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Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin (u daljnjem tekstu: GDCK Varaždin) temeljem
Zakona o Crvenom križu (NN71/2010) i čl. 5 Statuta GDCK Varaždin, provodi javne ovlasti
i djelatnosti, te druge programe sukladno potrebama lokalne zajednice i osiguranim
sredstvima. Slijedom toga provodi sljedeće djelatnosti:

1)

SLUŽBA TRAŽENJA

Kroz period 01.01. - 31.12.2015.godine, u sklopu programa Službe traženja obavljale su se
sve potrebne radnje da bi služba traženja kvalitetno i učinkovito obavljala svoje zadaće koje
je pred nju postavilo Nacionalno društvo Hrvatskog Crvenog križa i Međunarodni odbor
Crvenog križa s sjedištem u Ženevi. Pa je tako na dan 31.12.2015. u sklopu programa službe
traženja, sveukupno bilo u postupku traženja 54 osobe, od toga je u 2015.godini pokrenuto
jedno traženje za nestalom osobom.
Gradski interventni tim GDCK Varaždin
Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, prema članku 29. Hrvatski Crveni križ pa tako i
GDCK Varaždin dužno je sudjelovati kao Operativna snaga sustava civilne zaštite grada
Varaždina. Tako je 21.03.2013. službeno konstituiran Gradski interventni tim koji djeluje u
slučaju katastrofa i velikih nesreća samostalno ili kao podrška ostalim institucijama
uključenim u sustav zaštite i spašavanja ( policija, hitna pomoć, vatrogasci…).
Prema planu rada GDCK Varaždin, 21.03.2015. počeli smo sa edukacijom drugog
interventnog tima od 15 članova – volontera koji će proći svu obuku vezanu za katastrofe i
krizna stanja.
Kako bi mogli ispunjavati svoju ulogu kao član Stožera zaštite i spašavanja grada Varaždina
u slučaju katastrofe, kupljeno je 20 poljskih ležajeva i dio su opreme GDCK Varaždin u
slučaju katastrofa.
Slika 1 i 2: Obuka novog Gradskog interventnog tima GDCK Varaždin:
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Slika 3: Poljski ležajevi za slučaj katastrofe:

Ležajevi se zbog nedostatka adekvatnog skladišta trenutno skladište u garažama GDCK
Varaždin kako se ne bi oštetili, tako da napominjemo važnost pronalaska primjerenog
skladišnog prostora kako bi GDCK Varaždin u potpunosti ispunjavao sve svoje zakonske
obveze u smislu svoga rada.
Također smo nabavili 14 ruksaka za krizne situacije od Hrvatskog Crvenog križa koje će
koristiti članovi Gradskog interventnog tima GDCK Varaždin. Ruksaci sadrže osnovne
stvari za slučaj katastrofe, a sastoje se od osnovnog higijenskog seta, seta za prvu pomoć i
praktičnog seta za krizne situacije.
U lipnju 2015. kupili smo i 2 nova šatora dimenzija 5,6 × 6 m, također kao dio opreme
GDCK Varaždin u slučaju katastrofa ili velikih nesreća.
U sklopu edukacije članova GIT-a, organizirali smo u travnju vježbu na otvorenom kako bi
svi članovi tima naučili podizanje šatora, rad s imobilizacijskom daskom, KED prslukom za
imobilizaciju i rad sa AVD uređajem. Također smo prezentirali i pripremu obroka u
obnovljenoj poljskoj kuhinji.
Slika 4 i 5: Edukacija GIT-a na otvorenom
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GDCK Varaždin je sa svojim djelatnicima i članovima GIT-a sudjelovalo u javno pokaznoj
vatrogasnoj vježbi u organizaciji DVD-a Virje Križovljansko i VZO Cestica dana
16.05.2015. povodom "Svibnja mjeseca zaštite od požara" . Na vježbi su sudjelovala sva
društva VZO Cestica ( DVD Virje Križovljansko, DVD Lovrečan Dubrava, DVD Gornje
Vratno, DVD Babinec, DVD Križovljan Cestica, DVD Gradišće) te kao gosti DVD Strmec
Podravski i Gasilska zveza Ormož.
Zadatak i cilj vježbe bilo je uvježbavanje koordiniranog djelovanja više DVD-a s područja
općine Cestica, a članovi Gradskog interventnog tima GDCK Varaždin sudjelovali su u
zbrinjavanju "ozlijeđenih".
Slika 6: Pokazna vježba zbrinjavanja ozlijeđenih s članovima DVD Cestica

Ove godine, GDCK Varaždin provelo je i podjelu edukativnog materijala kupačima jezera
Aquacity u sklopu projekta „Sigurnost na vodi“. Volonterke GDCK Varaždin obišle su
kupalište Aquacity i kupače upoznale s pravilima ponašanja na i uz vodu te su podijelile
letke Hrvatskog Crvenog križa ‘Nauči kodeks sigurnosti na vodi’.Također su podijelile
promidžbeni materijal za zaštitu od velike vrućine u obliku lepeza za hlađenje koje su
izrađene u sklopu projekta Hrvatske mreže za prilagodbu klimatskim promjenama 2013.
Cilj ove akcije GDCK Varaždin je prevencija nesreća na vodi, odnosno podizanje svijesti i
važnosti sigurnosnih mjera prilikom kupanja te upozoravanje na opasnosti prilikom
nastupanja ekstremno visokih temperatura.
Slika 7: Projekt „Sigurnost na vodi“
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GDCK Varaždin je u suradnji sa Turističkom zajednicom grada Varaždina prvi puta ove
godine organiziralo dežurstvo za pružanje prve pomoći građanima – posjetiteljima
Špancirfesta. Dežurali su članovi Gradskog interventnog tima Crvenog križa u večernjim
satima kroz dane vikenda u prostorijama objekta u Kranjčevićevoj ulici.
Ovo je prva ovakva suradnja GDCK Varaždin i Turističke zajednice grada Varaždina s
ciljem povećanja zdravstvene sigurnosti svih posjetitelja Špancirfesta. Ova aktivnost
prezentirana je i ministru zdravlja Siniši Vargi koji je prilikom posjeta Špancirfesta posjetio
našu „ambulantu za hitne intervencije“ te pokazao izuzetno zadovoljstvo organizacijom.
Slike 8 i 9: Dežurstvo na Špancirfestu

Hrvatski Crveni križ je u rujnu 2015. godine otvorio apel „Pomozimo izbjeglicama na
području Republike Hrvatske“ za prikupljanje novčanih i materijalnih donacija tako da su
članovi GIT-a bili uključeni u ispomoć oko prikupljanja i sortiranja pomoći. S obzirom da je
zbog izvanredne situacije bila sazvana i hitna sjednica Stožera zaštite i spašavanja
Varaždinske županije i grada Varaždina bilo je potrebno poduzeti i pripremne radnje
potrebne za eventualno zbrinjavanje imigranata. Tako je nabavljena voda u bocama,
plastični pribor za jelo te sanitetski materijal.
Slika 10: Prikupljanja humanitarne pomoći za izbjeglice
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S obzirom da je izbjeglička kriza poprimila velike razmjere te su organizirani centri za
prihvat i registraciju izbjeglica (Opatovac i Slavonski Brod), nužno je bilo organizirati i
pomoć u ljudskim resursima tako da GDCK Varaždin svaki mjesec upućuje timove
djelatnika i volontera na ispomoć Hrvatskom Crvenom križu na terenu.
Ukupno prikupljena i proslijeđena humanitarna pomoć za izbjeglice na području
Republike Hrvatske sastojala se od:
pomoći proslijeđene u GDCK Koprivnica za granični prijelaz Botovo:
- 135 kg hrane
- 50 l mlijeka
- 177 l vode
- 25 kg higijene
pomoći proslijeđene u zimski prihvatni centar u Slavonskom Brodu:
- 30 kg hrane
- 11 kg higijene
- 202 kg rabljene odjeće
Slika 11: Pružanje pomoći za izbjeglice na graničnom prijelazu Trnovec

Slika 12 i 13: Djelatnici i volonteri GDCK Varaždin u Opatovcu

5

Osim humanitarne pomoći u vidu hrane, higijene i odjeće u kamp je poslan i poseban paket
od najmlađih humanitaraca iz dječjeg vrtića Panda.
Kako bi djecu od najranije dobi senzibilizirali za humanitarne aktivnosti, na inicijativu
Obiteljskog centra Varaždinske županije ( koji djeluje u sklopu Centra za socijalnu skrb) u
dječjem vrtiću Panda je organizirana radionica za djecu starijih grupa na temu pomaganja
izbjeglicama. Radionicu je vodila profesionalna djelatnica Centra koja je svoje osobno
iskustvo u radu s izbjeglicama podijelila s djecom koja su obojala bojanke te ih pripremili
kao poklon za djecu izbjeglica.
U dječjem vrtiću Panda se u sklopu ekološkog projekta izrađuju eko slikovnice i igračke od
recikliranog materijala koje su djeca također pripremila i predala stručnim djelatnicima
Crvenog križa kako bi ih transportirali u prihvatni kamp u Slavonskom Brodu.
Slikovnice i igračke zaprimili su djelatnici Crvenog križa u Slavonskom Brodu zaduženi za
rad s djecom gdje su odmah predane djeci koja su se trenutno nalazila u kampu.
Slika14 i 15: Pomoć za djecu izbjeglice od Dječjeg vrtića Panda za Slavonski Brod

Početkom izbjegličke krize diljem Europe koja se trenutno odvija i u našoj zemlji, Služba
traženja ponovo je došla do izražaja kao neophodni dio niza aktivnosti i postupaka pri
zbrinjavanju migranata. Stoga je vrlo važno kontinuirano održavanje sustava traženja i
edukacija djelatnika GDCK Varaždin, volontera i građana kako bi bili spremni na
neočekivane situacije.
Za ove sve radnje koje obuhvaća služba traženja utrošena su određena financijska sredstva
čiji su financijski podaci dati u tabeli priloženoj uz ovaj izvještaj o dobivenim i utrošenim
sredstvima za Službu traženja.
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2) JAVNA OVLAST I REDOVNA DJELATNOST

Socijalno –humanitarne aktivnost
U sklopu socijalno – humanitarnih aktivnosti povodom uskršnjih i božićnih blagdana vrši se
podjela prehrambenih paketa za socijalno ugroženo stanovništvo. Tako je 115 korisnika
Centra za socijalnu skrb Varaždin dobilo prehrambene pakete u vrijednosti 70 kn koji su
dobiveni od Hrvatskog Crvenog križa. Također je 13 paketa donirano i udruzi Cennacolo.
Paketi su kompletirani i podijeljeni povodom uskršnjih blagdana uz pomoć volontera GDCK
Varaždin.
U 2015. godini je za božićne blagdane podijeljeno ukupno 300 prehrambenih paketa za
socijalno ugrožene stanovnike grada Varaždina i okolnih općina u kojima GDCK Varaždin
djeluje. Paketi su kupljeni sredstvima prikupljenim u tradicionalnoj akciji Hrvatskog
Crvenog križa – „Solidarnost na djelu“ te sredstvima iz vlastitog proračuna. U ovogodišnju
akciju prikupljanja dobrovoljnih novčanih priloga uključili su se kao i svake godine, učenici
gotovo svih osnovnih i srednjih škola grada Varaždina te općinskih osnovnih škola. Tako je
ukupno prikupljeno 27.678,45 kn, od toga u gradskim osnovnim školama 5.260,00 kuna,
gradskim srednjim školama 6.772,95 kuna, a u osnovnim općinskim školama 15.645,50
kuna. Polovina prikupljenog iznosa po školama (prema odluci Odbora GDCK Varaždin)
vratilo se na njihove žiro račune i škole su u obvezi opremiti ormariće prve pomoći ili platiti
školski izlet za djecu iz socijalno ugroženih obitelji.
Ove je godine ostvarena i suradnja sa socijalnom samoposlugom „Kruh sv.Antuna“ u
Varaždinu kojoj je GDCK Varaždin donirao namirnice za korisnike u vrijednosti 10.000 kn.
GDCK Varaždin je također, povodom božićnih blagdana, udruzi za beskućnike Novi put iz
Varaždina predalo donaciju hrane i higijene koja se sakupila tijekom ovogodišnje akcije
Solidarnost na djelu. Donacija se sastojala od 33 kg hrane i 11 kg higijene i uručena je
korisnicima prenoćišta.
Slika 16 i 17: Podjela paketa za socijalno- ugrožene stanovnike Varaždina i okolice
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Također smo jednoj obitelji potpomogli donacijom rabljenog namještaja prilikom useljenja
u stan dobiven od Grada kako bi im osigurali osnovne uvijete za stanovanje.
U prosincu 2015. podijelili smo ukupno 1000 kg jabuka i 1000 kg mandarina dobivenu kao
donaciju voća. Voće je uručeno za potrebe prehrane djece, dječjem vrtiću Varaždin i
odgojno – obrazovnom Centru „Tomislav Špoljar“.
Slika 18: Donacija namještaja

Od ortopedskih pomagala koje GDCK Varaždin daje na korištenje, u 2015. posuđena su 7
invalidska kolica, 5 bolnička kreveta i 3 hodalice.
Zdravstveno – edukativne aktivnosti
Od ostalih aktivnosti koje provodi GDCK Varaždin navodimo organizaciju dobrovoljnog
davanja krvi te brigu o davateljima kroz podjelu priznanja, organizaciju predavanja iz
obnove znanja pružanja prve pomoći koja se provode po mjesnim odborima i općinama te za
ciljane skupine, predavanja o zdravoj prehrani za starije osobe i dr.
Što se tiče dobrovoljnog davanja krvi, do 31.12.2015. godine prikupljeno 5.834 doza krvi
od 5.000 doza što je bio plan za 2015. godinu. Moramo napomenuti da se u ovoj djelatnosti
pojavio određen problem smanjenja potrebe za krvlju i krvnim pripravcima u čitavoj
Republici Hrvatskoj, no unatoč tome u 2015. godini prikupljeno je 349 doza krvi više u
odnosu na isti period u 2014. godini.Od ukupnog broja darivaoca koji su se odazvali na
akciju, 531 osoba je prvi puta dalo krv.
Kako bi obilježili Svjetski dan darivatelja krvi koji se obilježava 14. lipnja, organizirali smo
V. sportske igre za dobrovoljne davaoce krvi koje su se održale 13. lipnja na vanjskim
terenima restorana Aquacity.
Cilj ovih igara bio je prikaz zdravog duha davaoca krvi putem sportskih aktivnosti, ali i
zajedničko duženje ove skupine dobrih ljudi koji čine humana djela na poseban način i
neprocjenjivi su dio našeg društva. To je ujedno bila i prilika da se zahvalimo svim
darivaocima i istaknemo važnost dobrovoljnog, besplatnog i redovitog davanja krvi čime se
osigurava kvaliteta i zdravstvena ispravnost darovane krvi.
U sportskim igrama sudjelovali su darivatelji Aktiva DDK Elektre Varaždin, Dječjeg vrtića
Varaždin, HVIDRE, PU Varaždinske, Varteksa , Općine Petrijanec, Općine Kneginec i
Zatvora u Varaždinu.
Ukupno 70 darivatelja natjecalo se u sljedećim disciplinama : mali nogomet, viseća kuglana
i pikado.
U disciplini malog nogometa pobijedila je ekipa Aktiva DDK Zatvor iz Varaždina, u pikadu
ekipa Općine Petrijanec, dok je u visećoj kuglani pobijedila ekipa HVIDR-e.
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Slika 19: V. sportske igre dobrovoljnih davaoca krvi

U sklopu djelatnosti prve pomoći u 2015. godini smo organizirali ukupno 37 tečaja za
pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći te je tako tečaj završilo
ukupno 486 polaznika, 36 kandidata više nego u 2014. godini.
Tečaj pružanja prve pomoći u slučaju nesreće na radu završilo je 75 djelatnika iz poduzeća
prema obvezama Zakona o zaštiti na radu.
Tijekom 2015. smo nastavili sa besplatnim tečajevima edukacije iz prve pomoći odgojnoobrazovnih djelatnika osnovnih i srednjih škola na području Grada i okolnih općina.
Tako smo održali edukaciju i osposobili :
- 66 djelatnika osnovne škole Petrijanec
- 31 djelatnika VII osnovne škole
- 22 djelatnika srednje Gospodarske škole
- 32 djelatnika osnovne škole Sv.Ilija
- 31 djelatnika osnovne škole Cestica
- 23 djelatnika V osnovne škole
- 20 djelatnika Osnovne škole Beletinec
Slika 20: Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika iz pružanja prve pomoći

Prema Planu rada GDCK Varaždin, u 2015. smo također nastavili sa besplatnom obukom iz
obnove znanja pružanja prve pomoći za vatrogasce te je tečaj obnove prošlo 48
profesionalnih vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Varaždin. Predavanja je održao
Stanko Šincek, bacc.med.tech.
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Slika 21: Obnova znanja za djelatnike JVP Varaždin

Također smo proveli i jedan tečaj obnove znanja iz pružanja prve pomoći za djelatnike
Odjela za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin. Edukaciju je provodio dr.Marko
Kekić, a djelatnici su ponovili osnove znanja iz pružanja prve pomoći, postupke reanimacije
te način rada i rukovanje sa AVD uređajem.
Slika 22: Obnova znanja za djelatnike Odjela za transfuzijsku medicinu

Kako bi mogli provoditi tečajeve za osposobljavanje laika za rukovanje automatskim
vanjskim defibrilatorom kupili smo AVD uređaj za trening.
Crveni križ ima prema Pravilniku o uvjetima za provođenje programa javno dostupne
rane defibrilacije (NN 120/13) ovlaštenje za osposobljavanje laika za korištenje AVD uz
izdavanje službene potvrde. Cijena tečaja određena je prema navedenom Pravilniku, a
odlukom odbora GDCK Varaždin besplatno će osposobljavati djelatnike gradskih ustanova.
Tako smo 18. svibnja proveli besplatan tečaj za rad s AVD uređajem koji su prošla dva
djelatnika Gradske tržnice s obzirom da je AVD uređaj postavljen na tržnici koja dnevno
ima velik broj posjetitelja te postoji povećan rizik od eventualnih nesretnih slučajeva
uzrokovanih srčanim udarom. Obukom djelatnika Gradske tržnice koji su prošli tečaj
reanimacije i rada s AVD uređajem povećala se sigurnost kupaca i posjetitelja.
Članovi odbora GDCK Varaždin također su prošli obuku za rukovanje s AVD uređajem te
im je izdana službena potvrda. Tečaju je prisustvovala i uspješno završila pročelnica
Upravnog odjela za društvenu djelatnost gđa. Danijela Vusić.
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Slika 22 i 23: Obuka članova odbora GDCK Varaždin za rad s AVD uređajem

Područni ured za zaštitu i spašavanje Varaždin započeo je ciklus obuke postrojbi civilne
zaštite jedinica lokalne samouprave. Pošto je u sklopu osposobljavanja iz taktika i
postupaka postrojbi u mjerama civilne zaštite planirano i osposobljavanje iz pružanja prve
pomoći, GDCK Varaždin se uključilo u provedbu obuke.
Osposobljavanje je započelo u Općini Sračinec, 28. travnja, gdje je obuku iz prve pomoći
prošlo 30 članova Tima postrojbi civilne zaštite Općine Sračinec.
Predavanje i vježbu praktičnog dijela iz pružanja prve pomoći održao je Stanko Šincek,
bacc.med.tech.
Slika 24: Obuka članova Tima postrojbi civilne zaštite općine Sračinec

Osim općine Sračinec, obuka za timove civilne zaštite provedena je i u općinama Vidovec i
Kneginec Gornji.
GDCK Varaždin i ove godine obilježilo je „Svjetski dan prve pomoći“ koji se diljem
svijeta obilježava u subotu, 12. rujna. Obilježavanjem ovog dana želi se ukazati na važnost
pružanja prve pomoći kao prvog i najvažnijeg koraka u pomaganju ozlijeđenoj ili naglo
oboljeloj osobi prije dolaska hitne medicinske službe.
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Međunarodna federacija Crvenog križa ove je godine usmjerila pozornost na globalni
demografski trend starenja stanovništva te je odabrana tema: „Prva pomoć i starenje
stanovništva“stoga se željelo educirati osobe starije životne dobi o prevenciji njihovog
ozljeđivanja i osnovnim postupcima prve pomoći, a prema očekivanim promjenama u toj
životnoj dobi. Tako je GDCK Varaždin organiziralo predavanje iz osnova pružanja prve
pomoći za Udrugu umirovljenika općine Trnovec Bartolovečki. Na predavanju je bilo
prisutno oko 40 članova udruge.
Kako bi i djecu od najranije životne dobi informirali i podučili odgovornom ponašanju u
prometu, , GDCK Varaždin osiguralo je sredstva za kupnju slikovnica iz edicije Pomozimo
medi Jurici - „Na putu do škole“ koje su uručene svim učenicima prvih razreda osnovnih
škola grada Varaždina te osnovnih škola općina Beretinec, Cestice, Jalžabeta, Gornjeg
Kneginca, Petrijanca, Svetog Ilije, Sračinca, Trnovca Bartolovečkog, Vidovca i Vinice.

Slika 25: Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći

U 2015. GDCK Varaždin započelo i provedbu projekta „Sigurnost na vodi“ za čiju
provedbu sredstva ostvaruje putem natječaja Hrvatskog Crvenog križa. Tako je je prijavljen
projekt obuke odgajatelja Dječjeg vrtića Varaždin pod nazivom „Slučajni spasilac“. Projekt
se sastoji od dvije faze od kojih je prva odrađena u prosincu 2015., a sastojala se od
edukacije spasiteljice Spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa Tanje Marinković koja je
skupinu od 30 odgajatelja upoznala sa osnovama spašavanja i na vodi.
Cilj seminara pod nazivom „Slučajni spasilac“ je poduka odgojno-obrazovnih djelatnika o
načinima uočavanja opasnosti, rizicima povezanim s vodom, kodeksom sigurnosti na vodi te
postupcima pružanja prve pomoći. Osposobljavanjem odgajatelja se također poboljšava
sigurnost djece vrtićke dobi prilikom odlaska na organizirane ljetne kampove na moru.
Pošto je edukacija građana ključna sastavnica Hrvatskog Crvenog križa u strategiji
sprječavanja utapanja, svrha ovog seminara bila je podizanje svijesti o opasnostima i
rizicima povezanim sa vodom.
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Slika 26 : Edukacija odgajatelja Dječjeg vrtića Varaždin – „Slučajni spasilac“

Pomoć u kući
Pomoć u kući je program namijenjen odraslim i starima osobama koje su nesposobne za
samostalan život i koje zbog promjena u zdravstvenom stanju ne mogu same zadovoljiti
osnovne životne potrebe, niti joj tu pomoć mogu osigurati članovi obitelji, a nemaju
dovoljno financijskih sredstava kojima bi platili potrebne usluge.
Usluge pomoći i njege pružaju se korisniku u njegovom domu, kako bi što duže moga ostati
u vlastitom okruženju.
Program obuhvaća:
1) obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka,
pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i
glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
2) održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju
drugih higijenskih potreba)
3) zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (pratnja liječniku,podizanje mirovine,
plaćanje računa,rješavanje statusa i prava, mjerenje tlaka i šećera, razgovor i druženje)
Na prvoj sjednici odbora GDCK Varaždin u 2015. godini donesena je i Odluka o kriterijima
za korisnike programa Pomoći u kući kojom se definiraju uvjeti za ostvarivanje mogućnosti
dobivanja naših usluga.
Evidenciju pruženih usluga prilažemo izvješću.
Moramo napomenuti da se u ovom periodu smanjio ukupan broj korisnika jer je nekoliko
korisnika preminulo, a s obzirom na donesene kriterije nekima od njih je prekinuto pružanje
usluga. GDCK Varaždin i dalje radi na dobroj suradnji s CZZS Varaždin i patronažnim
službama kako bi uključili nove korisnike.
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Obilježavanje zajedničkih akcija
Odlukom Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa utvrđuju se zajedničke akcije za svaku
kalendarsku godinu. Cilj njihovog provođenja na svim razinama organiziranosti (gradska
društva) je postizanje boljih rezultata, provjera sposobnosti i organiziranosti društva,
informiranje građanstva o važnosti prevencije u smislu zdravstvenog prosvjećivanja.
Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin obilježio je Svjetski dan Crvenog križa i
Crvenog polumjeseca akcijom besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi za sve
zainteresirane posjetitelje Varaždinske tržnice. Tako je oko 250 posjetitelja saznalo da li su
im vrijednosti tlaka i šećera u krvi u granicama normale ili ne. Također su se u pojedinim
osnovnim školama provodile radionice o načelima Crvenog križa pošto se 2015. obilježava
50 godina od usvajanja sedam temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i
Crvenog polumjeseca – humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dragovoljnost,
jedinstvo i univerzalnost.
Od 14. do 21. rujna učenici od 1. do 8. razreda VI osnovne škole Varaždin su, zajedno sa
svojim razrednicima, obilježili Tjedan borbe protiv TBC-a. Svake se godine učenici rado
odazivaju ovom projektu Zajedničkih akcija HCK-a. Cilj je projekta informirati učenike o
prevenciji i suzbijanju tuberkuloze u našoj Zemlji te ukazati na važnost ranoga
dijagnosticiranja ove bolesti.

Slika 27 i 28: Obilježavanje Tjedna Crvenog križa na Varaždinskoj tržnici
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Slika 29: Obilježavanje Tjedna Crvenog križa u osnovnoj školi Sveti Ilija

Slika 30 : Obilježavanje Tjedna borbe protiv Tbc-a u VI osnovnoj školi
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RAD S MLADIMA
Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa
Prema Odluci Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa ( članak 35. Statuta HCK ) GDCK
Varaždin organizira školska natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa.
Cilj natjecanja je motivirati mlade osobe za humanitarno djelovanje u zajednici, razvijanje
osjećaja solidarnosti i formiranje stavova o potrebi odgovornog ponašanja prema sebi i
drugima.
Kako bi uspješno i kvalitetno organizirali ovo natjecanje GDCK Varaždin dužno je osigurati
minimalno dvije pune torbice za prvu pomoć po ekipi, edukativni materijal, označene majice
za natjecatelje, hranu i piće za natjecatelje i mentore na sam dan natjecanja, prijevoz za
prvoplasirane ekipe koje putuju na međužupanijsko natjecanje
Za pomoć u pripremi ekipa GDCK Varaždin organizira praktični dio koji vodi liječnik –
predavač prve pomoći sa licencom Hrvatskog Crvenog križa.
U 2015. godini je na gradskom natjecanju održanom u 5. Osnovnoj školi sudjelovalo 9
ekipa od kojih je bilo 5 osnovnih i 3 srednje škole. Na natjecanju su sudjelovali učenici I
Osnovne škole, IV Osnovne škole, V Osnovne škole, VI Osnovne škole i Osnovne škole
Vidovec kao podmladak Crvenog križa te učenici Gospodarske škole, Strojarske i prometne
škole, škole i Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole kao mladež.
Na međužupanijsko natjecanje koje se ove godine održalo u Ludbregu, plasirale su se
ekipe osnovne škole Vidovec u kategoriji podmlatka i ekipa Graditeljske, prirodoslovne i
rudarske škole Varaždin u kategoriji mladeži
Slike 31 i 32: Gradsko natjecanje mladih HCK
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Ostale aktivnosti – ugovoreni projekti
GDCK Varaždin potpisalo je sa Ministarstvom socijalne politike i mladih, Ugovor o
financijskoj potpori projekta usmjerenog borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u
okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu.
Ugovor je sklopljen na osnovi prijave Projekta usmjerenog osiguranju prehrane tijekom
boravka u osnovnoj školi djeci iz socijalno ugroženih obitelji pod nazivom „Prehrana u
školskoj kuhinji dostupna svima“.
Projektom u vrijednosti od 167.088,20 kn će za školsku godinu 2015/2016. ukupno
182 učenika osnovnih škola na području grada Varaždina imati osiguranu besplatnu užinu
tijekom boravka u školi. Projekt je financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih u
svrhu smanjenje socijalne isključenosti.
Nositelj projekta je Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, partneri su Osnovne škole
grada Varaždina, dok je suradnik Centar za socijalnu skrb Varaždin. Cilj projekta je
poboljšanje kvalitete života djece iz socijalno ugroženih obitelji i smanjenje siromaštva i
socijalne isključenosti djece i njihovih obitelji. Projekt je usmjeren na osiguranje redovite i
zdrave prehrane za djecu iz socijalno ugroženih obitelji.
Kako bi društvo sustavno radilo na kvaliteti usluga nužna je i stalna edukacija stručne službe
putem seminara i edukativnih radionica.
Sva potrebna utrošena financijska sredstva su prikazana u tablicama prihoda i rashoda
priložena ovom izvješću.

Ravnateljica GDCK Varaždin
Sandra Mintas dipl.ing
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