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I. OSNOVNI PODATCI 

 
Društvo Crvenog križa: Gradsko društvo Crvenog križa Delnice  
Adresa:  Školska 25 
Broj i naziv pošte: 51 300 Delnice 
 
Broj telefona: 051/812-686 
 
Broj telefaksa: 051/812-686 
 
Broj mobitela: 099/254 72 85 
                   
e-mail:  hck.delnice@hi.t-com.hr  
 
facebook stranica: Crveni križ Delnice 
 
Uredovno radno vrijeme: radnim danom od 07:00 do 15:00 sati 
 
Geografsko područje djelovanja:  

- Grad Delnice 
- Općina Lokve 
- Općina Fužine 
- Općina Mrkopalj 
- Općina Ravna Gora 
- Općina Brod Moravice 
- Općina Skrad 

                
 
Članova: 141 
Članova pomladak: 23 
Članova Skupštine: 25 
Članova Odbora: 11 

- Predsjednik: 1 
- Zamjenici predsjednika: 2 
- Članovi: 7 

 
Predsjednica: Silvana Cindrić, dipl. soc. radnik 
 
Ravnatelj: Snježana Krizmanić, prof.   
 
 
 
 

mailto:hck.delnice@hi.t-com.hr
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II. PLAN RADA – OPĆI RAD 

 

Napomena: 

Rad s dobrovoljnim darivateljima krvi financira se iz sredstava Fonda zdravstva za DDK i JLS. 

Rad s mladima „Sigurnost na vodi“  financira se iz sredstava HCK iz programa „Službe spašavanja 

života na vodi i ekološka zaštita“. 

Socijalni programi financiraju se iz sredstava programa „Solidarnost na djelu“ – vlastiti izvori 

sredstava. 

Socijalna samoposluga financirati će se iz sredstava JLS. 

Ostali programi, rad s djecom i mladima, akcije Hrvatskog Crvenog križa financira se iz sredstava JLS, 

javnih poziva i natječaja za dodjelu financijskih sredstava. 

Savjetovalište „IZVOR“ financira se iz sredstava JLS, javnih poziva i natječaja za dodjelu financijskih 

sredstava. 

1. Akcije Hrvatskog Crvenog križa  

 
 Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, svibanj  

 Tjedan Crvenog križa, svibanj  

 Svjetski dan prve pomoći, rujan 

 Solidarnost na djelu, listopad 

 Dan dobrovoljnih darivatelja krvi, listopad 

 Tjedan solidarnosti, prosinac 

 Tjedan borbe protiv ovisnosti, studeni – prosinac 

 

 

2. Rad s DDK 
 

 Utvrđivanje kalendara DDK za 2020. u suradnji s Zavodom za transfuzijsku medicinu Rijeka  

 akcije DDK koje se provode u Delnicama, Ravnoj Gori i Brod Moravicama:  

- 4 redovne akcije veljača, svibanj, kolovoz, studeni 

- 3 akcije dodatne u Delnicama: srpanj, rujan, prosinac 

 Organizacija i sudjelovanje darivatelja krvi na XXV Susretu DDK koje organizira Društvo 

Crvenog križa Primorsko – goranske županije 

 Organizacija susreta i podjela priznanja i zahvalnica DDK za jubilarna davanja, listopad 

 Organizacija prijema darivatelja krvi kod gradonačelnika/načelnika za višestruke darivatelje 

krvi, listopad 
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3. Rad s djecom i mladima 

3.1. Uključivanje u rad mladih u akcije  

3.2. OSNOVNA ŠKOLA, radionice i predavanja, školska 2019./2020. godina  

 „SIGURNOST NA VODI“ 

o  „Kodovi sigurnosti na vodi“ 

o „Junior spasilac“ 

o „Tečaj usvajanja i poboljšanja plivačkih vještina“ 

o „I mi znamo plivati“, rad s učenicima s teškoćama u razvoju 

 

 

 „SUZBIJANJE TRGOVANJE LJUDIMA“ 

 Prevencija nasilja među djecom 

 „MOJA ODLUKA – MOJA BUDUĆNOST“ -  Prevencija ovisnosti kod djece i mladih 

 NATJECANJE „Prva pomoć“ 

 Učlanjenje učenika osnovne škole u pomladak HCK 

 Prikupljanje plastičnih čepova – humanitarna pomoć našim građanima 

 Solidarnost na djelu, prikupljanje humanitarne pomoći 

  

3.3. SREDNJA ŠKOLA, radionice i predavanja za učenike, školska 2019./2020. godina  

  „SUZBIJANJE TRGOVANJE LJUDIMA“ 

 Kako se postaje dobrovoljni davatelj krvi? , obilježavanje 25. listopad Dan darivatelja krvi, 

predavanje za učenike IV. razreda srednje škole 

 „Biti volonter“, predavanje za učenike III. razreda srednje škole, 05. prosinca 

 NATJECANJE „Prva pomoć“ 

 „Moja odluka – moja budućnost“, prevencija ovisnosti djece i mladih 

 „DAN RUŽIČASTE MAJICE“ – Prevencija nasilja među djecom i mladima 

 Prikupljanje plastičnih čepova – humanitarna pomoć našim građanima 

 Solidarnost na djelu, prikupljanje humanitarne pomoći 

 

4. Socijalni program  

 Organizirati druženja i posjete djeci s teškoćama u razvoju socijalno ugroženima, bolesnim i 

invalidnim osobama. 

 Organizacija i provedba akcije Solidarnost na djelu. 
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 Nabava i podjela robe socijalno ugroženim osobama iz skladišta u Delnicama (drugi utorak u 

mjesecu). 

 Nabava invalidskih pomagala i distribucija potrebitima. 

 Suradnja  s drugim udrugama i službama za provođenje odgovarajućih socijalnih aktivnosti.  

 Rad socijalne samoposluge 

 

SOCIAJLNA SAMOPOSLUGA  

Socijalna samoposluga namijenjena je za socijalno isključene i ugrožene građane Gorskog kotara za 7 

JLS i to područja Grada Delnica i općina: Lokve, Fužine, Mrkopalj, Ravna Gora, Brod Moravice i Skrad.  

Prema dosadašnjem iskustvu pokazalo se za nužnošću otvaranja programa koji bi na mjesečnoj razini 

u materijalnim dobrima (hrani i higijenskim potrepštinama) potpomagao našim građanima. Socijalna 

samoposluga pokazala se u svim dosadašnjim sredinama u kojima djeluje vrlo uspješno.  

Korisnici socijalne samoposluge određivali bi se u suradnji sa Socijalnim vijećima JLS, prema predanim 

zahtjevima. Broj potencijalnih korisnika na razini svih 7 JLS je oko 200 osoba. Vrijednost paketa će biti 

oko 200 kn, a artikli kojima bi se radio paket bili bi u skladu s trenutačnim zalihama artikala u skladištu. 

Prikupljanje prehrambenih i drugih artikala, nadopunjavao bi se tijekom godine akcijama GDCK 

Delnice, akcijama Škola te uključivanjem i prijavom u registar prikupljatelja hrane pred istek roka. 

Pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje se podjelom obiteljskih paketa koji sadrže: namirnice, 

sredstva za čišćenje i održavanje osobne higijene. Dodjeljuje se na mjesečnoj bazi i sadrži artikle koji 

su trenutno na raspolaganju. 

Socijalna samoposluga financirala bi se iz sredstava JLS. 

 

5. Savjetovalište za djecu, mlade i roditelje 

Cilj programa je pružanje pomoći djeci i roditeljima u odrastanju, komuniciranju, igri i zabavi.  

Stručnjaci određenih specijalnosti, svi zajedno  nude svoje savjete za djecu i roditelje koji  imaju 

problema, dilema, roditelji koji možda žele samo razgovor ili drugo mišljenje mogu slobodno 

odabrati i doći. Dobit će pomoć za sebe i svoje najbliže.                                                                                                                  

Program se realizira kroz predavanja za roditelje – osnovne pojmove o odgoju djeteta; brak i bračni 

odnosi; obiteljski, institucionalni i društveni odgoj; dječja psihologija; mentalna higijena; 

preventivna medicina i zdravstvo; socijalna zaštita djeteta; pravna zaštita obitelji.  

Rad u savjetovalištu organizira se kroz  individualne susrete  u trajanju od 30 do 60 minuta, zavisno 

od potrebe korisnika. Pristup svakoj osobi  je individualan te se svaki savjetodavni proces razvija na 

svoj jedinstven način prilagođen potrebama pojedinog korisnika. 

Medijska promocija: Putem radio emisije „ Znanje je moć“ , Novog lista, letaka.  
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GDCK Delnice u postupku je dobivanja licence od Ministarstva demografije, obitelji, mladih i 

socijalne politike i Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje programa. 

 

6. Volonterski program 

Nakon dugogodišnjeg doprinosa i rada na promociji i unaprjeđenju volonterstva na području 

djelovanja GDCK Delnice, a u svrhu provođenja aktivnosti GDCK Delnice.  

Aktivnosti koje se provode i planiraju se provoditi u 2020.: 

- voditi bazu podataka o volonterima, 

- voditi evidenciju poslova i broj sati volontiranja, 

- kvartalno, tijekom godine, vršiti prijavu Zavodu za statistiku broj uključenih volontera i 

broj sati 

-  na kraju godine, prijaviti HCK broj uključenih volontera u vrste aktivnosti te broj sati  

- provodila edukaciju voditelja volontera, te HCK prijaviti troškove volontera 

 

Volonteri su obvezni potpisati volonterski ugovor.  

 

 

7. Suradnja s Društvima Crvenog križa i udrugama  

Suradnja s društvima Crvenog križa na području Primorsko – goranske županije i drugim društvima 

na području RH. Suradnja u provođenju zajedničkih akcija, te suradnja s Društvom Crvenog križa 

Primorsko – goranske županije. 

GDCK Delnice surađuje s Centrom za socijalnu skrb – Ispostava Delnice, osnovnim školama u 

udrugama u provođenju brojnih aktivnosti. 

 

8. Program prve pomoći 
Temelji se na pružanju usluga edukacije prve pomoći. Edukacija prve pomoći organizira se za učenike 

osnovnih i srednjih škola te sudjelovanje na natjecanjima (međuškolsko, međužupanijsko, državno) 

sukladno kalendaru natjecanja Agencije za odgoj i obrazovanje.  

Organizira se edukacija edukatora o prvoj pomoći. 

Organizacija tečajeva za osposobljavanje polaznika za vozače u auto školama, te osiguranje 

educiranog i licenciranog predavača za navedenu uslugu. Organiziranje edukacije radnika za 

osposobljavanje u pružanju prve pomoći na radu.  
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9. Služba traženja 

 Rad s osobama koje se obraćaju neposredno. 

 Provođenje aktivnosti i zadaća Nacionalnog ureda Službe traženja HCK 

 

10.     Interventni tim GDCK Delnice 
Organizacija edukacije članova interventnog tima GDCK Delnice. Edukacija je obvezna i provodi je 

Hrvatski Crveni križ.  

Tijekom 2020. godine Hrvatski Crveni križ provodi edukaciju članova Interventnih timova GDCK 

Delnice. GDCK Delnice educirati će 5 člana.  

 

11.     Informativno – promidžbena djelatnost  

Informativno – promidžbena djelatnost je sastavni dio aktivnosti GDCK Delnice. Sve akcije koje 

organiziramo dobro su popraćene u tisku „Novi list“ i radiju „Radio Gorski kotar“, facebook stranici 

„Crveni križ Delnice“ i web stranici GDCK Delnice. 

 

12.     Uredba EU o zaštiti osobnih podataka 
Primjenom Uredbe EU o zaštiti osobnih podataka od 25. svibnja 2018. godine usklađuje se rad 

GDCK Delnice. Usklađivanje i prikupljanje potrebite dokumentacije nastaviti će se tijekom 2019. 

godine. 

 

13. e-račun 
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, GDCK Delnice obveznik je ispunjavanja uvjeta i provođenja javne 

nabave te upis u registar e-računa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HRVATSKI CRVENI KRIŽ 
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA  
D E L N I C E

 

 
 Plan rada za 2020. godinu. 

8/11 

 

 

III. PLAN RADA RAVNATELJA I IZVRŠNIH TIJELA 

 

1.     Plan rada ravnatelja 

2.     Plan rada Odbora 

3.     Plan rada Skupštine 

 

            Organizacija i održavanje redovnih sjednica Odbora, redovnih sjednica Skupštine. Rad se 

temelji na boljitku i širenju programa rada Gradskog društva Crvenog križa Delnice. Donošenje 

Godišnjeg plana rada i financijskog plana rada te izvješća.  

Na području djelovanja GDCK Delnice djeluju brojni aktivi s kojima treba surađivati i nadalje 

njegovati pozitivne odnose. Suradnja se temelji na provođenju brojnih aktivnosti i zadovoljavanju 

potreba na terenu.  

           Izrada financijskog i tekstualnog izvješća o radu GDCK Delnice i drugih izvješća koji su 

pokazatelji rada, a potražuju ih Društvo Crvenog križa Primorsko – goranske županije,  Hrvatski Crveni 

križ i JLS na području djelovanja GDCK Delnice. 

 

 

1. PLAN RADA NADZORNOG ODBORA 

U 2020. godini planira se održati dvije sjednice Nadzornog odbora.  

Teme sjednica:  

- Tekstualno i financijsko izvješće o radu za 2019. godinu 

- Razno, prema potrebi Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu  
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2. PLAN RADA RAVNATELJA 

Poslovi  i radni zadaci tijekom 2020. godine 
 
 

 

 Vršenje uvida u ostvarivanje Plana rada i financijskog plana  

 Vršenje uvida u planiranje, programiranje i izvođenje planiranih aktivnosti 

 Praćenje i unapređivanje rada  

 Suradnja i sudjelovanje u i izvršnim tijelima 

 Suradnja i sudjelovanje u radu s Aktivima GDCK Delnice po mjestima 

 Suradnja sa društvenom okolinom i stručnim institucijama 

 Informiranje članove o zakonskim odredbama i naputcima 

 Suradnja s drugim društvima Crvenog križa i udrugama 

 Pružanje pomoći potrebitima  

 Organizacija i provođenje aktivnosti vezanih uz dobrovoljno darivanje krvi 

 Priprema i provođenje izbora članova općinskih predsjednika, članova Skupštine 
 

mjesec Poslovi i zadaci 
 

Izvršitelj 

I. 

 Izrada tekstualnog izvješća o ostvarivanju Plana rada za 2019. godinu 

 Inventura osnovnih sredstava 

 Organizacija Redovne skupštine GDCK Delnice 

 Izrada izvješća HCK o provedenim aktivnostima  

II. 

 Obilježavanje Dana bolesnika , 08. veljače 

 Obilježavanje Dan ružičastih majica 

 Tečaj „Junior spasilac“ 

 „Kodovi sigurnosti na vodi“, za učenike III. I IV. razreda OŠ 

 Akcije DDK 

 Pripreme za međuškolsko natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola iz 

prve pomoći 

 Izrada financijskog izvješća za 2019. godinu 

 

III. 

 Organizacija međuškolsko natjecanje iz prve pomoći 

 Rad s Odborom 

 Organizacija Redovne skupštine GDCK Delnice 

 Pripreme i organizacija za međužupanijsko natjecanje učenika osnovnih 

i srednjih škola iz prve pomoći 

IV. 

 Rad s volonterima i aktivistima GDCKD 

 Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, 07.04. 

 Dan planete Zemlja 22.04. 
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V. 

 Obilježavanje 
- Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 
- Tjedan Crvenog križa 

 „Tečaj usvajanja i poboljšanja plivačkih sposobnosti“,  rad s učenicima 
osnovnih škola 

 „I mi znamo plivati“  - rad sa djecom s teškoćama u razvoju 

 XXV. Susret DDK Primorsko – goranske županije 

 Akcija DDK 

VI. 
 Rad s Odborom 

 Svjetski dan DDK 14.06. 

VII. 
 Akcija DDK 

 Polugodišnja izvješća realiziranih aktivnosti: HCK, Javne potrebe 

 Godišnji odmor 

VIII. 
 Akcija DDK 

 Pripreme za obilježavanje Svjetskog dana Prve pomoći 

IX. 

 Akcija DDK 

 Obilježavanje Svjetskog dana Prve pomoći 

 Izrada Plana rada i financijskog plana za 2019. 

 Priprema za obilježavanje Dana DDK 

X. 

 Redovna Skupština, Plan i program rada i financijski plan rada za 2020.  

 Akcija Solidarnost na djelu 

 Dan dobrovoljnih darivatelja krvi, 25.10.  

 Svečanost dodjele zahvalnica i priznanja DDK 

 Trgovanje ljudima, rad s učenicima VIII. razreda OŠ i SŠ 

  
XI. 

 Tjedan borbe protiv ovisnosti 

 Akcija DDK 

XII. 

 Akcija DDK 

 Biti volonter“, predavanje za učenike III. razreda srednje škole 

 Obilježavanje Dana volontera, 05.11. 

 Tečaj „Junior spasilac“, za učenike VII. i VIII. razreda OŠ 

 Tjedan solidarnosti, prosinac 

 Posjeti starijima i nemoćnima 

 Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. 

 Kako se postaje dobrovoljni davatelj krvi? , predavanje za učenike IV. 

razreda srednje škole 

 



HRVATSKI CRVENI KRIŽ 
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA  
D E L N I C E

 

 
 Plan rada za 2020. godinu. 

11/11 

 

3. PLAN RADA ODBORA 

 

Poslovi  i radni zadaci tijekom 2020. godine 
 
  

 donošenje općih akata  

 nadziranje izvršavanja općih akata  

 nadziranje izvršavanja plana rada i financijskog plana 

 donošenje odluka o suglasnosti za zaključivanje ugovora o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju 
imovine (osim nekretnina). 

 odlučivanje o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o izvođenju investicijskih radova 

 davanje prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima vezanim uz rad GDCK 

 praćenje i unapređenje rada GDCK Delnice 
  

Mjesec Poslovi i zadaci 

Izvršitelj 

III. 

 Izvješće o ostvarivanju Plana rada za 2019. godinu 

 Izvješće o realizaciji Financijskog plana rada za 2019. godinu 

 Pripreme za održavanje Skupštine 

 Sudjelovanje u radu Skupštine 

V. 

 Obilježavanje 
- Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 
- Tjedan Crvenog križa 

 XXV. Susret DDK primorsko – goranske županije 

IX. 
 Izrada Plana rada i financijskog plana za 2021. 

 Priprema za obilježavanje Dana DDK 

X. 

 Sudjelovanje u radu Skupštine 

 Dan dobrovoljnih darivatelja krvi, 25.10. 

 Svečanost dodjele zahvalnica i priznanja DDK 

XII. 
 Izbor članova Skuštine 

 Izmjene i dopune financijskog plana za 2020.  
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4. PLAN RADA SKUPŠTINE 

 

Poslovi  i radni zadaci tijekom 2020. godine 
 
  donošenje općih akata  

  nadziranje izvršavanja općih akata  

 nadziranje izvršavanja plana rada i financijskog plana 

 donošenje odluka o suglasnosti za zaključivanje ugovora o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju 
imovine (osim nekretnina). 

 odlučivanje o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o izvođenju investicijskih radova 

 davanje prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima vezanim uz rad GDCK 

 praćenje i unapređenje rada GDCK Delnice 
 

Mjesec Poslovi i zadaci 

Izvršitelj 

III. 
 Tekstualno i financijsko izvješće o radu za 2019. godinu 

 Unapređenje rada GDCK Delnice 

X. 

 

 Plan rada i financijski plan za 2020. 

 Razmatranje rezultata rada za i prijedlozi za unapređenje rada 

 

 

Ravnateljica GDCK Delnice: 

Snježana Krizmanić, prof. 

 


