i Povelja o klimi i okolišu za humanitarne organizacije kojom se 
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Hrvatski Crveni križ obvezao doprinijeti smanjenju i ublažavanju negativnih posljedica kriza izazvanih 

klimatskim promjenama, aktivnijim djelovanjem i poticanjem drugih na djelovanje, a unutar koje će se 

definirati strateški ciljevi. 

Mladi će se uključiti u obilježavanje zajedničkih akcija Hrvatskog Crvenog križa i odabranih važnih dana 

za mlade (Međunarodni dan mladih). 

Na međunarodnoj razini mladi Hrvatskog Crvenog križa sudjelovat će na kampovima mladih (npr. Atlantis) 

i u radu mreža mladih, naročito Europske mreže mladih (engl. European Youth Network) u čijem je odboru 

i predsjednica mladih Hrvatskog Crvenog križa. U svrhu razvoja volonterstva na međunarodnoj razini 

Hrvatski Crveni križ će sudjelovati na sastancima mreža posvećenima razvoju volonterstva (engl. 

Volunteering Alliance, European Network for the Development of Volunteering). 

Volonteri 
Povjerenstvo za razvoj volonterstva Hrvatskog Crvenog križa nastavit će usmjeravati strateški razvoj 

volonterstva aktivno djelujući tijekom i između organiziranih sjednica, a predstavnik Hrvatskog Crvenog 

križa sudjelovat će u radu Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva. Uslijed izmjena Zakona o 

volonterstvu i podzakonskih akata, a radi usklađivanja s istima izmijenit će se i Pravilnik o volontiranju u 

Hrvatskom Crvenom križu čije se izmjene nisu realizirale tijekom 2021. godine kao što je bilo planirano 

zbog kasnog objavljivanja podzakonskih akata nužnih za pripremu Pravilnika. 

U Središnjem uredu Hrvatskog Crvenog križa nastavit će se koordinirati volonteri koji sudjeluju u izvođenju 

volonterskih programa i aktivnostima; koordinatorima volontera kontinuirano će se pružati podrška u 

organizaciji i provedbi aktivnosti. Nastavit će se identificirati grupe i pojedince koji žele volontirati te će se 

pritom nastaviti unaprjeđivati suradnja s drugim organizacijama. 

Kako bi se nastavio njegovati sustav prepoznavanja vrijednosti volontera, na prigodan način obilježit će 

se važni dani i događaji (Međunarodni dan volontera, dodijelit će se godišnja priznanja za volontera i 

volonterski tim godine). Nastavit će se uključivati u nacionalne volonterske akcije (npr. Hrvatska volontira) 

i razvijati materijal za rad s mladima i volonterima.  

Tijekom 2021. godine donesena je Odluka o osnivanju radne skupine za izradu idejnog rješenja aplikacije 

za bazu članova i volontera Hrvatskog Crvenog križa te će se tijekom 2022. godine izvršiti nabava. 

Aplikacija je zamišljena kao platforma za koordiniranje rada volontera, a omogućit će funkcionalniju 

evidenciju volontera, djelotvorniji proces vođenja volontera i bržu komunikaciju s koordinatorima i 

volonterima. U aplikaciji će biti dostupni i podaci o članstvu  

Provodit će se projekt Stariji za starije kojim će se pokušati povećati socijalna uključenost starijih osoba i 

omogućiti usklađivanje obveza članovima obitelji koji o njima skrbe. Nastavit će se organizirati edukacije 

za starije volontere, starije osobe i članove njihovih obitelji kako bi se lakše nosili s promjenama koje starost 

donosi. Pri partnerskim društvima Hrvatskog Crvenog križa nastavit će se organizirati volonterski klubovi 

kroz koje će stariji volonteri djelovati te na taj način zadržati aktivnu ulogu i pridonijeti uspostavi održivog 

sustava socijalnih usluga u zajednici. 

Edukacije 
Organizirat će se edukacije mladih, volontera i zaposlenika društava Hrvatskog Crvenog križa kako bi ih 

se ojačalo za provođenje edukativno-preventivnih programa na lokalnoj razini te u svrhu ujednačavanja 

pristupa vođenja volontera i organiziranja volonterskih programa u skladu sa zadanim zakonskim okvirom 

(edukacija Odgoj za humanost od malih nogu, edukacija na temu klimatskih promjena, edukacija za 

koordinatore volontera). Planira se i nova edukacija namijenjena članovima interventnih timova na temu 

koordinacije volontera u kriznim situacijama. 
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Nastavit će se poticati uključivanje vrtića i osnovnih škola u program „Sigurnije škole i vrtići“ te pružati 

podrška u provedbi aktivnosti s ciljem podizanja opće sigurnosti vrtića i škola kroz osnaživanje odgojno-

obrazovnih djelatnika, djece i učenika na teme: priprema za izvanredne situacije, prva pomoć, 

psihosocijalna podrška u izvanrednim situacijama i sigurnost u vrtići ili školi. Provedbom aktivnosti 

dostupnih na platformi sigurnija-djeca.hck.hr, odgojno-obrazovne ustanove nakon prikupljenog dovoljnog 

broja bodova stječu pravo na oznaku „Sigurna škola“ ili „Siguran vrtić“. Edukativna platforma će se kroz 

suradnju s vrtićima i školama nadograđivati na navedene teme te temu klimatskih promjena. 

Velika pozornost pridaje se edukacijama, a cilj brojnih sustavno razvijanih programa i radionica je poticanje 

građana svih dobnih skupina, kroz formalno 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. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje 

nastavit će se organizirati i provoditi stručna usavršavanja ravnatelja, odgojitelja, učitelja, nastavnika i 

stručnih suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama iz područja humanih vrednota u sklopu 

međupredmetne provedbe kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja i drugih međupredmetnih tema 

te za program „Odgoj za humanost od malih nogu“. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje 

organizirat će se niz stručnih skupova na teme: priprema za izvanredne situacije s naglaskom na potres; 

klimatske promjene; zaštita zdravlja; odgoj za volontiranje i promicanje volonterstva; migracije i integracija 

osoba pod međunarodnom zaštitom, prevencija trgovanja ljudima, ravnopravnost spolova; osnovna 

edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika - povjerenika Hrvatskog Crvenog križa. 

Nastavit će se provedba programa „Interdisciplinarne terenske nastave u Edukacijskom centru Hrvatskog 

Crvenog križa“ koji je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ciljana skupina su učenici viših razreda 

osnovnih škola i učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Kroz interaktivni i multimedijski edukativni 

sadržaj povezane su međupredmetne teme osobnog i socijalnog razvoja, građanskog odgoja i 

obrazovanja te zdravlja, kao i uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija i održivog razvoja. 

Program terenske nastave uključuje obilazak multimedijskog i interaktivnog edukativno-izložbenog 

prostora i radionice na različite teme. 

Hrvatski Crveni križ pružat će tehničku, organizacijsku i provedbenu podršku društvima Hrvatskog 

Crvenog križa te izraditi plan rada Edukacijskog centra Hrvatskog Crvenog križa i centra za edukacije u 

Nacionalnom logističkom centru, u sklopu kojeg će se organizirati i provoditi edukacije/radionice za 

građane svih dobnih skupina, volontere, zaposlenike i ravnatelje društava Hrvatskog Crvenog križa. 

U slučaju nemogućnosti standardne provedbe edukacija, pojedine edukacije će se provesti mrežnim 

putem. Za provedbu edukacija koje s obzirom na sadržaj i metodologiju nije moguće provesti na navedeni 

način čekat će se poboljšanje epidemiološke situacije. 

Edukacije 
Broj 

edukacija 

„Osnovna edukacije ravnatelja općinskih, gradskih i županijskih društava Hrvatskog 

Crvenog križa“ 
1 

„Osnovna edukacija zaposlenika Hrvatskog Crvenog križa“ 1 

Edukacija zaposlenika Hrvatskog Crvenog križa „Tečaj osnovnih postupaka održavanja 

života uz upotrebu AVD-a“  
3 

„Osnovni stupanj edukacije volontera“ 1 

 Edukacija volontera i zaposlenika društava Crvenog križa „Edukacija za koordinatore 

volontera i voditelje mladih Hrvatskog Crvenog križa“  
1 

Edukacija članova interventnih timova „Koordinacija volontera“ 1 
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Edukacija volontera i zaposlenika društava Crvenog križa „Humane vrednote: Crveni križ 

u zelenom okviru - klimatske promjene“  
1 

Edukacija volontera i zaposlenika društava Crvenog križa „Odgoj za humanost od malih 

nogu“  
1 

Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika, suradnja s AZOO – „Osnovna edukacija 

odgojno-obrazovnih djelatnika, povjerenika Hrvatskog Crvenog križa“  
2 

Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika, suradnja s AZOO – „Priprema za izvanredne 

situacije s naglaskom na potres“ 
5 

Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika, suradnja s AZOO – „Klimatske promjene“  4 

Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika, suradnja s AZOO – „Humane vrednote: Zaštita 

zdravlja“  
2 

Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika, suradnja s AZOO – „Odgoj za volontiranje i 

promicanje volonterstva“  
2 

Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika, suradnja s AZOO – „Migracije i integracija 

osoba pod međunarodnom zaštitom“ 
4 

Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika, suradnja s AZOO –  „Prevencija trgovanja 

ljudima“  
4 

Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika, suradnja s AZOO – „Ravnopravnost spolova“  1 

Edukacija za ravnatelje društava Hrvatskog Crvenog križa „Osnovna edukacija o 

odnosima s javnostima Hrvatskog Crvenog križa – naglasak na krizne komunikacije“  
6 

Edukacija zaposlenika Hrvatskog Crvenog križa „Osnovna edukacija o odnosima s 

javnostima Hrvatskog Crvenog križa“ 
1 

Edukacija zaposlenika društava Hrvatskog Crvenog križa „Krizna komunikacija – 

društvene mreže“ 
1 

Edukacija volontera i zaposlenika društava Hrvatskog Crvenog križa „Služba traženja - 

aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza (obnova i dopuna znanja)“ 
4 

Edukacija volontera i zaposlenika društava Hrvatskog Crvenog križa „Trening za trenere 

osnovne edukacije Službe traženja za članove interventnih timova“ 
1 

Tečaj za osposobljavanje predavača iz nastavnog predmeta "Pružanje prve pomoći 

osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći" – za doktore medicine 
5 

Tečaj za usavršavanje i provjeru stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenih ispitivača 

iz nastavnog predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ 

– za doktore medicine 

5 

Edukacija zaposlenika društava Hrvatskog Crvenog križa „Prikupljanje sredstava i 

distribucija humanitarne pomoći“ 
1 

Edukacija volontera i zaposlenika društava Hrvatskog Crvenog križa „Međunarodno 

humanitarno pravo - zaštita žrtava oružanog sukoba (trening za trenere)“ 
1 

Edukacija volontera i zaposlenika društava Hrvatskog Crvenog križa „Međunarodno 

humanitarno pravo - zaštita žrtava oružanog sukoba“ 
3 

Edukacija stručnjaka koji rade s djecom bez pratnje „Integrativna podrška djeci bez 

pratnje“ 
2 

Edukacija volontera i zaposlenika društava Hrvatskog Crvenog križa „Integrativna 

podrška djeci bez pratnje“ 
2 

Edukacija volontera i zaposlenika društava Hrvatskog Crvenog križa „Psihosocijalna 

podrška u kriznim situacijama – napredni modul“ 
2 

Edukativna radionica za osobe pod međunarodnom zaštitom "Socio-kulturna orijentacija"  4 

Edukativna radionica za osobe pod međunarodnom zaštitom "Radna kultura u Hrvatskoj"  4 
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Edukativna radionica za osobe pod međunarodnom zaštitom "Osnaživanjem do aktivnog 

sudjelovanja u lokalnoj zajednici"  
4 

Edukativna radionica za volontere i organizatore volontiranja o podršci korisnicima u 

programu integracije Hrvatskog Crvenog križa 
1 

Edukativna radionica za stručnjake prijavitelja i partnera o integraciji osoba s odobrenom 

međunarodnom zaštitom 
2 

Edukacija volontera i zaposlenika društava Hrvatskog Crvenog križa „Prevencija 

trgovanja ljudima (trening za trenere)“ 
1 

Edukacija volontera društava Hrvatskog Crvenog križa u sklopu projekta Stariji za starije 

„Edukacija o dobrobiti volontiranja u starijoj životnoj dobi“ 
5 

Edukacije za članove obitelji - neformalne skrbnike u sklopu projekta „Stariji za starije – 

umrežavanje socijalnih usluga u zajednici“ 
3 

Edukacija volontera i zaposlenika društava Hrvatskog Crvenog križa „Asanacija bunara“ 1 

Edukacija volontera i zaposlenika društava Hrvatskog Crvenog križa „Trening za osnovnu 

jedinicu interventnog tima“ 
5 

Edukacija volontera i zaposlenika Hrvatskog Crvenog križa „Trening za osposobljavanje 

članova Nacionalnog interventnog tima“ 
1 

Edukacija zaposlenika Hrvatskog Crvenog križa „Next-generation incident command 

system“ 
1 

 

SPAŠAVANJE ŽIVOTA NA VODI I EKOLOŠKA ZAŠTITA PRIOBALJA 
Planira se provođenje sljedećih aktivnosti: 

Naziv aktivnosti 

Osposobljavanje spasilaca 

Djelovanje specijalističkog interventnog tima za spašavanje na vodi 

Opremanje pripadnika spasilačke službe 

Projekt „Sigurnost na vodi“ 

Projekt „Procjena rizika na plaži“ 

Spasilački klubovi 

Sudjelovanje u radu Međunarodne federacije za spašavanje vodi 

Projekt „Crveni križ u plavom okviru“ 

 

Spašavanje na vodi 

Osposobljavanje 

Održat će se 15 sedmodnevnih tečajeva za osposobljavanje spasilaca i to u: Dubrovniku, Osijeku, Puli, 

Rijeci, Splitu, Šibeniku, Vukovaru, Zadru i Zagrebu. Na testiranju kandidata za pristup tečaju za 

osposobljavanje spasilaca očekuje se između 400 i 450 kandidata. Osim toga, 180 spasilaca treba 

obnoviti uvjerenja o osposobljenosti za profesionalni rad u spasilačkoj postaji na otvorenim vodama.  

U cilju unapređenja rada spasilačkih postaja na kupalištima održat će se tečaj za voditelje spasilačkih 

postaja. 

Organizirat će se sastanci nastavnog povjerenstva, u cilju unaprjeđenja edukacijskih i preventivnih  

programa. 
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Izradit će se novi priručnik za kandidate na tečaju za osposobljavanje za spasioce, te unaprijediti nastavni 

program uvođenjem predavanja na temu „Profesionalnog stresa i sagorijevanja“. 

Organizirat će se pilot projekt tečaja ronjenja na dah za spasioce u suradnji s Vitomirom Maričićem, 

svjetskim prvakom na dah. Sigurno ronjenje za spasioca ključan je segment uspješne akcije spašavanja 

utopljenika. 

Na Zboru instruktora spašavanja HCK održat će se edukacija o odnosima s javnošću i promidžbi te 

predavanje na temu „Profesionalnog stresa i sagorijevanja“. 

Za pripadnike specijalističkog interventnog tima za spašavanje iz vode u otežanim uvjetima održat će se 

tečaj za upravljanje plovilom Rescue Runner, te edukacija o korištenju sonara za pretraživanje dna rijeka 

i jezera. 

U suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture radit će na operacionalizaciji aktivnosti  

predviđenih Sporazumom o suradnji. Namjera je proširiti mrežu spasilačkih postaja na moru po modelu 

Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik i Grada Dubrovnika. 

Aktivno će se nastaviti ukazivati na potrebu kreiranja propisa kojima bi se uredila sigurnost kupača na 

bazenskim kupalištima s posebnim naglaskom na suradnju s Ministarstvom turizma i sporta, odnosno 

Središnjim državnim uredom za šport. Dugogodišnje iskustvo, te stečeno znanje kroz konkretne slučajeve 

iz prakse, može pridonijeti izradi kvalitetnih sigurnosnih mjera za korisnike na bazenskim kupalištima. 

Djelovanje  

Članovi specijalističkog interventnog tima za spašavanje iz vode u otežanim uvjetima sudjelovat će u 

sljedećim aktivnostima: 

• potražnim akcijama za nastradalim osobama na vodi u sklopu Sustava 112 u kriznim situacijama 

povezanima s vodom; 

• potpori i pomoći stanovništvu na područjima zahvaćenima poplavom; 

• traganju i spašavanju na moru kao potpora SAR posadama (brod specijaliziran za traganje i 

spašavanje) Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 

U suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite Republike Hrvatske i operativnim snagama civilne zaštite radit 

će se na implementiranju upravljačkog alata NICS (engl. Next Generation Incident Command System) u  

komunikaciji prilikom izvanrednog događaja uzrokovanog poplavama.  

U listopadu 2022. godine organizirat će se zajednička vježba specijalističkih interventnih timova za 

spašavanje na vodi u kriznom događaju poplave. 

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 “Plivamo 

zajedno“ te tečajevi za osposobljavanje spasilaca juniora. Provest će se daljnja edukacija edukatora za 

provedbu preventivnih radionica „Nauči kodeks sigurnosti na vodi“. Na Svjetski dan prevencije utapanja, 

25. srpnja provest će se radionice i vježbe na kupalištima diljem Hrvatske s ciljem pridavanja veće pažnje 

utapanju kao pitanju javnog zdravstva i situaciji koja se može spriječiti. Namjera je organizirati prvu školu 

plivanja za djecu azilante školske dobi u suradnji sa Službom za zaštitu migranata. 

Plan je pokrenuti humanitarnu akciju prikupljanja financijskih sredstava za ljetovanje i škole plivanja za 

djecu iz obitelji slabijeg socio-ekonomskog statusa. S tom će se svrhom izraditi kalendar s fotografijama 

spasilaca namijenjen za prodaju. 
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Projekt „Procjena rizika na plaži“ 

Sustav Procjene rizika na plažama važan je čimbenik poboljšanja sigurnosti na kupalištima i unaprjeđivanja 

rada spasilačkih postaja; provodit će se ovisno o zaprimljenim zahtjevima turističkih kuća.  

 

Spasilački klubovi 

Organizirat će se godišnji sastanak predstavnika spasilačkih klubova društava Hrvatskog Crvenog križa 

kako bi se evaluirala i unaprijedila provedba aktivnosti spasilačkih klubova na terenu.  

Članovi spasilačkih klubova društava Hrvatskog Crvenog križa provodit će dežurstva i osiguranje 

sudionika na plivačkim utrkama i regatama sukladno dogovoru s organizatorima manifestacija. Na 

Maratonu lađa koji će se održati 13. kolovoza u Metkoviću pripadnici specijalističkog interventnog tima 

osiguravat će sudionike i gledatelje tijekom utrke. 

Planira se sudjelovanje na Zagrebačkom sajmu nautike u cilju prezentacije priručnika „Zaštiti sebe, druge 

i Jadran“ i spasilačke opreme. Priručnik će se prevesti na engleski, talijanski i njemački jezik. 

Međunarodna federacija za spašavanje života na vodi 

Predstavnici Hrvatskog Crvenog križa sudjelovat će na sastancima Glavnog odbora i godišnjem sastanku 

nastavnog povjerenstva Međunarodne federacije za spašavanje života na vodi (ILSE). 

Ekološka zaštita priobalja - Projekt „Crveni križ u plavom okviru“ 
U veljači će se održati godišnji sastanak društava Hrvatskog Crvenog križa koja sudjeluju u provedbi 

projekta „Crveni križ u plavom okviru“.  

Nastavit će se aktivnosti fizičkog čišćenja podmorja i okoliša te edukacije o potrebi očuvanja mora i kopna, 

kao i edukacije o sigurnom i odgovornom ponašanju na moru. U planu je provedba ekoloških akcija za 

prikupljanje otpada s morskog dna u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. U travnju će se akcijom 

čišćenja podmorja obilježiti „Dan planeta Zemlje“.  

Provest će se regionalne edukacije edukatora koji će provoditi radionice o zaštiti morskog okoliša te će se 

organizirati radionice za djecu za izradu slika od morskog otpada. 

Planirano je ostvarivanje suradnje s hrvatskim ogrankom organizacije „Sea Shepherd“ s ciljem pružanja 

potpore provedbi aktivnosti i projekata u cilju zaštite i očuvanja Jadranskog mora. 

PRIPREMA I DJELOVANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA  
Planira se provođenje sljedećih aktivnosti: 

Naziv aktivnosti 

Projekt „Asanacija bunara“ 

Projekt X-STOCK  

Podrška i mjere oporavka na potresom pogođenom području  

Naučene lekcije 

Edukacija operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa 

NICS – nastavak implementacije programa 

Uređivanje baze operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa 

Potpora društvima Hrvatskog Crvenog križa  

Nacionalni logistički centar Hrvatskog Crvenog križa 

Standardne zalihe  
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Sve aktivnosti planirane su s ciljem daljnjeg razvoja logističkih i operativnih sposobnosti djelovanja u 

kriznim situacijama na svim razinama. Veliki naglasak stavljen je na edukaciju operativnih snaga kako bi 

se koordinirano, brzo i učinkovito odgovorilo na izazove. Planirane aktivnosti doprinijet će boljem 

pozicioniranju Hrvatskog Crvenog križa na svim razinama u sustavu Civilne zaštite Republike Hrvatske. 

Projekt „Asanacija bunara“ 

Zbog razornog potresa koji se dogodio u prosincu 2020. godine projekt će i nadalje biti usmjeren na 

potresom pogođeno područje (Sisačko-moslavačke županije te dijelove Zagrebačke i Karlovačke 

županije) gdje je identificirana najveća potreba za ovom aktivnošću. Ova aktivnost važna je mjera 

oporavka jer više od 98% uzoraka vode i nakon prve asanacije nije zdravstveno ispravno. Plan je očistiti 

400 bunara. Čim prestanu naknadna podrhtavanja tla, planira se provedba treninga za obnovu znanja za 

spuštanje u bunar.  

Projekt X-STOCK – Jačanje prekogranične spremnosti kroz zajedničko upravljanje zalihama za krizna 

stanja u jugoistočnoj Europi – voditelj projekta je Austrijski Crveni križ, a partneri su nacionalna društva 

Crvenog križa iz Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije te Međunarodna federacija društava 

Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Cilj projekta je jačanje prekogranične suradnje u slučaju kriznih 

situacija boljom pripremom za odgovor te zajedničko upravljanje zalihama za odgovor na krizne situacije. 

U 2022. godini planirana je izrada baze pravne dokumentacije kako bi se dobio pregled trenutačnog stanja 

pravne regulative te održavanje međunarodnog sastanka razmjene iskustava, čiji je cilj izdavanje 

dokumenta s preporukama za daljnje djelovanje.  

Podrška i mjere oporavka na potresom pogođenom području 

Nastavit će se pružati pomoć na područjima pogođenima potresom. Planira se provedba manjih akcija i 

projekata kao mjera oporavka, ali i aktivno raditi na projektima osnaživanja društava Crvenog križa.  

Naučene lekcije  

Prepoznate i naučene lekcije pokretač su pozitivnih promjena, a njihova sustavna primjena preduvjet je za 

povećanje učinkovitosti, poboljšanje elemenata sposobnosti te dostizanje najviših standarda prilikom 

djelovanja, kako interoperabilnog tako i s drugim dionicima tijekom ublažavanja posljedica kriznih 

događaja. Iako je Hrvatski Crveni križ i do sada analizirao djelovanje u izvanrednim događajima na 

području Republike Hrvatske, ovaj put je, na temelju izvrsne suradnje i zajedničkog djelovanja na potresom 

pogođenom području, dogovorena suradnja s Glavnim stožerom Oružanih snaga Republike Hrvatske - 

Odsjekom za naučene lekcije Zapovjednog operativnog središta. Nastavit će se razvijati sustav Naučenih 

lekcija kojeg provodi Hrvatska vojska, znanstveno i iskustveno utemeljenog na sustavu i standardima 

NATO saveza: stvaranje baze za unos prepoznatih lekcija te razvijanje akcijskih planova na temelju 

opažanja, s ciljem postizanja veće otpornosti i spremnosti za djelovanje. 

Edukacija operativnih snaga  

S ciljem podizanja spremnosti i osnaživanja Operativnih snaga, kako u pripremi tako i u odgovoru na krizne 

situacije, bit će provedene sljedeće edukacije: 

• edukacija voditelja kriznih stožera na županijskoj razini organizirat će se po usvajanju novog 

Zakona o sustavu civilne zaštite i operativnih planova (po 20 osoba u 4 regionalna središta); 

• uvodni trening za članove interventnih timova na županijskoj razini Hrvatski Crveni križ koordinirat 

će i provesti u suradnji s radnom grupom i educiranim predavačima (100 osoba - 6 treninga); 

• edukacije za nove članove unutar projekta Asanacije bunara (10-15 osoba); 

• trening obnove znanja i sposobnosti spuštanja u bunar na potresom pogođenom području (10 

osoba);  

• trening u suradnji s Hrvatskom vojskom – postavljanje šatora velikih dimenzija (30 osoba - 2 

treninga); 

• održat će se Nacionalna vježba županijskih interventnih timova; 

• koordinirat će se sudjelovanje zaposlenika i volontera na različitim međunarodnim edukacijama. 
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U planu je priprema i razvoj: 

• programa uspostave Nacionalnog interventnog tima; 

• edukacija za usvajanje dodatnih vještina za pripadnike osnovne jedinice interventnog tima iz 

područja upravljanja volonterima, komunikacije i administracije (40 osoba – 2 treninga);  

 

Regionalni projekt opremanja Operativnih centara za krizne situacije (NICS) – nastavit će se raditi na 

projektu uspostavljanja i opremanja Operativnog centra za krizne situacije u koordinaciji s Regionalnim 

uredom za Europu Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Dio projekta 

je i opremanje NICS operativnim računalnim sustavom (engl. Next Generation Incident Command 

System), koji koriste i ostali dionici Civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Operativni centar će se uspostaviti 

u Nacionalnom logističkom centru Hrvatskog Crvenog križa. Planirano je održavanje 3 radionice u suradnji 

s Ministarstvom unutarnjih poslova, na kojima bi se društva Hrvatskog Crvenog križa informirala i 

uključivala u rad programa. 

Uređivanje baze operativnih snaga Hrvatskog Crvenog križa – kako bi se postigao veći stupanj 

usklađenosti s odredbama Pravilnika o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne 

zaštite (NN 75/2016) te povećale operativne i koordinacijske mogućnosti prilikom odgovora na krizne 

situacije, planira se uređivanje baze podataka svih pridruženih članova operativnih snaga Hrvatskog 

Crvenog križa, izrada procesa i standardnih operativnih postupaka, te koordinacija korištenja svih 

relevantnih računalnih alata koji su Hrvatskom Crvenom križu na raspolaganju u kriznim situacijama. 

Potpora društvima Hrvatskog Crvenog križa – pružat će se potpora društvima Hrvatskog Crvenog križa u 

djelovanju u kriznim situacijama, na savjetodavnoj razini, kroz rad jedinice za prvi odgovor te angažman 

specijalističkog interventnog tima. I nadalje će se pružati materijalna i organizacijska potpora društvima 

Hrvatskog Crvenog križa na svim razinama u organizaciji i sudjelovanju u vježbama zaštite i spašavanja u 

kriznim situacijama. Važna aktivnost će biti i promocija dobro organiziranih i pravilno ustrojenih županijskih 

skladišta za djelovanje u kriznim situacijama.  

 

Nacionalni logistički centar Hrvatskog Crvenog križa  
Kontinuirano će se provjeravati ispravnost tehničko-materijalnih sredstava Hrvatskog Crvenog križa koja 

su uskladištena u Nacionalnom logističkom centru Jelkovec i skladištu Blato koje će se održavati za 

buduće potrebe Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama.  

Ekonomat 

Provodit će se distribucija različitih materijala za društva Hrvatskog Crvenog križa koja se može predvidjeti 

sukladno kalendaru događanja, ali će ovisiti i o potrebama društava Hrvatskog Crvenog križa. Obavljat će 

se administrativni poslovi vezani za poslovanje skladišta ekonomata.   

Skladište i logistika 

Kao stalni prikupljatelj humanitarne pomoći, Hrvatski Crveni križ će nastaviti kontinuiranu raspodjelu 

humanitarne pomoći društvima Hrvatskog Crvenog križa koja će pomoć dijeliti krajnjim korisnicima. 

Raspodjela će se obavljati prema distribucijskim listama dobivenima od nadležnih službi Hrvatskog 

Crvenog križa, koje će se temeljiti na unaprijed zadanim kriterijima.  

Hrana pred istekom roka valjanosti usmjeravat će se prema socijalnim samoposlugama Crvenog križa 

koje su opskrbljene za skladištenje takve vrste hrane i imaju učestale podjele hrane za krajnje korisnike.  

Ostale materijalne donacije (hrana, higijenske potrepštine, odjeća, medicinska i ortopedska pomagala) 

usmjeravat će se prema društvima Hrvatskog Crvenog križa sukladno iskazanim potrebama: društvima 

koja imaju lošije pokazatelje siromaštva i socijalne isključenosti, te prema općinskim i manjim gradskim 

društvima s ciljem njihovog osnaživanja.  
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Nastavit će se pružati humanitarna pomoć u slučaju nesreća, velikih nesreća i katastrofa na imovini fizičkih 

osoba s ciljem umanjivanja njihovih posljedica.  

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 osiguravanjem 

zajamčene količine artikala od strane Ravnateljstva za robne zalihe Ministarstva gospodarstva. U 2022. 

godini djelomično će se obnoviti zalihe i nabaviti novi proizvodi za dopunu dijela standardnih zaliha. 

Kvalitativno i kvantitativno stanje artikala vodit će se u „Katalogu standardnih zaliha Hrvatskog Crvenog 

križa“.  

ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 
Planira se provođenje sljedećih aktivnosti: 

Naziv aktivnosti 

Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti 

Klubovi zdravlja 

Zdravlje i radno mjesto 

Zdravo starenje 

Zaštita zdravlja u kriznim situacijama - Izvanredni javnozdravstveni izazovi – suzbijanje 

pandemije COVID-19 

Higijena i zdravlje 

Projekti „Zaštita zdravlja od vrućine“/„Zaštita zdravlja od hladnoće“ 

Prevencija i suzbijanje tuberkuloze 

Program „Upoznavanje s opasnošću od mina i eksplozivnih ostataka rata“ 

Programa smanjenja šteta od zlouporabe droga – „Harm Reduction program“ 

Predavanja, edukacije i seminari u cilju borbe protiv ovisnosti 

Edukacije iz prve pomoći 

Izdavanje Priručnika prve pomoći za Graničnu policiju Ministarstva unutarnjih poslova 

Izdavanje Priručnika prve pomoći kao dijela zaštite na radu  

Stručni skup iz prve pomoći 

Natjecanja Hrvatskog Crvenog križa – prva pomoć 

Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći 

Izrada promidžbenih i edukativnih materijala iz prve pomoći 

Prikupljanje i izrada izvješća i računa 

Promidžbene akcije za dobrovoljno davalaštvo krvi 

Organizacija akcija dobrovoljnog davanja krvi u prostorima Hrvatskog Crvenog križa 

Nacionalni odbor za dobrovoljno davanje krvi u Republici Hrvatskoj 

 

Zdravstvena zaštita 

Program „Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti“ provodit će se kroz različite projekte, aktivnosti i akcije 

s ciljem zaštite i unaprjeđenja zdravlja svih građana. Kronične nezarazne bolesti čine prioritetni zdravstveni 
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problem jer uzrokuju tri četvrtine pobola i smrtnosti u Republici Hrvatskoj (bolesti srca i krvnih žila, maligne 

bolesti, dijabetes-tipa 2, bolesti dišnog sustava, mentalne bolesti, ozljede). 

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja - 7. travnja 2022. bit će organizirano uključivanjem građana u 

preventivne akcije za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti (mjerenje tlaka i šećera u krvi). 

Projekt „Klubovi zdravlja“ - svrha je osnivanje klubova zdravlja u deset županija i deset gradskih društava 

Crvenog križa - Brodsko-posavskoj (Slavonski Brod), Istarskoj (Pazin), Karlovačkoj (Ogulin), Krapinsko-

zagorskoj (Krapina), Koprivničko-križevačkoj (Koprivnica), Osječko-baranjskoj (Osijek), Primorsko-

goranskoj (Opatija), Sisačko-moslavačkoj (Sisak), Zadarskoj (Biograd) i Zagrebačkoj županiji 

(Jastrebarsko). U klubovima zdravlja zainteresirani građani dobit će savjete stručnih osoba o zaštiti 

zdravlja i prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti, ali će i moći sudjelovati u kreiranju različitih zdravstvenih 

akcija (primjerice tjelesno vježbanje). Ovim modelom želi se utjecati na uklanjanje štetnih (nepravilna 

prehrana, prekomjerna tjelesna masa, nedostatak tjelesne aktivnosti) i usvajanje zdravih životnih navika. 

Projekt “Zdravlje i radno mjesto“ provodit će se s ciljem brige o zaštiti zdravlja zaposlenika u društvima 

Crvenog križa, očuvanja zdravlja i smanjene stope bolovanja zaposlenia. Planirana su četiri regionalna 

jednodnevna modula edukacije u Zagrebu, Splitu, Orahovici i Novom Vinodolskom pod nazivom 

„Promicanje zdravlja na radnom mjestu“ za 131 zaposlenika. Moduli će se održati u suradnji s 

predstavnicima institucija za zaštitu zdravlja na radu (liječnici, psiholozi, kineziolozi, nutricionisti). Tiskat će 

se plakat „Svakodnevno vježbanje na radnom mjestu“ za potrebe društava Hrvatskog Crvenog križa. 

Program “Zdravo starenje” provodit će se s ciljem jačanja izvaninstitucionalne skrbi u zajednici i s 

posebnim naglaskom na podršku starijim osobama u sklopu međunarodnog Desetljeća zdravog starenja 

2020. – 2030. Demografsko starenje populacije jedan je od globalnih javnozdravstvenih prioriteta zbog 

porasta broja osoba starije dobi iznad 65 godina i potrebe očuvanja njihova zdravlja. Hrvatski Crveni križ 

će 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 u vlastitom 

domu i zajednici. Do kraja  godine bit će izrađen „Priručnik za gerontodomaćice – Pomoć i njega u kući za 

osobe starije dobi“. U sklopu sudjelovanja u savjetodavnoj radnoj skupini Međunarodne federacija 

društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca za zdravo starenje (engl. Advisory Group Health and 

Ageing, AGHA) Hrvatski Crveni križ dobit će podršku za razvoj ovog programa. 

Program Zaštite zdravlja u kriznim situacijama - Izvanredni javnozdravstveni izazovi 

Projekt „Suzbijanje pandemije COVID-19“ koja je izbila početkom 2020. godine bit će nastavljen i u 2022. 

godini i provodit će se do završetka globalne pandemije i epidemije bolesti COVID-19 u Republici 

Hrvatskoj. Glavni ciljevi su pomoć u primjeni epidemioloških mjera prema uputama Stožera civilne zaštite 

i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo posredstvom podrške i informiranja građana o preventivnim 

mjerama. Hrvatski Crveni križ će sa svojim društvima biti na usluzi za pomoć zdravstvenim ustanovama 

pri cijepljenju građana. Preporučene epidemiološke mjere primjenjivat će se i na zaposlenike i volontere 

uz redovitu nabavu zaštitne opreme. Epidemiološke mjere bit će primijenjene u svim programima i 

aktivnostima, čime će biti obuhvaćeni i krajnji korisnici. Nastavit će se pomagati u preostalom dijelu 

zdravstvene zaštite u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu. 

Projekt Higijena i zdravlje - nastavit će se provedba projekta „Higijena i zdravlje“ s ciljem očuvanja zdravlja 

i čistoće među zaposlenicima i volonterima posebno onih koji su u svom radu izloženi riziku od bolesti 

uzrokovanih biološkim štetnostima. Pružat će se pomoć u preostalom dijelu zdravstvene zaštite pri 

obilasku krajnjih korisnika. U Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu nastavit će se 

provođenje higijenskih mjera. 
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Projekti: “Zaštita zdravlja od vrućine“ i „Zaštita zdravlja od hladnoće“ provode se s ciljem ublažavanje 

rizika koji nastaju po zdravlje ljudi zbog utjecaja toplinskih valova odnosno jako niskih temperatura. 

Nastavit će se sudjelovanje u Radnoj skupini za klimatske promjene i zdravlje koja djeluje pri Ministarstvu 

zdravstva i koja će nastaviti s izradom „Akcijskog plana za zaštitu zdravlja od vrućine“, „Protokola o 

postupanju i preporukama za zaštitu od vrućine“ te „Protokola o postupanju i preporukama za zaštitu 

zdravlja od hladnoće“. Izradit će se novi edukativni materijali na temu vrućina (letak, lepeza) za podjelu 

građanima i plakati za raspodjelu u sve zdravstvene ustanove. Sve obavijesti, upute i izrađeni materijali bit 

će upućeni na postupanje društvima Hrvatskog Crvenog križa. U slučaju pojave toplinskih odnosno 

hladnih valova, zaposlenici i volonteri društava Hrvatskog Crvenog križa obilazit će i pomagati starijim i 

nemoćnim osobama koje žive u socijalnoj potrebi. 

Program: Prevencija i suzbijanje tuberkuloze 

Obilježavanje Svjetskog dana tuberkuloze - 24. ožujka 2022. godine podsjetit će nas na tuberkulozu kao 

vodeću zaraznu bolest u svijetu (izuzev pandemije COVID-19) koja je još uvijek prisutna u mnogim 

zemljama, čime se želi pridonijeti kontroli i zaustavljanju tuberkuloze te omogućiti dostupnost liječenja 

svakoj oboljeloj osobi i svima onima koji žive među oboljelima. 

Tjedan borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21. rujna bit će organiziran kao zajednička akcija svih društava 

Hrvatskog Crvenog križa. Bit će održana predavanja i javne tribine za odrasle osobe, kao i radionice za 

djecu sa svrhom edukacije o tuberkulozi. Osobito važna aktivnost bit će posjeti i pomoć osobama 

oboljelima od tuberkuloze, posebno onima koji žive u socijalnoj potrebi. Novi promidžbeni materijali (letak, 

plakat) za informiranje podijelit će se građanima. 

Program: Upoznavanje s opasnošću od mina i eksplozivnih ostataka iz rata provodit će se na području 

osam županija (Karlovačka, Ličko-senjska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, 

Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Zadarska) i 37 gradskih i općinskih društava Crvenog križa u 

blizini minski sumnjivih površina. Bit će organizirana predavanja za djecu i odrasle. 

Međunarodni dan osvješćivanja opasnosti od mina i pomoći u protuminskom djelovanju – 4. travnja bit će 

obilježen s ciljem upozoravanja građana na još uvijek prisutnu opasnost od mina i eksplozivnih ostataka iz 

rata u Republici Hrvatskoj. Prema potrebi će se izraditi edukativni materijali (plakat, letak).  

Prevencija ovisnosti 
Provođenje različitih programa zaštite zdravlja i promoviranja zdravih načina življenja s naglaskom na 

bolesti ovisnosti (predavanja, edukacije i seminari) prilagođavat će se epidemiološkoj situaciji. 

Putem promidžbenih akcija provodit će se aktivnosti prevencije ovisnosti kod mladih osoba (učenici 

osnovnih škola, srednjih škola, studenti) i to metodama univerzalne, selektivne i inducirane prevencije. 

Posebna pažnja posvetit će se novim pristupima promoviranja borbe protiv ovisnosti. 

Predstavnici Hrvatskog Crvenog križa održat će predavanja na temu ovisnosti, prevencije zlouporabe 

droga i smanjenja štete od zlouporabe droga (Harm reduction) te surađivati s Hrvatskim zavodom za javno 

zdravstvo – Službom prevencije zlouporabe droga preko stručnog savjeta Službe za praćenje novih droga 

u Republici Hrvatskoj i Stručnim savjetom za borbu protiv HIV/AIDS-a Ministarstva zdravstva. 

Edukativnim i promidžbenim akcijama obilježit će se značajniji datumi i to: 

• 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 u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca  

• Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a - 1. prosinca 
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Program smanjenja šteta od zlouporabe droga („Harm Reduction program“) je nastavak dugogodišnjeg 

programa po novom principu provedbe po kojem je Hrvatski Crveni križ nositelj i koordinator programa. 

Uz podršku Ministarstva zdravstva programi će se provoditi u gradskim društvima Crvenog križa u 

Zagrebu, Zadru i Krapini 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.  

Prva pomoć  
Edukacije  

Organizirat će se i provoditi tečajevi za osposobljavanje predavača iz prve pomoći te stručno usavršavanje 

i provjera stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenih ispitivača iz nastavnog predmeta „Pružanje prve 

pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“. 

Društva Hrvatskog Crvenog križa provodit će: programe za vozače motornih vozila, osposobljavanje i 

obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu, tečajeve za upotrebu automatskog vanjskog 

defibrilatora, tečajeve za pripadnike interventnih timova, tečajeve i radionice za nastavnike i odgojitelje u 

vrtićima, pripreme za natjecanje za učenike osnovnih i srednjih škola. 

U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova programi edukacije iz prve pomoći uvrstit će se kao dio 

izobrazbe na Policijskoj akademiji u skladu s odobrenim provedbenim programom edukacije prve pomoći 

za pripadnike Uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova. Izradit će se Priručnik prve pomoći za 

Graničnu policiju Ministarstva unutarnjih poslova. 

Provodit će se edukacije prve pomoći kao dio zaštite na radu. Educirat će se oko 700 zaposlenika 

Hrvatskog Telekoma d.d., a prema potpisanom ugovoru. Edukacije će se provoditi na lokacijama centara 

Hrvatskog Telekoma u Dubrovniku, Koprivnici, Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu. Takva 

edukacija provodit će se i za ostale tvrtke koje iskažu interes. 

Organizirat će se tečajevi prve pomoći u sklopu osnovne edukacije volontera i djelatnika Hrvatskog 

Crvenog križa (Modul A i Modul A + AVD). Nastavit će se s održavanjem radionica iz prve pomoći u sklopu 

Osnovne edukacije ravnatelja. 

U skladu sa situacijom, nastojat će se provoditi edukacije u suradnji s 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.  

Provodit će se 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. 

Stručni skup iz prve pomoći 

Stručni skup namijenjen stručnom usavršavanju predavača i ovlaštenih ispitivača iz prve pomoći održat 

će se u prvom kvartalu 2022. godine. Tema skupa odredit će se na temelju aktualnih pitanja i događanja 

u području prve pomoći, a u cilju poboljšanja sustava edukacije i pružanja prve pomoći.  

Natjecanja Hrvatskog Crvenog križa 

Predviđeno je održavanje natjecanja i skupova čiji sadržaj obuhvaća i prvu pomoć te zahtijeva pripremu i 

provedbu: 

• gradska, općinska i međužupanijska natjecanja mladih; 

• Državno natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa; 

• Nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa; 

• Natjecanje iz realističnog prikaza ozljeda. 
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Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći - druge subote u rujnu obilježit će se Svjetski dan prve pomoći 

s ciljem podizanja svijesti građana o važnosti poznavanja postupaka prve pomoći (priprema radionica, 

kreativno-edukativnog materijala, promidžbenog materijala te koordiniranje društava). 

Promidžbene aktivnosti - izradit će se novi plakati za prvu pomoć te prevesti i tiskati novo izdanje 

britanskog priručnika za prvu pomoć. Nastavit će se tisak službene literature za prvu pomoć i dosadašnjih 

edukativnih materijala. Izradit će se novi priručnik prve pomoći za radnike na radnom mjestu koji će se 

prema potrebi, prilagoditi određenim zanimanjima i ciljanim grupama. 

Dobrovoljno davanje krvi 
Na temelju iskazanih potreba zdravstva Republike Hrvatske za dozama krvi, izradit će se Plan prikupljanja 

doza krvi za 2022. godinu koji će se prvo razraditi na županijskoj razini, a potom na razini svih društava 

Hrvatskog Crvenog križa koja dogovorno sa svojom transfuzijskom službom izrađuju kalendar akcija 

davanja krvi za cijelu godinu. Temeljem dogovorenog Plana prikupljanja krvi i razrađenog kalendara akcija 

organizirat će se i provoditi akcije, sukladno preporučenim epidemiološkim mjerama. Praćenjem potreba 

zdravstva za krvi i krvnim pripravcima, po iskazanoj potrebi (povećana ili smanjena potrošnja) društva 

Crvenog križa i transfuzijske službe dogovarat će daljnje postupanje. 

Prikupljanje i izrada izvješća i računa 
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 efikasnije i pravovremene dostave mjesečnih 

računa od strane društava Hrvatskog Crvenog križa prema Hrvatskom Crvenom križu s Hrvatskim 

zavodom za zdravstveno osiguranje uz skupni mjesečni račun dogovorena je dostava kopija popratnog 

obrasca izvještaja o prikupljenim dozama krvi sa svake provedene akcije davanja krvi. 

Svaka tri mjeseca će se na temelju dostavljenih podataka raditi izvješće o prikupljenim dozama krvi i 

dostavljati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, krajem godine i godišnje izvješće s detaljnom 

analizom. U planu je izrada aplikacije za elektroničku dostavu izvješća društava. 

Svjetski dan dobrovoljnih davatelja krvi - 14. lipnja obilježit će se s fokusom na mlade i nove darivatelje 

krvi; izradit će se prigodni promidžbeni materijal kojim će se nastojati animirati što više mladih i novih 

darivatelja krvi te žena. Sve je veći broj darivatelja koji zbog dobi više ne mogu darivati krv, veliki broj 

mladih je iselio, zbog održavanja nastave na daljinu zadnje dvije generacije maturanata nisu bile u prilici 

darivati u školama. Nužno je promidžbom i edukacijom animirati mlade i nove darivatelje krvi kako bi se 

mogao zadržati kontinuitet provođenja akcija i izgrađivati svijest o važnosti davanja krvi. 

U prostorijama Edukacijskog centra Hrvatskog Crvenog križa organizirat će se akcije davanja krvi 

povodom Svjetskog dana darivatelja krvi i krajem godine. 

Dan dobrovoljnih davatelja krvi u Republici Hrvatskoj, 25. listopada – sukladno Pravilniku o priznanjima 

izradit će se prigodna priznanja za dobrovoljne davatelje krvi (zlatni, srebrni i brončani znak, plakete, 

zahvalnice i značke) koja će biti uručena na organiziranim svečanostima (kod župana, gradonačelnika ili 

načelnika) kako bi se na taj način iskazalo društveno vrednovanje darivatelji u zajednici te utjecalo na 

izgradnju svijesti o važnosti davanja krvi i stvaranja pozitivnog stava. Izradit će se novi prigodni 

promidžbeni artikli za darivatelje krvi kao mali znak pažnje i zahvalnosti. U tiskanim medijima objavit će se 

zahvala darivateljima krvi i čestitka povodom njihovog dana. 

Uredu Predsjednika Republike Hrvatske poslat će se poticaji za dodjelu odlikovanja Reda 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 2021. godini, te se očekuje dodjela istih tijekom godine. 
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Nacionalni odbor za dobrovoljno davanje krvi u Republici Hrvatskoj je savjetodavno tijelo za razvoj i 

unaprjeđenje davanja krvi; organizirat će se najmanje dva sastanka, a po potrebi i više. Odabirom novih 

članova u rad Nacionalnog odbora će se, osim predstavnika društava Hrvatskog Crvenog križa i 

transfuzijskih službi, uključiti i javne osobe s ciljem promicanja važnosti darivanja krvi u javnosti. 

SLUŽBA ZA ZAŠTITU MIGRANATA 
Planira se provođenje sljedećih aktivnosti: 

Naziv aktivnosti 

Nastavak provođenja projekta „Socijalne usluge i psihosocijalna podrška tražiteljima međunarodne 

zaštite“ smještenima u prihvatilištima za tražitelje međunarodne zaštite 

Nastavak provođenja programa i projekata podrške integraciji osobama pod međunarodnom zaštitom 

Nastavak projekta pružanja psihosocijalne podrške i obnavljanja obiteljskih veza u prihvatnim i tranzitnim 

centrima za strance – Ježevo, Trilj i Tovarnik 

Provedba edukacije Modul Hrvatskog Crvenog križa za graničnu policiju 

Edukacije djelatnika i volontera Nacionalnog društva i društava Hrvatskog Crvenog križa iz pružanja 

psihosocijalne podrške – osnovna i napredna edukacija interventnih timova te edukacija iz područja 

podrške pomagačima 

Provedba aktivnosti projekta „Integrativna podrška djeci bez pratnje“ 

Provedba aktivnosti projekta „Izgradnja sustavne i sveobuhvatne podrške osobama pod međunarodnom 

zaštitom razvojem uključivih socijalnih usluga“ 

Provedba specijalističke obuke iz psihosocijalne podrške  

Nastavak programa pomoći i zaštite žrtava trgovanja ljudima, provedba treninga za trenere iz prevencije 

trgovanja ljudima te priprema brošure 

Pomoć tražiteljima međunarodne zaštite i drugim migrantima  
Projekt „Socijalne usluge i psihosocijalna podrška tražiteljima međunarodne zaštite“ 

Nastavlja se provedba projekta „Socijalne usluge i psihosocijalna podrška tražiteljima međunarodne 

zaštite“ koji završava 31. prosinca 2022. godine. Aktivnosti projekta se nadovezuju na provedbu 

dosadašnjih aktivnosti (prihvat i smještaj tražitelja; podjela higijenskih paketa i ostale humanitarne pomoći 

prema potrebi; organiziranje i provedba edukativnih, kreativnih i sportskih aktivnosti u prihvatilištima i izvan 

njih; psihosocijalna podrška; zdravstvena asistencija; podrška pri ostvarivanju prava i usluga te druge 

aktivnosti temeljene na potrebama i interesima korisnika). Zbog epidemiološke situacije većina socijalnih 

aktivnosti je svedena na minimum te će se nastaviti u skladu s preporukama. Zbog obnove objekta 

Prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini, korisnici i djelatnici premješteni su do završetka 

radova u Prihvatilište Porin. Izradit će se prilagođeni raspored aktivnosti i zaduženja djelatnika.  

Projekt pružanja psihosocijalne podrške i obnavljanja obiteljskih veza u prihvatnim i tranzitnim centrima 

za strance – Ježevo, Trilj i Tovarnik  

Nastavit će se provedba projekta posjeta prihvatno-tranzitnim centrima za strance u Ježevu, Tovarniku i 

Trilju te pružanje psihosocijalne podrške, provedba psihosocijalnih aktivnosti i aktivnosti vezanih za 

obnavljanje obiteljskih veza za strance koji su trenutno smješteni u centrima. Projekt će se provoditi s 

Nacionalnim uredom Službe traženja i uz podršku Međunarodnog odbora Crvenog križa. 

Projekt EMAS – edukacija policijskih službenika zaduženih za nadzor državne granice 

Do kraja travnja 2022. godine, planira se provođenje dodatne edukacije „Modul Hrvatskog Crvenog križa 

za djelatnike granične policije“ koja će se realizirati na temelju sporazuma s Ministarstvom unutarnjih 
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poslova. U okviru navedene edukacije obradit će se teme: ranjive skupine migranata, kulturološke razlike, 

prevencija trgovanja ljudima, prevencija stresa i sagorijevanja te prva pomoć. 

Program podrške integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom 
Program podrške integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom provodit će se sukladno novom pristupu 

gdje će manji fokus biti na individualnoj podršci korisnicima, a više će se raditi na ciljanim aktivnostima 

usmjerenima na podizanje kvalitete usluga namijenjenih osobama pod međunarodnom zaštitom. To 

uključuje intenzivniju suradnju s nadležnim institucijama i organizacijama kao npr. osnovnim i srednjim 

školama, predškolskim ustanovama, poslodavcima koji zapošljavaju korisnike, domovima zdravlja, te 

centrima za socijalnu skrb. Radit će se i na unaprjeđenju suradnje s lokalnom zajednicom te će se pružati 

podrška društvima Hrvatskog Crvenog križa koja su uključena u pružanje podrške osobama pod 

međunarodnom zaštitom. Hrvatski Crveni križ nastavit će aktivno 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 Vladin Ured za ljudska prava 

i prava nacionalnih manjina, sudjelovati i u radu tog tijela.  

Projekt: „Izgradnja sustavne i sveobuhvatne podrške osobama pod međunarodnom zaštitom razvojem 
uključivih socijalnih usluga“ 

Nastavlja se provedba projekta koji traje do 14. travnja 2022. godine i koji financira Europska unija iz 

Europskog socijalnog fonda, a svrha mu je povećati socijalnu uključenost osoba s odobrenom 

međunarodnom zaštitom. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Gradsko društvo 

Crvenog križa Karlovac i Gradsko društvo Crvenog križa Sisak. Do kraja trajanja projekta planiraju se 

provesti edukativne radionice za korisnike: socio-kulturna orijentacija, radna kultura u Hrvatskoj te 

osnaživanjem do aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici. Provest će se radionica za volontere i 

organizatore volontiranja na temu podrške korisnicima u programu integracije Hrvatskog Crvenog križa te 

za stručnjake o integraciji osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom. Uz navedene edukacije provodit 

će se aktivnosti individualnog i grupnog rada s korisnicima sukladno njihovim potrebama i mogućnostima 

(radionice, kulturne i sportske aktivnosti, izleti). U travnju je planirana završna konferencija projekta na 

kojoj će biti predstavljene aktivnosti i postignuti rezultati projekta. 

Projektni prijedlog za 2022. godinu iz financijskih sredstava UNHCR-a  

Novi projektni prijedlog temelji se na tri prioriteta: podrška integraciji osoba pod međunarodnom zaštitom, 

zaštita djece bez pratnje i psihosocijalna podrška osobama smještenim u prihvatnim i tranzitnim centrima 

za strance Ježevo, Trilj i Tovarnik. Naglasak je na ciljanim aktivnostima usmjerenima pružanju 

psihosocijalne podrške migrantima, tražiteljima međunarodne zaštite i osobama pod međunarodnom 

zaštitom, suradnji s lokalnom zajednicom i edukativnim aktivnostima vezanima uz zaštitu djece bez pratnje 

te identifikaciju ranjivosti ciljanih skupina.  

Projekt: „Integrativna podrška djeci bez pratnje“ 

U suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskim zavodom za 

zapošljavanje u svibnju 2020. godine započela je provedba projekta koji traje do kraja travnja 2022. 

godine. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz poziv "Širenje mreže socijalnih usluga u 

zajednici - Integrativna podrška djeci bez pratnje." Partneri na projektu su gradska društva Crvenog križa 

Karlovac, Osijek i Split te Hrvatski pravni centar. Do kraja projekta nastavit će se s posjetima mobilnog 

tima ustanovama socijalne skrbi u kojima su smještena djeca bez pratnje radi pružanja profesionalne 

potpore i savjetovanja stručnim radnicima koji rade s njima. Održat će se edukacija stručnjaka kako bi 

poboljšali vještine za rad s djecom bez pratnje. Redovito će se posjećivati djecu bez pratnje radi 

provođenja procjene potreba i pružanja psihosocijalne podrške. Održat će se edukacija djelatnika i 

volontera Gradskog društva Crvenog križa Osijek kako bi mogli pružati kvalitetniju podršku djeci bez 

pratnje. Održat  će se edukacija volontera Gradskog društva Crvenog križa Zagreb kako bi se mogli 
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uključiti u rad s djecom bez pratnje (u Zagrebu je smješten najveći broj navedene djece). Planiran je 

jednodnevni izlet tijekom kojeg će se djeca upoznati s hrvatskim običajima i kulturom te će se ojačati 

njihove socijalne veze radi međusobnog pružanja podrške. 

U svrhu praćenja trendova i izazova u području migracijskih kretanja i politika te praćenja rada drugih 

nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i Europskog ureda Crvenog križa u 

Bruxellesu, djelatnici Službe sudjelovat će u radu Platforme za suradnju europskih društava Crvenog križa 

na teme izbjeglica, tražitelja azila i migranata (engl. Platform for European Red Cross Cooperation on 

Refugees, Asylum Seekers and Migrants - PERCO) te drugim povezanim sastancima koji se održavaju 

dvaput godišnje.  

Psihosocijalna podrška i zaštita ranjivih skupina 
Edukacije zaposlenika i volontera Hrvatskog Crvenog križa 

Nastavit će se provedba standardiziranih osnovnih i naprednih edukacija članova gradskih i županijskih 

interventnih timova za djelovanje u kriznim situacijama iz područja psihosocijalne podrške. Edukacije 

primarno provode zaposlenici Službe za zaštitu migranata i/ili educirani zaposlenici i volonteri društava 

Hrvatskog Crvenog križa.  

S obzirom na učestale krizne situacije u Republici Hrvatskoj i povećanu fluktuaciju zaposlenika i volontera, 

organizirat će se dva regionalna specijalistička treninga iz psihosocijalne podrške u kriznim situacijama.  

U sklopu tečaja za osposobljavanje spasilaca na otvorenim vodama započet će se provoditi modul 

Profesionalni stres i sagorijevanje koji će provoditi educirani zaposlenici i volonteri Hrvatskog Crvenog 

križa i društava Crvenog križa, stručnjaci iz područja psihosocijalne podrške. Provedba će započeti 

održavanjem radionice tijekom redovitog godišnjeg sastanka Zbora instruktora.  

Planira se priprema modula edukacije iz Osnova komunikacijskih vještina koji će biti namijenjen 

zaposlenicima Hrvatskog Crvenog križa i ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa.  

Unaprjeđenje sustava djelovanja u kriznim situacijama u području psihosocijalne podrške 

Predstavnici Hrvatskog Crvenog križa sudjelovat će na edukacijama, vježbama i sastancima Stalne 

koordinacije za potragu i spašavanje zrakoplova, kao i radne skupine koja radi na temama protuterorizma 

u Republici Hrvatskoj.  

Kako bi se osigurala i unaprijedila kvaliteta programa psihosocijalne podrške, zaposlenici Hrvatskog 

Crvenog križa će sudjelovati na edukacijama partnerskih organizacija i Referentnog centra za 

psihosocijalnu podršku Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i na 

godišnjem sastanku Europske mreže Crvenog križa/Crvenog polumjeseca za psihosocijalnu podršku.  

Radit će se i na dodatnom unaprjeđenju i razvoju sustava podrške pomagačima u kriznim situacijama.  

Mentalno zdravlje i psihosocijalna podrška  

Nastavit će se s podrškom implementacije programa psihosocijalne podrške društava Hrvatskog Crvenog 

križa na području Sisačko-moslavačke županije. Trenutno planirano trajanje aktivnosti je do sredine 2022. 

godine s mogućnošću nastavka, ovisno o dostupnim financijskim sredstvima.  

S obzirom da su mladi jedna od najugroženijih skupina uslijed COVID-19 epidemije, u suradnji s mladima 

Hrvatskog Crvenog križa kreirat će se niz edukativnih video materijala koji će se koristiti za podizanje 

svijesti o važnosti mentalnog zdravlja te zdravim načinima nošenja sa stresnom situacijom.  

Prevencija trgovanja ljudima i pomoć žrtvama 
Nastavit će se pružati usluge privremenog smještaja za odrasle žrtve trgovanja ljudima. S obzirom da 

važeći ugovor s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske 
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ističe 31. prosinca 2021. godine predana je zamolba za produženjem ugovora za navedenu uslugu. 

Također, planira se potpisivanje novog ugovora za pružanje usluge smještaja za djecu žrtve trgovanja 

ljudima koji bi se provodio u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Čakovec.   

Nastavit će se provedba projekta Podrška radu i jačanje kapaciteta mobilnih timova za identifikaciju i 

pružanje prvih oblika pomoći odraslim žrtvama trgovanja ljudima, koji financira Ured za ljudska prava i 

prava nacionalnih manjina (troškovi intervencija mobilnih timova te privremenog smještaja žrtava). Projekt 

traje do 31. srpnja 2022. uz mogućnost produženja.   

U okviru programa prevencije trgovanja ljudima održat će se niz edukativnih i informativnih seminara i 

treninga u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Nastavit će se i suradnja s Centrom za suradnju 

društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca na Mediteranu. 

Provest će se trening za trenere iz područja prevencije trgovanja ljudima, namijenjen zaposlenicima i  

volonterima društava Hrvatskog Crvenog križa koji se žele uključiti i osmisliti programe prevencije 

trgovanja ljudima na lokalnoj razini. 

Planiran je razvoj modula edukacija za djelatnike Prihvatilišta za beskućnike na temu identifikacije 

potencijalnih žrtava trgovanja ljudima te osvještavanja o rizicima trgovanja ljudima. Također, planiran je 

razvoj novih radionica za djecu školskog uzrasta na temu osvještavanja o rizicima korištenja interneta. 

Osmislit će se i tiskati kratka edukativna brošura o trgovanju ljudima koja će uključivati ažurirane podatke 

o fenomenu trgovanja ljudima te uputama gdje i kako potražiti pomoć. 

Hrvatski Crveni križ će kao član redovno sudjelovati u radu Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja 

ljudima Vlade Republike Hrvatske kao i Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja 

ljudima. Nastavit će se sa sudjelovanjem na sastancima mreže europskih nacionalnih društava Crvenog 

križa i Crvenog polumjeseca za prevenciju trgovanja ljudima (engl. „Action for Trafficked persons Network” 

- ATN) te Platforme civilnog društva protiv trgovine ljudima na razini EU (engl. EU Civil Society Platform 

Against Trafficking in Human Beings). Ovisno o preporukama, predstavnici Hrvatskog Crvenog križa će 

sudjelovati na tematskim međunarodnim sastancima uživo ili putem online platformi. 

SOCIJALNE DJELATNOSTI 
Planira se provođenje sljedećih aktivnosti: 

Naziv aktivnosti 

Provedba „Malih programa“  

Prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava 

50. sabirna akcija „Solidarnost na djelu“ 

Distribucija humanitarne pomoći 

Izrada priručnika o prikupljanju i distribuciji humanitarne pomoći 

Edukacije za društva Hrvatskog Crvenog križa 

Mapiranje i razvoj socijalnih usluga društava Hrvatskog Crvenog križa  

Sudjelovanje u provedbi projekta „Stariji za starije“ 

Provedba socijalno-humanitarnih programa na potresom pogođenim područjima 
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Provedba „Malih programa“  
Hrvatski Crveni križ će u 2022 godini staviti naglasak na predstavljanje i promidžbu „Malih programa“ 

potencijalnim i postojećim donatorima. Unutar svakog „Malog programa“ Hrvatskog Crvenog križa 

precizno su definirane konkretne potrebe za koje će donatori moći donirati sredstva, kriteriji za odabir 

krajnjih korisnika, način trošenja donacije te način i dinamika izvještavanja o utrošku sredstava i 

postignutim rezultatima. Promidžbom izabranih „Malih programa" donatorima će se nastojati približiti 

potrebe ranjivih skupina te na utjecaj i pomoć koju mogu ostvariti svojom donacijom.  

Prošlogodišnjem broju od ukupno deset „Malih programa“ dodana su dva programa, obzirom da je njihova 

dosadašnja provedba pokazala potrebu za unaprjeđenjem kvalitete i održivosti: „Crveni križ u zelenom 

okviru - Zajedno za zeleniju svakodnevicu“ i „Sigurnije škole i vrtići - Učinimo naše najmlađe spremnima 

za izvanredne situacije“.  

„Bolnica Bezbolnica“ - nastavit će se s prikupljanjem novčanih sredstava za provođenje programa „Bolnica 

Bezbolnica“ koji je namijenjen djeci na bolničkom liječenju s ciljem smanjenja negativnih posljedica 

hospitalizacije. Prikupljena sredstva koristit će se unutar Službe za rad s mladima i volonterima za 

provedbu programa na bolničkim odjelima, održavanje edukacije volontera, nabavu darova za djecu i 

ostale promotivne aktivnosti. Aktivnosti će se provoditi u skladu s epidemiološkim uvjetima i mjerama 

borbe protiv COVID-19 koje će u pojedinom trenutku biti na snazi. 

„Za dostojanstven život“ - nastavit će se s provođenjem programa „Za dostojanstven život“ u okviru kojega 

će se provesti nabava štednjaka na drva i drva za ogrjev za starije osobe u potrebi. Podjela je planirana 

prema kriterijima i procjeni društava Hrvatskog Crvenog križa.  

„Vaš dar za pravu stvar - Hrana dostupna svima“ - kontinuirano će se prikupljati novčana i materijalna 

sredstva za pomoć osobama koje žive u siromaštvu. Prikupljenim sredstvima nabavit će se paketi hrane 

za korisnike s područja djelovanja društava Hrvatskog Crvenog križa.  

„Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala“ - 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. Dodatni napori uložit će se u promociju doniranja 

medicinskih i ortopedskih pomagala, koja našim sugrađanima više nisu potrebna. 

„U čemu je razlika ako sam različit“ - prikupljat će se novčana sredstva za pomoć novorođenčadi 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. Doniranim sredstvima financirat će se analiza kvalitete bunarske vode korisnicima programa 

asanacije bunara, oprema za asanaciju te flaširana voda u periodu provođenja asanacije, s ciljem 

osiguravanja čiste vode za stanovnike i omogućavanje njihovog ostanka na ruralnim područjima. 

„Ne!ovisni - Zajedno protiv ovisnosti“ - prikupljena sredstva koristit će se za provedbu edukacija za 

učenike 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 financirat će se 

nabava i podjela higijenskih paketa djeci u potrebi, s ciljem razvijanja svijesti o važnosti osobne higijene te 

usvajanja vrijednosti zdravog življenja.  
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„Neću biti rob(a)! – Sigurnost na internetu“ - prikupljenim sredstvima financirat će se izrada i distribucija 

edukativnog materijala o rizicima trgovanja ljudima namijenjenog djeci u osnovnim školama. 

„Čuvajmo ih - Zajedno zaštitimo naše starije“ - nastavit će se prikupljanje sredstava namijenjenih za 

nabavu i distribuciju osobne zaštitne opreme (zaštitne maske, dezinficijensi i sl.) za starije osobe koje žive 

u siromaštvu, a s ciljem smanjenja rizika od zaraze koronavirusom. 

„Crveni križ u zelenom okviru - Zajedno za zeleniju svakodnevicu“  - započet će prikupljanje sredstava 

namijenjenih provedbi programa podizanja svijesti o važnosti ublažavanja i prilagodbe negativnim 

posljedicama klimatskih promjena kao jednog od najvećih izazova današnjice.  

„Sigurnije škole i vrtići - Učinimo naše najmlađe spremnima za izvanredne situacije“ - započet će 

prikupljanje sredstava namijenjenih provedbi programa poboljšanja znanja i jačanja kompetencija učenika 

u osnovnim školama i djece u vrtićima te njihovih učitelja i odgojitelja na području  pripreme za izvanredne 

situacije, prve pomoći, psihosocijalne podrške i sigurnosti u školama i vrtićima. 

Prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava  
Nastavit će se s prikupljanjem novčanih i materijalnih donacija kojima se planira osigurati podrška za 

aktivnosti i programe pomoći Hrvatskog Crvenog križa. Novčana sredstva prikupljat će se putem kasica, 

donatorskog telefona, uplata na račun (putem trajnih naloga, online-donacija preko 2D barkoda, općih 

uplatnica i drugih načina uplate); materijalne donacije prikupljat će se od građana i pravnih osoba.  

Nastavit će se suradnja s tvrtkama u prikupljanju novčanih i materijalnih sredstava od prodanih proizvoda.  

Nastavit će se aktivnosti vezane uz primjenu novih alata prikupljanja novčanih sredstava uz naglasak na 

mobilnim on-line donacijama. Nastavit će se s uređenjem internetske stranice Hrvatskog Crvenog križa u 

domeni doniranja kako bi unaprjeđenjima proces doniranja postao jednostavniji i pristupačniji. Surađivat 

će se s bankama i pružateljima usluga digitalnih novčanika oko mogućnosti doniranja putem mobilnih 

aplikacija te implementacije 2D barkoda, odnosno direktnih naloga za doniranje korisnicima usluga 

mobilnog bankarstva i digitalnih novčanika.  

U slučaju kriznih situacija u zemlji i inozemstvu, prema situaciji i potrebama, pokretat će se apeli za 

prikupljanje pomoći.  

Nastavit će se suradnja s tvrtkom Studenac market, putem mobilne aplikacije programa vjernosti kupcima 

će se omogućiti doniranje, a prikupljena sredstva bit će uplaćena za provođenje programa Za 

dostojanstven život.  

Ostvarit će se suradnja s Erste bankom, temeljem koje će se putem mobilne aplikacije KEKS Pay 

korisnicima omogućiti doniranje za programe Hrvatskog Crvenog križa. 

Nastavit će se „mapiranje“ donatora, kako bi ciljano pozivali odabrane donatore na podršku određenim 

programima i aktivnostima, a izradit će se i plan pristupa i kontaktiranja donatora s ciljem razvoja 

usmjerenog i učinkovitog pristupa prikupljanju donacija. Pripremit će se godišnja brošura za donatore, 

koja će sadržavati najvažnije programe Hrvatskog Crvenog križa za koje se prikupljaju sredstva, kako bi 

donatorima ponudili sve važne informacije na jednom mjestu. Brošura će biti u elektronskom obliku i slat 

će se postojećim i potencijalnim donatorima. 

50. Sabirna akcija Solidarnost na djelu 

Jubilarna 50. tradicionalna sabirna akcija „Solidarnost na djelu“ provest će se u listopadu. U akciji koja se 

posljednjih nekoliko godina provodi pod sloganom „Ne dvoji, za drugog izdvoji“, društva Hrvatskog 

Crvenog križa prikupljat će novčana i materijalna dobra. Za potrebe provođenja akcije, pripremit će se 
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promidžbeni materijal koji će biti distribuiran društvima Crvenog križa. Razvijat će se i edukativni materijali 

za djecu i mlade kako bi ih se upoznalo s doniranjem i poticalo na razvoj humanosti od najranije dobi. 

Distribucija humanitarne pomoći 
Distribucija humanitarne pomoći provodit 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. Nastavit će se s obavještavanjem društava Crvenog 

križa o raspoloživim donacijama putem Sharepoint-a radi bržeg prijenosa informacija i kvalitetnije obrade 

iskazanog interesa, distribucije i konačno podjele do krajnjih korisnika. 

Nastojat će se osnaživati i poticati društva Hrvatskog Crvenog križa na organiziranje rada socijalnih 

samoposluga i pučkih kuhinja čije djelovanje može omogućiti prihvaćanje i bržu distribuciju hrane koja je 

pred istekom roka trajanja, a zaprima se temeljem upisa u Registar posrednika o doniranju hrane 

Ministarstva poljoprivrede.  

Izrada priručnika o prikupljanju i distribuciji humanitarne pomoći  

Hrvatski Crveni križ nastavit će s procesom izrade praktičnog priručnika o prikupljanju i distribuciji 

humanitarne pomoći, koji će sadržavati sve važne korake u tom postupku, zakonske i druge odredbe, kao 

i upute i obrasce za vođenje propisane dokumentacije. Priručnik će se izraditi s ciljem educiranja i 

osnaživanja društava Crvenog križa, a služit će kao osnova za edukacije ravnatelja i zaposlenika. 

Edukacije za društva Crvenog križa  

Planira se priprema i provedba edukacije za društva Hrvatskog Crvenog križa na temu prikupljanja i 

distribucije humanitarne pomoći i razvoja socijalnih usluga, namijenjena prvenstveno zaposlenicima 

društava. Edukaciju će pripremiti i voditi predstavnici Službe za socijalne djelatnosti koji će sudjelovati i u 

provedbi edukacije za ravnatelje društava Hrvatskog Crvenog križa, kao i u provedbi edukacija drugih 

službi na temu humanitarne pomoći. 

 

Socijalne djelatnosti 

Mapiranje i razvoj socijalnih usluga društava Hrvatskog Crvenog križa 

Započet 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, a koji se temelje na stvarnim 

potrebama zajednice i socijalno osjetljivih kategorija korisnika.  

Na temelju prikupljenih informacija započet će se s izradom kataloga socijalno-humanitarnih usluga svih 

društava Hrvatskog Crvenog križa, koji će biti namijenjen krajnjim korisnicima, a sadržavat će konkretne 

upute za ostvarivanje prava na usluge. Katalog će biti u elektronskoj formi, a prema mogućnostima biti će 

i tiskan i distribuiran društvima, kako bi ga dijelili svojim korisnicima.  

Hrvatski Crveni križ će i nadalje poticati razvoj i jačanje kapaciteta društava za provedbu socijalnih 

programa i usluga usmjerenih na pružanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi za starije osobe, osobe s 

invaliditetom i druge osobe u potrebi. Poticat će se nastavak provedbe programa „Pomoć u kući“, dnevnih 

boravaka za starije osobe i osobe s invaliditetom i Klubova 65+, ali i poticati razvoj novih socijalnih usluga 

poput organiziranog stanovanja za starije osobe i osobe s invaliditetom. Radit će se na detektiranju i 

kreiranju programa novih korisničkih skupina, poput djece i mladih, kao i osoba s invaliditetom i djece s 

teškoćama u razvoju. 
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Pratit će se natječaji za prijavu novih EU projekata te potencijalni drugi izvori financiranja namijenjeni 

razvoju socijalnih programa te će se, sukladno mogućnostima i uvjetima natječaja, prijavljivati novi 

projektni prijedlozi. 

Sudjelovanje u provedbi projekta „Stariji za starije“ 

Nastavit će se provedba projekta „Stariji za starije“, koji se provodi s ciljem smanjenja ovisnosti i povećanja 

socijalne uključenosti za ukupno 600 starijih osoba i omogućavanja usklađivanja obveza za 300 članova 

obitelji. Projekt će doprinijeti socijalnom uključivanju osoba starijih od 65 godina kroz njihovo aktiviranje i 

uključivanje kao volontera Crvenog križa za pružanje potpore drugim ovisnim starijim osobama kao i 

članovima obitelji koji brinu o njima na području 25 gradova i općina koje pokrivaju partneri na projektu – 

društva Hrvatskog Crvenog križa Glina, Karlovac, Knin, Sisak, Vojnić i Županja čime je obuhvaćeno više 

od polovice teritorija 4 županije (Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Šibensko-kninske i Vukovarsko-

srijemske). Naglasak će biti stavljen na provođenje volonterskih aktivnosti, kao i uključivanje i provođenje 

edukacija za neformalne skrbnike.  

Provedba socijalno-humanitarnih programa na potresom pogođenim područjima 

Oporavak i obnova lokalne zajednice nakon potresa koji je najviše štete prouzročio u Sisačko-moslavačkoj 

županiji prijeko je potrebna i tijekom 2022. godine kako bi se stvorio prostor zajedništva i povezanosti 

zajednice. Glavni cilj provedbe socijalno-humanitarnih programa je zaustavljanje sustavnog iseljavanja 

mladih i poboljšanje uvjeta života građana.  

Procjena potreba korisnika je ukazala kako najveće potrebe imaju tri velike korisničke skupine: starije i 

nemoćne osobe, djeca i mladi te stanovnici kontejnerskih naselja, stoga će se programe i aktivnosti ciljano 

usmjeravati zadovoljavanju iskazanih potreba od strane navedenih korisničkih skupina.  

Provedba projekta psihosocijalne podrške na potresom pogođenim područjima u partnerstvu s VISA-om 

Psihosocijalna podrška iznimno je važan oblik pomoći stradalom stanovništvu Sisačko-moslavačke 

županije. Obzirom da će stanovnici kontejnerskih naselja još duži vremenski period, a neki i godinama, 

dijeliti zajednički životni prostor, ideja njihovog povezivanja u mrežu međusobne podrške i potpore iznimno 

je važna za kvalitetu njihovih života. Uz financijsku podršku VISA-e, glavne aktivnosti ovog projekta koje 

će se provoditi tijekom 2022. godine su: osiguravanje prostora za provedbu aktivnosti; provođenje 

kreativnih, edukativnih i socijalizacijskih radionica za djecu i starije osobe u kontejnerskim naseljima te 

širenje vidljivosti projekta. 

EU FONDOVI 
Prioritet će biti provedba postojećih projekata koji su ugovoreni za financiranje iz EU fondova te završetak 

provedbe projekata ugovorenih u 2021. godini za pomoć potresom pogođenom stanovništvu Sisačko-

moslavačke županije.  

Zbog očekivanog otvaranja natječaja za ugovaranje novih projekata za financiranje iz europskih fondova 

odnosno operativnih programa u novoj financijskoj perspektivi za razdoblje od 2021. do 2027. godine, 

uključujući nove instrumente oporavka i prijelazne instrumente, Hrvatski Crveni križ će pripremiti i prijaviti 

nove projekte za financiranje ovisno o relevantnosti natječaja za djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Ovo 

se odnosi na financiranje iz nacionalno upravljanih EU sredstava (operativni programi kojima upravlja 

Vlada Republike Hrvatske) i sredstava kojima direktno upravlja i koje dodjeljuje Europska komisija. 

Prioritetna područja interesa su programi civilne zaštite, zdravstva te zaštite migranata i integracije osoba 

pod međunarodnom zaštitom odnosno financiranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Fonda 

za azil, migracije i integraciju (AMIF) i Europskog socijalnog fonda (ESF) uključujući natječaje koje direktno 

raspisuje Europska komisija. Što se tiče područja socijalnog uključivanja, procijenit će se veličina i 
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relevantnost poziva za djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa o čemu će ovisiti priprema projektnog 

prijedloga, a obzirom na činjenicu da je većina do sada raspisanih natječaja iz Europskog socijalnog fonda 

poticala male lokalne socijalne projekte.   

Očekuje se nešto više mogućnosti za financiranje malih lokalnih projekata koje provode društva Hrvatskog 

Crvenog križa, kako iz novih programa tako i zbog potrošnje sredstava preostalih iz prethodne financijske 

perspektive za razdoblje od 2014. do 2020. godine nakon što hrvatska nacionalna tijela koja upravljaju 

EU fondovima utvrde koliko će sredstava preostati u pojedinim operativnim planovima. 

Hrvatski Crveni križ će nastaviti provedbu 6 EU projekata koji su bili prijavljeni u razdoblju od 2018. do 

2020. godine, a uglavnom su ugovoreni u 2020. godini, čime je osigurano stabilno višegodišnje 

financiranje i proširivanje aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa. Nastavit će se provedba 3 projekta 

povezana za odgovor na kriznu situaciju na potresom pogođenom području iz drugih izvora financiranja. 

Kroz sve navedene projekte u 2022. godini očekuje se prihod u iznosu od oko 15.711.744,00 kuna. Ukupni 

rashodi su planirani na iznos od 9.547.242,00 kuna i nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 8.662.381,00 

kuna – ukupno 18.209.623,00 kuna. U financijskom planu za 2022. godinu navedeni su samo očekivani 

prihodi projekta koji su ugovoreni i u provedbi. 

Projekti u provedbi i druge aktivnosti 

Centar Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici  

Stariji za starije – umrežavanje socijalnih usluga u zajednici  

Integrativna podrška djeci bez pratnje  

Izgradnja sustavne i sveobuhvatne podrške osobama pod međunarodnom zaštitom razvojem uključivih 

socijalnih usluga  

Psihosocijalna podrška i osiguravanje pristupa zdravstvenim uslugama tražiteljima međunarodne zaštite 

Jačanje prekogranične spremnosti kroz zajedničko upravljanje zalihama za krizna stanja u jugoistočnoj 

Europi – X-STOCK 

Žurni apel Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – Odgovor na potres 

u Sisačko-moslavačkoj županiji 

Potpora potresom stradalom području Sisačko-moslavačke županije – projekt Austrijskog Crvenog križa 

Projekt asanacije bunara na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije 

Edukacije zaposlenika društava i Hrvatskog Crvenog križa o provedbi EU projekata 

Potpora društvima Hrvatskog Crvenog križa u prijavi EU projekata 

Prijave projekata po novim natječajima za financiranje iz EU fondova i drugih izvora  

Nastavit će se provedba gore spomenutih šest projekata započetih 2020. godine i ranije kako slijedi:  

Centar Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih usluga u zajednici (KK.08.1.3.04.0023) - projekt 

prijavljen na poziv Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) „Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje 

socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ s razdobljem 

provedbe od 1.7.2020. do 1.3.2023. godine. Hrvatski Crveni križ je nositelj projekta u iznosu od 

14.947.390,91 kn. 

 

Stariji za starije – umrežavanje socijalnih usluga u zajednici (UP.02.2.2.06.0173) – projekt prijavljen na 

poziv Europskog socijalnog fonda (ESF) „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“; ugovor 

između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje i Hrvatskog Crvenog križa s razdobljem provedbe od 3.8.2020. do 1.7.2022. godine. 

Ugovoren je iznos od 1.500.000,00 kn. 
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Integrativna podrška djeci bez pratnje (UP.02.2.2.06.0171) – projekt prijavljen na poziv Europskog 

socijalnog fonda „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“; ugovor između Ministarstva rada, 

mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog Crvenog 

križa s razdobljem provedbe od 1.5.2020. do 1.5.2022. godine. Ugovoren je iznos od 1.500.000,00 kn.  

 

Izgradnja sustavne i sveobuhvatne podrške osobama pod međunarodnom zaštitom razvojem uključivih 

socijalnih usluga (UP.02.2.2.06.0170) - projekt prijavljen na poziv Europskog socijalnog fonda „Širenje 

mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“; ugovor između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji 

i socijalne politike, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog Crvenog križa potpisan s razdobljem 

provedbe od 15.5.2020. do 15.4.2022. godine. Ugovoren je iznos od 1.499.994,57 kn.                                                                                                                                                                      

 

Psihosocijalna podrška i osiguravanje pristupa zdravstvenim uslugama tražiteljima međunarodne zaštite 

II – financiranje iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF); ugovor potpisan s Ministarstvom unutarnjih 

poslova; provedba je predviđena u razdoblju od 16.2.2020. do 31.12.2022. godine. Hrvatski Crveni križ 

je nositelj u iznosu od 11.222.432,90 kuna EU financiranja. 

 

Jačanje prekogranične spremnosti kroz zajedničko upravljanje zalihama za krizna stanja u jugoistočnoj 

Europi – X-STOCK čiji je nositelj Austrijski Crveni križ, dok je Hrvatski Crveni križ partner zajedno s 

nacionalnim društvima Crvenog križa Bugarske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije; Međunarodnom 

federacijom Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te civilnom zaštitom iz Sjeverne Makedonije i Crne 

Gore. Projekt je multinacionalni i prijavljen je početkom 2020. godine, a odobren je u srpnju 2020. godine; 

zbog izbijanja pandemije početak projekta je odgođen na travanj 2021. godine. Projekt se financira iz 

fonda Glavne uprave za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći (ECHO) kojim 

direktno upravlja Europska komisija. Ukupni proračun iznosi 86.273,03 EUR uz 15% HCK sufinanciranja 

(12.940,95 EUR) i predviđenog sufinanciranja iz EU sredstava u iznosu 73.332,00 EUR. Projekt je 

ugovoren u trajanju od 1.4.2021. do 31.3.2023. godine.  

Hrvatskom Crvenom križu su kao nositelju odobrena tri projektna prijedloga na tri komponente poziva 

„Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“, koji su prijavljeni još u lipnju 2018. godine i odobreni 

su tek u ožujku i lipnju 2020. u ukupnoj vrijednosti 4.499.994,57 kuna: 1) „Stariji za starije – umrežavanje 

socijalnih usluga u zajednici“ vrijednosti 1,5 milijuna kuna; 2) „Integrativna podrška djeci bez pratnje“ u 

iznosu od 1,5 milijuna kuna, te 3) „Izgradnja sustavne i sveobuhvatne podrške osobama pod 

međunarodnom zaštitom razvojem uključivih socijalnih usluga“ u iznosu od 1.499.994,57 kuna. Hrvatski 

Crveni križ ova tri projekta provodi u partnerstvu s 8 društava Hrvatskog Crvenog križa, te s Vukovarsko-

srijemskom i Karlovačkom županijom, Hrvatskim pravnim centrom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. 

Na početku 2022. godini planira se tražiti produženje provedbe za dva projekta (pod 2) i 3) gore u tekstu) 

u trajanju od najmanje mjesec dana kako bi se osigurala provedba svih planiranih aktivnosti čija je 

provedba bila usporena i ograničena slijedom izbijanja pandemije i kako bi se potrošila većina iznosa 

planiranog proračunom. Neizvjesno je hoće li se za sva tri projekta do kraja uspjeti provesti sve aktivnosti 

budući da uključuju veliki broj radionica i edukacija za korisnike, odnosno hoće li se do kraja potrošiti sva 

predviđena sredstva.  

Od 1.7.2020. traje provedba projekta za gradnju Centra Hrvatskog Crvenog križa za korisnike socijalnih 

usluga u zajednici koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz nacionalnog Operativnog 

programa „Konkurentnost i kohezija“ za koji je projektni prijedlog podnesen 15. listopada 2019. godine na 

poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije „Unapređivanje infrastrukture za pružanje 

socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza II“. Projektom je planirano 

rušenje starog i izgradnja novog objekta na lokaciji Zagreb, Dubravkin trg gdje će se uspostaviti centar i 

prihvatilište za žrtve trgovanja ljudima u procijenjenoj vrijednosti od nešto manje od 15 milijuna kuna. 

Provedba projekta je u tijeku i do sada je provedena nabava i izrađena projektno-tehnička dokumentacija 

za gradnju, ishođena građevinska dozvola pravomoćna od 1.1.2021. te su provedene nabave i ugovoreni 
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stručni nadzor građenja i izvođač radova koji je s radovima započeo 24.8.2021. godine. Izvođenje radova 

na izgradnji zgrade planirano je do kraja 2022. godine nakon čega bi se zgrada opremila namještajem i IT 

opremom. 

Osim navedenih projekata, u 2021. godini odmah na početku godine Hrvatski Crveni križ je prijavio više 

projekata koji se odnose na pomoć potresom pogođenom stanovništvu Sisačko-moslavačke županije – 

od ukupno pet projekata za tri projekta provedba će se nastaviti u 2022. godini. 

Žurni apel Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca - Odgovor na potres 

u Sisačko-moslavačkoj županiji (engl. Emergency Appeal) (MDRHR004) - odobren na razdoblje od 

29.12.2020. do 31.12.2021. s inicijalnim proračunom od oko 6 milijuna CHF, koji je izmjenom reduciran 

na 3,1 milijun CHF odnosno 21,4 milijuna kuna. Prethodno je napravljen detaljan Plan akcije (engl. 

Emergency Plan of Action). Ugovor za uplatu financijskih sredstava sklopljen je na iznos od 748.659,00 

CHF s rokom uplate do kraja 2021. godine, a također se planira dodatak ugovoru za iznos od oko 

128.000,00 CHF. Planira se produljenje projekta na prva 3 mjeseca 2022. godine kako bi se stigla utrošiti 

preostala sredstva. 

 

Potpora potresom stradalom području Sisačko-moslavačke županije Austrijskog Crvenog križa - ugovor 

je potpisan u iznosu 215.000,00 eura (cca 1.612.500,00 kuna) na razdoblje provedbe od 29.12.2020. do 

31.12.2021. godine. Za navedeni projekt planira se tražiti produljenje od najmanje 3 mjeseca kako bi se 

osigurala provedba svih planiranih aktivnosti, u prvom redu nabava potrepština za kućanstva za koje su u 

dva navrata bezuspješno raspisivane nabave koje su završile bez ponuda. Naime, nitko od dobavljača na 

hrvatskom tržištu nije mogao ponuditi dovoljne količine tražene robe.  

 

Projekt asanacije bunara na potresom stradalom području Sisačko-moslavačke županije koji financira 

Coca Cola Foundation - u ugovorenom iznosu od 100.000,00 USD odnosno cca 642.006,10 kuna na 

razdoblje provedbe projekta od 1.12.2021. do 31.8.2022. godine. Ovaj je projekt prvotno do kraja 

studenog 2021. godine bio financiran iz projekta Poljskog Crvenog križa te će se nakon kraja tog projekta, 

novi tim za asanaciju bunara financirati iz ovog projekta.. 

 

Prijavljeni projekti - čekaju odobrenje i/ili početak provedbe u 2022. godini 

Zaštita tražitelja azila i osoba pod međunarodnom zaštitom - UNHCR 2022  

Za 2022. godinu planirana je provedba UNHCR projekta „Zaštita tražitelja azila i osoba pod 

međunarodnom zaštitom“ ukupne vrijednosti od 750.000,00 kuna koji je prijavljen u studenom 2021. 

godine. 

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 primjerice: „Prevencija trgovanja ljudima i pomoć žrtvama“ – financira se iz sredstava Ministarstva 

za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (cca. 283.462,00 kuna godišnje), te „Potpora migrantima 

i tražiteljima azila u detenciji“ – financira se iz sredstava Međunarodnog odbora Crvenog križa (cca. 

270.000,00 kuna). 

Uz to, nastavit će se praćenje provedbe svih projekata koje provode različite službe Hrvatskog Crvenog 

križa i direktno financijsko upravljanje provedbom projekata, te direktna provedba velikih projekata u 

kojima je složenije financijsko upravljanje provedbom projekata.  

Hrvatski Crveni križ nastavit će pružati potporu društvima Hrvatskog Crvenog križa kod prijavljivanja novih 

projekata za financiranje iz EU sredstava po pozivima iz operativnih programa vezanih u prvom redu za 

Europski socijalni fond (ESF) i Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), te Europski fond za 
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regionalni razvoj (EFRR), a kao što je bilo i u prethodnim godinama. Ta direktna potpora u proteklih pet 

godina rezultirala je velikim brojem prijavljenih i odobrenih projekata gradskih i općinskih društava 

Hrvatskog Crvenog križa. Uz to, nastavit će se, u okviru mogućnosti (ljudskih i materijalnih), pružati 

potpora u provedbi svih navedenih projekata.  

U provedbi FEAD projekata Hrvatski Crveni križ će u 2022. godini nastaviti pružati potporu društvima 

Crvenog križa koja su samostalno ili u partnerstvu i uz aktivnu potporu Hrvatskog Crvenog križa već 

prijavljivala projekte. Krajem 2020. i početkom 2021. godine odobreno je i ugovoreno 18 projekata, ali će 

se više tih projekata otkazati zbog velikog povećanja cijene hrane.  

Ako dozvoli epidemiološka situacija, organizirat će se nove edukacije 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. Za zaposlenike Službe za EU fondove planirane su dodatne osnovne i specijalističke 

edukacije u području javne nabave potrebne zbog stjecanja certifikata i za obnovu 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.  

KOMUNIKACIJE 
Planira se provođenje sljedećih aktivnosti: 

Naziv aktivnosti 

Kampanja promoviranja aktivnosti na potresom pogođenom području 

Kampanja obilježavanja Tjedna Crvenoga križa  

Kampanja na temu klimatskih promjena 

Kampanja „Mentalno zdravlje je važno“ 

Kampanja promoviranja prve pomoći uz Svjetski dan prve pomoći 

Kampanja u povodu 50. akcije Solidarnost na djelu 

Kampanja za promoviranje dobrovoljnog davanja krvi 

Kampanja Ne!Ovisni u povodu Mjeseca borbe protiv ovisnosti 

Kampanja u povodu Međunarodnog dana volontera 

Izdavanje HCK godišnjaka #MiVidimoLjude 

Edukacije 

Rad na razvoju HCK web stranice i društvenih mreža HCK 

Godinu 2021. obilježila je uglavnom krizna komunikacija vezana uz potres i pandemiju pa je većina 

planiranih kampanja odgođena. Stoga je plan u 2022. godini pojačati komunikacijske aktivnosti o temama 

koje su važne i za Hrvatski Crveni križ, ali i za društvo u cjelini, a nisu dobile prostora u protekle dvije 

godine. 

Početak godine, ponajviše zbog otežanih zimskih uvjeta, ponovno će biti usmjeren na potresom pogođeno 

područje. Cilj je kontinuiranom komunikacijom putem medija i komunikacijskih platformi Hrvatskog 
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Crvenog križa skrenuti pozornost na probleme stradalih u potresu koji polako padaju u drugi plan. Budući 

da Hrvatski Crveni križ na području Sisačko-moslavačke županije i dalje provodi brojne aktivnosti, cilj je 

to i pokazati te istaknuti da je stanovništvu i dalje potrebna pomoć.  

Posebna će se pozornost posvetiti Tjednu Crvenoga križa. Uz uobičajene promidžbene aktivnosti poput 

postavljanja zastava Crvenoga križa diljem Hrvatske te promoviranja Natjecanja mladih Hrvatskog 

Crvenog križa, naglasak će biti na vrlo aktualnoj i važnoj temi klimatskih promjena. Plan je provesti 

zanimljiva događanja diljem Hrvatske kako bi se privukla pozornost svih građana. U slanje tih važnih 

poruka nastojat će se uključiti i nacionalne i lokalne medije.  

Središnja kampanja vezana uz promociju prve pomoći bit će provedena u rujnu, točnije od 5. do 10. rujna 

kada je i Svjetski dan prve pomoći. U tom vremenskom razdoblju bit će proveden niz aktivnosti u društvima 

Hrvatskog Crvenog križa diljem Republike Hrvatske uz korištenje brojnih komunikacijskih alata, uključujući 

i medije, kako bi do javnosti došla informacija o iznimnoj važnosti znanja prve pomoći. Poseban naglasak 

stavit će se na društvene mreže i dijeljenje multimedijalnih sadržaja s ciljem edukacije ljudi o prvoj pomoći. 

Plan je uključiti i nacionalne televizije za koje su pripremljeni kratki edukativni video materijali.  

Početkom listopada diljem Hrvatske bit će provedena 50. akcija Solidarnost na djelu. Ova tradicionalna 

akcija koja je mnogima obilježila djetinjstvo, promovirat će se upravo na takav način – pomalo nostalgično, 

podsjećajući da su prave vrijednosti uvijek aktualne. Plan je napraviti jedinstvenu komunikacijsku 

kampanju u koju će biti uključena sva društva Crvenoga križa te putem medija i društvenih mreža pozvati 

ljude na sudjelovanje u akciji. Jedno događanje će biti središnje i s toga mjesta sveukupna javnost bit će 

pozvana na sudjelovanje u akciji.  

Plan je istaknuti i aktivnosti u sklopu dobrovoljnog davanja krvi pa će biti provedena i prigodna kampanja 

u dva smjera. Jedan smjer obuhvaća obraćanje dugogodišnjim darivateljima putem tradicionalnih 

komunikacijskih kanala, dok drugi obuhvaća komunikaciju s mladima pa će naglasak biti na društvenim 

mrežama i kreiranju popularnih izazova.  

Problem ovisnosti u Republici Hrvatskoj već je godinama vrlo ozbiljan. U našem društvu ljudi i dalje 

izbjegavaju liječenje jer ono sa sobom povlači stigmatizaciju pa godinama ostaju taoci svojega nezdravog 

ponašanja koje pogađa i njihove obitelji. U skladu s tim, Hrvatski Crveni križ će Mjesec borbe protiv 

ovisnosti (15. studenog do 15. prosinca) iskoristiti za kampanju podizanja svijesti (engl. awareness) pod 

nazivom „Ne!Ovisni!“ koja se planira realizirati u suradnji s bolnicama koje provode takve programe. 

Usporedno s tim Hrvatski Crveni križ promovirat će svoj program „Ne!Ovisni“ koji donatori često 

izbjegavaju, budući da ne shvaćaju problematiku ovisnosti i njezinu prisutnost u svim društvenim 

segmentima pa je cilj to pojasniti. Glavnina kampanje planirana je na društvenim mrežama uz podršku 

tradicionalnih medija.  

Tijekom 2022. godine bit će promovirani i volonteri kao najveća snaga Hrvatskog Crvenog križa i njegovih 

društava. U tom smislu, Hrvatski Crveni križ priprema kampanju za Međunarodni dan volontera. Središnje 

zbivanje predviđeno je za Međunarodni dan volontera i cilj je naglasiti zahvalu volonterima koji su 

svakodnevno prisutni za druge. Također, to je i motivacija drugima da se i sami uključe u volontiranje. 

Plan je izdati godišnjak, službeno glasilo Hrvatskog Crvenog križa pod nazivom #MiVidimoLjude. Cilj je 

modernim dizajnom, atraktivnim fotografijama i zanimljivim sadržajem, upoznati sve ključne javnosti 

(tvrtke, tijela državne i lokalne vlasti, urednike i novinare, druge nevladine organizacije) s aktivnostima 

Crvenoga križa. 

Poseban naglasak bit će na edukacijama iz odnosa s javnostima, najviše iz područja krizne komunikacije. 

Uz ravnatelje županijskih, gradskih i općinskih društava te zaposlenike Hrvatskog Crvenog križa, 

edukacijom će biti obuhvaćeni i članovi interventnih timova, kao i koordinatori spasilačke službe. U planu 

je i kreiranje posebne skupine za društvene mreže.  
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Daljnji razvoj internetske stranice www.hck.hr u planu je i u 2022. godini. Cilj je kreirati dio stranice na 

engleskom jeziku te doraditi postojeće rubrike stranice na hrvatskom jeziku. Plan je i više uključiti društva 

Hrvatskog Crvenog križa u kreiranje sadržaja.  

Fokus će biti i na društvenim mrežama Hrvatskog Crvenog križa te su planirani različiti oblici sadržaja s 

ciljem rasta zajednice. Želja je pokrenuti i platformu Tik-Tok te uključiti mlade u izradu sadržaja.  

MEĐUNARODNA SURADNJA  
Planira se provođenje sljedećih aktivnosti: 

Realizacija aktivnosti u sklopu međunarodne suradnje Hrvatskog Crvenog križa ovisit će o situaciji s 

pandemijom i epidemiološkim mjerama koje mogu ograničavati putovanja i održavanje sastanaka uživo. 

Ako ne bude moguće drugačije, sastanci i edukacije održavat će se u virtualnom obliku kao i protekle dvije 

godine što će samo djelomično utjecati na sudjelovanje Hrvatskog Crvenog križa jer će neovisno o načinu 

provedbe biti potrebno napraviti pripremu s ciljem boljeg doprinosa sastancima.  

Hrvatski Crveni križ nastavit će surađivati s Međunarodnom federacijom društava Crvenog križa i Crvenog 

polumjeseca, Međunarodnim odborom Crvenog križa, nacionalnim društvima, prema potrebi i s drugim 

humanitarnim organizacijama u zemlji i inozemstvu, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova RH, kao i 

veleposlanstvima u Republici Hrvatskoj. 

Za 2022. godinu planirani su statutarni sastanci Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog 

polumjeseca koji su se trebali održati 2021. godine, ali su otkazani. Uoči održavanja statutarnih sastanaka 

planirano je održavanje još jedne sjednice trenutnog Glavnog odbora Međunarodne federacije na kojoj će 

sudjelovati i predstavnici Hrvatskog Crvenog križa. Iako još nije poznata lokacija održavanja Glavne 

skupštine Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Vijeća izaslanika 

Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, izvjesno je da će se održati u hibridnom 

obliku (predviđeno je sudjelovanje delegata uživo i virtualnim putem) u prvoj polovici godine. Sve 

predviđene radionice na različite teme održat će se na daljinu u različitim terminima tijekom prve polovice 

godine. Na Glavnoj skupštini Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 

predviđeno je održavanje izbora za predsjednika, potpredsjednike i članove Glavnog odbora 

Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Na ovim izborima Hrvatski 

Crveni križ neće se kandidirati. 

Uoči održavanja statutarnih sastanaka planirano je održavanje Europske konferencije nacionalnih 

društava Crvenog i Crvenog polumjeseca kojoj će domaćin biti Gruzijski Crveni križ. Uoči konferencije bit 

će potrebno izraditi i podnijeti izvješće o provedbi zaključaka s prošle konferencije održane 2018. godine.  

Početkom godine planiran je posjet nove voditeljice Ureda Međunarodne federacije društava Crvenog 

križa i Crvenog polumjeseca za suradnju s nacionalnim društvima iz područja jugoistočne Europe, koja bi 

Naziv aktivnosti 

Priprema za i sudjelovanje na statutarnim sastancima Međunarodnog pokreta Crvenog križa 

i Crvenog polumjeseca 

Priprema za i sudjelovanje na Europskoj konferenciji Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 

Vođenje Ureda mreže i koordinacija rada mreže „Susjedi pomažu prvi“ 

Pružanje pomoći društvima Hrvatskog Crvenog križa u ostvarivanju međunarodne suradnje 

Suradnja sa sastavnicama Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 

Pružanje pomoći društvima Hrvatskog Crvenog križa u ostvarivanju međunarodne suradnje 

http://www.hck.hr/
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trebala posjetiti Hrvatski Crveni križ kako bi se upoznala s aktivnostima i programima i detaljnije dogovorio 

način suradnje. 

U studenom će se održati Godišnji sastanak Ureda Crvenog križa u Bruxellesu, na kojem Hrvatski Crveni 

križ sudjeluje zajedno s ostalim nacionalnim društvima iz zemalja članica Europske unije, s ciljem usvajanja 

godišnjeg proračuna i plana Ureda. Suradnja s Uredom će se i nadalje najviše fokusirati na projekte 

financirane iz EU fondova, u skladu sa Strategijom Ureda 2022-2027, a s posebnim naglaskom na 

strateške ciljeve koji su ujedno i prioritetna područja rada Ureda: klimatske promjene, upravljanje i 

priprema za krizne situacije, migracije, zdravstvo i socijalno uključivanje. 

Nastavit će se sudjelovanje u radu neformalnih grupa: za međunarodne poslove nacionalnih društava i za 

poticanje uključivanja većeg broja žena na upravljačke pozicije unutar Međunarodnog pokreta Crvenog 

križa i Crvenog polumjeseca. 

Predstavnici službi Hrvatskog Crvenog križa sudjelovat će na međunarodnim sastancima, edukacijama i 

treninzima ovisno o mogućnostima i situaciji s pandemijom. Očekuje se i nadalje povećani broj online 

događanja kao zamjena za događanja uživo. 

Društvima Hrvatskog Crvenog križa pružat će se pomoć oko uspostavljanja kontakta i suradnje s lokalnim 

društvima iz drugih zemalja radi koordiniranog ostvarivanja međunarodne suradnje. 

Mreža „Susjedi pomažu prvi“ 
Od 1. siječnja 2020. godine Hrvatski Crveni križ domaćin je Ureda mreže „Susjedi pomažu prvi“ koja 

okuplja 17 nacionalnih društava iz područja jugoistočne Europe te koordinira radom Mreže što uključuje 

praćenje potreba nacionalnih društava članova i promatrača za međunarodnom pomoći u slučaju kriznih 

situacija, koordiniranje online edukacija, razmjenu iskustava i primjera dobre prakse u odgovoru na krizne 

situacije, kao i primjera uspješnih zajedničkih projekata provedenih u sklopu suradnje između članova 

Mreže. 

Ukoliko koordiniranje radom Mreže ne preuzme neko drugo nacionalno društvo, Hrvatski Crveni križ 

nastavit će biti domaćin Ureda mreže „Susjedi pomažu prvi“. Planira se održavanje sastanka predstavnika 

vodstava nacionalnih društava Mreže, za koji će Hrvatski Crveni križ napraviti pripremu. Osim toga, plan 

je kao promatrače pozvati glavne tajnike nacionalnih društava iz Mreže na godišnju nacionalnu vježbu 

pripreme za krizne situacije tijekom koje bi pratili na koji način je vježba organizirana i koja je uloga vodstva 

nacionalnog društva. 


