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 UVOD  

Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije, djeluje kao neovisna, nevladina organizacija na osnovi 

Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN br. 71/2010), Statuta Hrvatskog Crvenog križa i Statuta Društva 

Crvenog križa Zagrebačke županije.   

Sukladno javnim ovlastima, zadaćama i poslovima, Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije svojim 

radom ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unaprjeđenja zdravlja, socijalne 

skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i zalaže se za poštivanje međunarodnog humanitarnog 

prava te zaštitu ljudskih prava. Posebne obveze Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije izvršava u 

situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća i epidemija s 

posljedicama masovnih stradanja ljudi, ustrojava, obučava i oprema ekipe Županijskih interventnih 

timova Istok i Zapad za pomoć u zemlji i svijetu.  

Osnovni ciljevi određeni su Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu: 

 ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, 
ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i 
epidemijama,            

 unapređenje i zaštita zdravlja, prevencija bolesti i podizanje zdravstvene i ekološke kulture 
građana,  

 poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te 
socijalne sigurnosti građana. 

Ostvarenju ciljeva Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije pristupa poštujući prava i slobode svake 

osobe, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili 

socijalno podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili bilo kojem drugom 

razlikovnom kriteriju.  

Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije djeluje na području cijele Zagrebačke županije koja ima 9 

gradova, 25 općina i 697 naselja i ukupno 310.561 stanovnika (popis 2018.). 

Sukladno Statutu Društva Crvenog križa Zagrebačke županije,  udruge Gradskih društava Hrvatskog 

Crvenog križa sa svojstvom pravne osobe udružene u Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije su: 

Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo, Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad, Gradsko društvo 

Crvenog križa Jastrebarsko, Gradsko društvo Crvenog križa Samobor, Gradsko društvo Crvenog križa 

Sveti Ivan Zelina, Gradsko društvo Crvenog križa Velika Gorica, Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec 

te Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić. U ustroju gradskih društava Crvenog križa djeluje 25 

općinskih društava Crvenog križa. 

FUNKCIONIRANJE I UPRAVLJANJE DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 

Rad tijela Društva Crvenog križa Zagrebačke županije  

Tijekom godine planirano je održavanje dvije sjednice Skupštine, šest sjednica Odbora Društva Crvenog 

križa Zagrebačke županije i dvije sjednice Nadzornog odbora.   

Ovisno o potrebama, moguće je održavanje većeg odnosno manjeg broja sjednica.  
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Koordinacija rada Gradskih društava Crvenog križa Zagrebačke županije 

Tijekom godine planira se održavanje mjesečnih sastanaka ravnatelja svih društava Crvenog križa 

Zagrebačke županije radi razmjene informacija i iskustava, ali i instruktivne pomoći gradskim društvima 

Crvenog križa o pojedinim pitanjima i temama iz svakodnevnog rada. 

Ovisno o potrebama, moguće je održavanje većeg odnosno manjeg broja sastanaka.  

Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije, prema odluci Skupštine Hrvatskog Crvenog križa o 

zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa u 2020. godini, s gradskim društvima Crvenog križa 

Zagrebačke županije sudjelovat će u obilježavanju i provođenju zajedničkih akcija s ciljem postizanja 

boljih rezultata, provjere sposobnosti i organiziranosti te učvršćivanja zajedništva Hrvatskog Crvenog 

križa na svim razinama organiziranosti. 

Zajedničke akcije: 

 Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – 8.svibnja 

 Tjedan Crvenog križa – od 8. do 15. svibnja 

 24 natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa 
o školska/općinska/gradska natjecanja – 7. ožujka 
o međužupanijska natjecanja – 4. travnja i 
o Državno natjecanje – 9. svibnja 

 Svjetski dan prve pomoći – 14 rujna (druga subota u rujnu) 

 Tjedan borbe protiv tuberkuloze – od 14. do 21. rujna 

 48. sabirna akcija „Solidarnost na djelu“- 8. listopada 

 Dan dobrovoljnih davatelja krvi – 25. listopada  

 Tjedan solidarnosti – od 8. do 15.prosinca       

 Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama – od 15. studenog do 
15. prosinca, s tendencijom uključivanja u aktivnosti i obilježavanje prigodnih datuma drugih 
organizacija s ciljevima sličnim zadaćama Hrvatskog Crvenog križa: Međunarodni dan starijih 
osoba – 1. listopada; Međunarodni dan volontera – 5. prosinca; Svjetski dan zdravlja – 7. 
travnja; Svjetski dan darivatelja krvi – 14. lipnja; Svjetski dan izbjeglica – 20. lipnja; 
Međunarodni dan nestalih osoba – 30. kolovoza;  

 
Nastavit će se sufinanciranje projekata na razini Gradskih društava Crvenog križa u iznosu do 25.000,00 
kuna, s tendencijom da sva društva provode projekt edukacije iz prve pomoći i edukaciju rukovanja 
AVD uređaja. 

 
Međužupanijska i međunarodna suradnja 

Zbog razmjene iskustava potrebnih za razvoj programa i što uspješniji rad, u planu je posvetiti posebnu 

pažnju uspostavi novih i njegovanju postojećih suradnji s županijskim Društvima Crvenog križa u 

Republici Hrvatskoj ali i s društvima iz drugih država.    
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Sukladno javnim ovlastima Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije planira slijedeće aktivnosti: 

ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE PROGRAMI 

Zdravstvene aktivnosti 

Dobrovoljno davalaštvo krvi 

Hrvatski Crveni križ je utemeljitelj davalaštva krvi u Republici Hrvatskoj prema načelima dobrovoljnosti, 

anonimnosti, solidarnosti i besplatnosti. 

Gradska društva Crvenog križa Zagrebačke županije organiziraju akcije dobrovoljnog davanja krvi 

prema mjestima rada, školovanja i stanovanja. Prema zaduženju Hrvatskog Crvenog križa razrađenog 

po županijama za 2020. godinu, društva Crvenog križa Zagrebačke županije imaju zaduženje prikupiti 

10.400 doza što iziskuje veliki trud i kontinuiranu promidžbu davalaštva krvi. Kako bi se osigurale 

dovoljne količine krvi, organizirati će se redovno prikupljanje od strane svih društava, te animirati što 

veći broj mladih davatelji krvi. 

Nastavit će se koordinacija dobrovoljnog davanja krvi gradskih društava Crvenog križa te sa izradom 

Kalendara akcija prikupljanja krvi kao i najava akcija putem web stranice Društva Crvenog križa 

Zagrebačke županije.  

Pod pokroviteljstvom Župana Zagrebačke županije svečano će se obilježiti Dan dobrovoljnih davatelja 

krvi, 25.10.2020. Tom prigodom, sukladno Pravilniku o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa, Župan 

Zagrebačke županije dodijelit će Plakete i prigodne darove višestrukim davateljima krvi. 

Prva pomoć 

Prva pomoć tradicionalna je djelatnost Hrvatskog Crvenog križa, koji oblikuje doktrinu prve pomoći, 

brine se o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama te primjeni u svim 

programima edukacije na području Republike Hrvatske. Gradska društva Crvenog križa Zagrebačke 

županije nastaviti će i u 2020. godini sa osposobljavanjem i obnovom znanja, građana kao i volontera 

u stjecanju znanja i primjene prve pomoći. 

Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala 

Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala omogućavaju besplatno posuđivanje medicinskih i 

ortopedskih pomagala. Namijenjene su osobama s trajnim invaliditetom, oboljelima od kroničnih 

bolesti, palijativnim bolesnicima, nepokretnim gerijatrijskim bolesnicima, kao i bolesnicima koji su 

privremeno nepokretni zbog oporavka od operativnih zahvata, lomova ekstremiteta te naglo oboljelim 

osobama. 

Projekt Posudionica medicinskih pomagala provode sva društva Crvenog križa Zagrebačke županije na 

svom području djelovanja.  

Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije podržati će ovaj hvale vrijedan projekt te će nabaviti  

medicinska i ortopedska pomagala prema potrebama društava Crvenog križa.  

Edukacije stanovništva 

I ove godine nastaviti će se sa edukacijama stanovništva s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja – 

organizacija predavanja, tribina i seminara vezanih uz probleme ovisnosti, droge, alkohola, pušenja, 
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spolno prenosivih bolesti AIDS-a, TBC, ovisnosti o kocki, interneta, dijabetesa i drugih bolesti. Uz 

Savjetovališta za prevenciju ovisnosti, obiteljska savjetovališta u Ivanić-Gradu, Velikoj Gorici i Zaprešiću 

poduprijeti će se osnivanje istih u drugim gradovima Zagrebačke županije. 

SOCIJALNE AKTIVNOSTI 

Ljetni kamp za djecu 

Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije sufinancirat će ljetovanje djece koja žive u obiteljima lošijeg 

imovnog stanja, djece s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom u odmaralištima Crvenog križa. 

Za vrijeme boravka, organizirat će se edukativne radionice po modelu edukacija Hrvatskog Crvenog 

križa kao i sportsko rekreativne aktivnosti. 

RAD S MLADIMA I VOLONTERIMA 

Organizacija 12. Međužupanijskog natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa 

Prema Odluci Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa od 2008. godine međužupanijsko natjecanje 

održava se u partnerstvu s Društvom Crvenog križa Sisačko-moslavačke županije, odnosno za ekipe 

društava Crvenog križa s područja Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Natjecanje će se održati 

4. travnja u Ivanić Gradu, a u organizaciji Društva Crvenog križa Zagrebačke županije. Mladi se natječu 

u dvije kategorije: pomladak - učenici osnovnih škola i mladi – učenici srednjih škola. Natjecatelji 

provjeravaju znanje o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom 

Crvenom križu, Međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima, te znanju i vještinama u 

pružanju prve pomoći. Pored natjecatelja, natjecanje će okupiti predstavnike društava Crvenog križa, 

sudaca, šminkera, organizatora, volontera i uzvanika. 

Sudjelovanje na 24. Državnom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa 

Pobjedničke ekipe s međužupanijskog natjecanja sudjelovat će na Državnom natjecanju mladih 

Hrvatskog Crvenog križa koje će se održati 9. svibnja u Zagrebu. Kao i prethodnih godina Društvo 

Crvenog križa Zagrebačke županije pružit će financijsku potporu za odlazak na Državno natjecanje 

pobjedničkoj ekipi međužupanijskog natjecanja.  

Rad s volonterima dio je menadžmenta ljudskih resursa. Budući da volonterstvo uključuje poseban 

oblik suradnika kao i da je motivacija volontera drugačija od motivacije zaposlenih osoba, njihov rad 

donosi dodatne vrijednosti u radu Crvenog križa. Kao nagradu za njihov doprinos, organizirat će se za 

volontere nagradno edukativni vikend kao i sudjelovanje na međunarodnim edukacijama i vježbama. 

PRIPREMA I DJELOVANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA 

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su dio temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite u 

velikim nesrećama i katastrofama, a čine ga djelatnici i volonteri društava Crvenog križa organizirani u 

krizne stožere, interventne timove i timove podrške na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini.  

Županijski interventni timovi Istok (Dugo Selo, Ivanić Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec) i Zapad 

(Jastrebarsko, Samobor, Velika Gorica i Zaprešić) sastavljeni su od volontera i djelatnika koji su 

educirani za intervenciju u područjima zaštite i spašavanja: prva pomoć, procjena situacije, služba 

traženja, organizacija prihvata i smještaja/logistika, osiguranje pitke vode i minimalnih higijenskih 

uvjeta te psihosocijalna podrška. 
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Tijekom 2020. godine nastavit će se edukacija pripadnika interventnih timova. U planu su dvije 

edukacije interventnih timova. U suradnji sa Društvom Crvenog križa Primorsko-goranske županije i 

Društvom Crvenog križa Istarske županije organizirati će se pokazna vježba s ciljem uvježbavanja u 

odgovoru na krizne situacije. Također će se provesti edukacija za specijalistička znanja i vještine za 

djelovanje u kriznim situacijama po modelu edukacija Hrvatskog Crvenog križa. 

Nastaviti će se s obnavljanjem i nabavkom opreme za krizne situacije.  

Prema potrebi, članovi Županijskog interventnog tima sudjelovat će u intervencijama u kriznim 

situacijama na području Zagrebačke županije ili prema pozivu Hrvatskog Crvenog križa, na području 

Republike Hrvatske. 

Nastavit će se suradnja s ostalim subjektima u sustavu Civilne zaštite, te s organizacijom projekata i 

programa usmjerenih lokalnoj zajednici i podizanju razine pripremljenosti u kriznim situacijama kao i 

sudjelovanje u zajedničkoj vježbi Operativnih snaga Zagrebačke županije. 

SLUŽBA TRAŽENJA 

Aktivnosti Službe traženja provodit će se prema programu Nacionalnog ureda Službe traženja 

Hrvatskog Crvenog križa a odnose se na: 

 sudjelovanje predstavnika Društva Crvenog križa Zagrebačke županije kao i predstavnika 

gradskih društava Crvenog križa u višednevnoj edukaciji na temu Službe traženja a u 

organizaciji Nacionalnog ureda Službe traženja; 

 sudjelovanje na specijalističkim edukacijama za članove Županijskog interventnog tima na 

temu Služba traženja u kriznim situacijama. 

 

U 2020. godini, nastaviti će se suradnja Društva Crvenog križa Zagrebačke županije sa svim suradnim i 

relevantnim institucijama kao i sa predstavnicima medija a u cilju transparentnosti i prepoznatljivosti 

rada Crvenog križa.  

U 2020. godini, Društvo Crvenog križa Zagrebačke županije pratit će pozivne natječaje za dodjelu 

novčanih sredstava.  

 

                                                                                     Skupština Društva Crvenog križa Zagrebačke županije 

                                                          Predsjednik DCK Zagrebačke županije 

                                                   Ivica Cvetković, dr.med. spec. OM 


