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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. 

 

     SLUŽBA TRAŽENJA 

Kroz period 01.01.-31.12.2016. 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.  

 

Gradski interventni tim GDCK Varaždin  

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti, GDCK Varaždin dužno je sudjelovati kao operativna snaga i član Stožera 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…). 

Kako je izbjeglička kriza uzrokovana ratom u Siriji, koja je počela u rujnu 2015.godine i nastavila se tijekom prva 

tri mjeseca u 2016.godine, zahvatila i našu zemlju, tako je GDCK Varaždin sudjelovalo u zbrinjavanju izbjeglica 

u RH. Članovi našeg interventnog tima redovito su odlazili na ispomoć u zimski tranzitni centar u Slavonski Brod 

pa je tako nabavljena i dodatna oprema u vidu odjeće i obuće namijenjena uvjetima i potrebama. 

Zaposlenici Gradskog društva Crvenog križa Varaždin i članovi Gradskog interventnog tima sudjelovali su u 

svibnju 2016. na treningu za pripremu hrane u terenskim kuhinjama na Čiovu, u odmaralištu Gradskog društva 

Crvenog križa Solin, a u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa. Josip Kanižić, Mario Majcen i Nenad Kolarić, 

zajedno s kolegama iz drugih županijskih i gradskih društava Crvenog križa, pripremali su i podijelili hranu na 

velikoj vježbi u Splitu – Zapadna obala 2016. Ujedno su sudjelovali i na vježbi koji je organizirala Državna uprava 

za zaštitu i spašavanje u Divuljama kod Splita. 

 

Slike  1 i 2: Trening za pripremu hrane u terenskim kuhinjama 

 

   

 

Kroz proteklo razdoblje nabavljena je dodatna oprema za slučajeve katastrofa u vidu odjeće i obuće za pripadnike 

GIT-a, komunikacijske opreme, opreme za smještaj unesrećenih (ležajevi sklopivi 10x, madraci 30x, vreće za 

spavanje 10x, stolice) te pribora za djelovanje u katastrofama za mobilnu kuhinju. 
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GDCK Varaždin je 10. rujna 2016. organiziralo  edukaciju i zajedničko druženje za djelatnike i volontere 

društva, obilježavajući pritom i Svjetski dan prve pomoći. 

Djelatnici GDCK Varaždin koji su prošli obuku Hrvatskog Crvenog križa za rad s terenskim kuhinjama 

pripremali su gulaš koristeći mobilnu kuhinju GDCK Varaždin, dok su volonteri podigli malo šatorsko naselje. 

Član Izviđačkog odreda Sirius iz Varaždina, Tomislav Marić održao je zanimljivo predavanje o vezama i 

komunikacijama te rukovanju s Motorola uređajima koje Crveni križ koristi na terenu u kriznim situacijama. 

Ovo korisno i ugodno druženje omogućio nam je i DVD Biškupec ustupivši na prostor za postavljanje šatora. 

 

Slike 3,4 i 5: Edukacija i druženje volontera 

 

         
 

Volonteri (članovi GIT-a ) i djelatnici GDCK Varaždin su 24.09.2016. sudjelovali na 1. varaždinskom 

festivalu nordijskog hodanja i pješačenja kao podrška u pružanju prve pomoći hodačima. 

Po dvoje volontera hodalo je uz grupu hodača te bilo u pripremi pružiti prvu pomoć u slučaju da to bude 

potrebno. Hodači su bili raspoređeni u tri grupe te se hodalo stazama od 2,5 km, 5 km i 10 km. 

Na sreću, većih intervencija nije bilo, osim lijepljenja flastera na žuljeve, ali su hodači bili sigurniji znajući da 

imaju osiguran sanitet u slučaju bilo kakve nezgode koja zahtijeva pružanje prve pomoći. 

Slike 6 i 7: Članovi GIT-a na 1. festivalu nordijskog hodanja i pješačenja u Varaždinu 
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Krajem 2016. kupljena su 3 indirektna grijača prostora (šatora) te pribor potreban za pripremu i podjelu obroka 

u poljskoj kuhinji (metalne tembalice, šalice i pribor za jelo za 50 osoba, mesoreznica i ostali kuhinjski pribor ) 

kao dio opreme potrebne u slučaju velikih nesreća ili katastrofa. Od ostale opreme kupljeni su linoleum zaštitni 

podovi za šatore, kompresijski perač, kompresor, agregat te električni alat. 

 

 

JAVNA OVLAST I REDOVNA DJELATNOST 

Socijalno –humanitarne aktivnost 

GDCK Varaždin je i u 2016. godini osiguralo sredstva za kupnju prehrambenih paketa za socijalno ugroženo 

stanovništvo na području grada Varaždina povodom uskršnjih i božićnih blagdana. 

Za uskršnje blagdane je ukupno pripremljeno 150 paketa koji su barem malo uljepšali uskršnje blagdane socijalno 

ugroženim stanovnicima. 

Pakete sa osnovnim živežnim namirnicama ove godine pomogle su pakirati volonterke – učenice Druge gimnazije 

Varaždin  te tako dale svoj humanitarni doprinos zajednici. 

 

Ove godine, u okviru Programa provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH, 

Hrvatski Crveni križ  provodio je projekt „Podjela humanitarnih paketa socijalno ugroženim osobama“ čime 

se žele smanjiti socijalne nejednakosti u zdravlju na cijelom području Hrvatske i posebno zaštiti osjetljive 

socijalne skupine stanovništva. 

Projekt se realizira u suradnji s nositeljem strateškog područja Ministarstva zdravlja RH i sunositeljem projekta 

Hrvatskim Crvenim križem – gradskim društvom Crvenog križa, novčanim sredstvima iz državnog proračuna RH 

i novčanim sredstvima HCK. 

Cilj projekta bilo je unaprijediti zdravstveno stanje i kvalitetu života specifične socijalne skupine stanovništva – 

samohrani roditelji i njihova djeca do 14 godina, podjelom dara u obliku humanitarno – higijenskog paketa. 

Tako je u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Varaždin pripremljeno ukupno 47 higijenskih paketa za roditelje 

i 76 paketa higijene za djecu koji su podijeljeni samohranim roditeljima s područja grada Varaždina. 

Slika 8 : Priprema prehrambenih paketa za podjelu socijalno ugroženim stanovnicima 

 

GDCK Varaždin je također od Hrvatskog Crvenog križa zaprimilo vrijednu donaciju Hipp žitnih pahuljica iz 

ekološke proizvodnje te Kinder čokoladica. 
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 Donacija se sastojala od ukupno 480 kutija dječjih žitnih pahuljica i 1600 paketića čokolade. Dječje pahuljice 

donirane su  Odjelu za pedijatriju Opće bolnice Varaždin za potrebe prehrane malih bolesnika. Dio je doniran 

Centru za socijalnu skrb Varaždin koji su preuzele djelatnice Centra te će dječju hranu podijeliti za djecu 

udomiteljskih obitelji i socijalno ugroženim obiteljima u nadležnosti CZZS Varaždin. 

Čokoladicama su se razveselila djeca iz obiteljskog doma Udruge „Nova budućnost“ i štićenici utočišta Sv. 

Nikola. Čokoladice su također donirane i Socijalnoj samoposluzi Kruh sv. Antuna Varaždin tako da su se našle i 

u paketima za djecu iz socijalno ugroženih obitelji koje su  korisnici samoposluge. 

Slike 9 i 10: Podjela donacije Hrvatskog Crvenog križa 

         

Hrvatski Crveni križ je zaprimio donaciju žitnih pahuljica od donatora Ora Kinderhilfe iz Berlina koju je 

odlučio podijeliti djeci samohranih roditelja – korisnika zajamčene minimalne naknade na području Republike 

Hrvatske. 

Navedenu donaciju Gradsko društvo Crvenog križa pripremilo je za djecu samohranih roditelja uz veliku pomoć 

volonterki – učenica II gimnazije Varaždin. Tako su volonterke Mateja Pantaler, Ivana Posavec, Ivana Filipović 

i Martina Višnjić, 04. svibnja 2016. pomogle pri pakiranju kutija žitnih pahuljica.  

Pahuljice su se dijelile djeci samohranih roditelja na području Varaždina u Tjednu Crvenog križa koji se svake 

godine obilježava od 8. -15. svibnja. Pahuljicama su se također razveselila i djeca smještena u obiteljskom domu 

„Nova budućnost“. 

Slike 11 i 12: Pakiranje i podjela žitnih pahuljica 
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GDCK Varaždin zaprimilo je u rujnu zaprimilo donaciju Hipp žitnih kašica namijenjenih za djecu u dobi od 6 

do 36 mjeseci. Donacija je realizirana temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i 

hrane za životinje (NN 119/15). 

Ukupno je do sada donirano 2.030 kutija pahuljica, od čega dio Centru za socijalnu skrb Varaždin koji su 

preuzele djelatnice Centra te će dječju hranu podijeliti za djecu udomiteljskih obitelji i socijalno ugroženim 

obiteljima u nadležnosti CZZS Varaždin. Pahuljice su također donirane i Socijalnoj samoposluzi Kruh sv. 

Antuna Varaždin tako da će se naći i u paketima za djecu iz socijalno ugroženih obitelji koje su  korisnici 

samoposluge. Dio donacije uručen je i za štićenike utočišta Sv. Nikola. 

 

GDCK Varaždin i ove je godine sudjelovalo u tradicionalnoj akciji Hrvatskog Crvenog križa – „Solidarnost na 

djelu“. U ovu humanitarnu 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 u 

ovogodišnjoj akciji ukupno prikupljeno 33.287,55 kn, od toga u gradskim osnovnim školama 6.493,75 kuna, 

gradskim srednjim školama 6.175,10 kuna, a u osnovnim općinskim školama 20.618,70 kuna. Polovina 

prikupljenog iznosa po školama (prema odluci Odbora GDCK Varaždin) vraća se  na njihove žiro račune i škole 

su u obvezi opremiti ormariće prve pomoći ili platiti školski izlet za djecu iz socijalno ugroženih obitelji.  

Kako bi barem malo uljepšali božićne blagdane socijalno ugroženih stanovnika grada Varaždina, GDCK 

Varaždin je ove godine podijelilo ukupno 150 prehrambenih paketa. Paketi su kupljeni sredstvima prikupljenim 

u akciji „Solidarnost na djelu“ te sredstvima iz vlastitog proračuna. I ovaj put smo imali veliku 

pomoć  volontera - učenika II gimnazije Varaždin koji su nam pomogli pakirati pakete. 

Također su u tijeku prijave korisnika Zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Varaždin, koji će 

biti uključeni u podjelu paketa hrane i higijene tijekom 2017. godine. Paketi će biti osigurani putem projekta 

„Humanitarni paket za središnju Hrvatsku“ kojeg je Hrvatski Crveni križ je potpisao s Ministarstvom 

socijalne politike i mladih -iz EU operativnog programa FEAD. Navedenim projektom je Gradsko društvo 

Crvenog križa Varaždin partner  te je sukladno tome predviđena podjela humanitarnih paketa u hrani i 

higijenskim potrepštinama za najpotrebitije korisnike na području djelovanja društva. Biti će osigurane 3 

podjele paketa s hranom i 1 higijene. S obzirom da će projektom biti obuhvaćeno oko 2.000 korisnika te nam je 

za to nužan adekvatan prostor za skladištenje hrane do krajnje podjele koji nam je omogućila općina Sračinec. 

Ove je godine 14. prosinca 2016. godine organiziran dolazak Božićnog Coca- Cola kamiona i Djeda Božićnjaka 

u Varaždin. Posjet je organiziran u sklopu Božićne karavane po Hrvatskoj prilikom koje su građani mogli 

donirati igračke za djecu u potrebi. 

Odaziv građana je bio velik i prikupljeno je mnogo lijepih igračaka koje će GDCK Varaždin podijeliti djeci 

socijalno ugroženih obitelji. 

 

Slike 13 i 14: Prikupljanje igračaka za djecu iz socijalo ugroženih obitelji 
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Pošto GDCK Varaždin kroz svoju djelatnost posuđuje i ortopedska pomagala (hodalice bolničke krvete, 

invalidska kolica ) za ljude u potrebi, tako je u 2016. godini kupljeno 7 hodalica i 7 higijenski stolica tzv. princeza. 

 

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 31.12.2016. godine prikupljeno 5.901 doza krvi od 5.000 doza što je 

plan za 2016. godinu.  

GDCK Varaždin i ove je godine obilježilo Dan dobrovoljnih davatelja krvi (25. listopada ) svečanom 

podjelom zahvalnica višestrukim darivateljima krvi. Podjela se organizirala kako bi se višestrukim darivateljima 

zahvalilo na dugogodišnjem darivanju krvi i  promicanju darivanja krvi u gradu Varaždinu i Varaždinskoj 

županiji. GDCK Varaždin u suradnji s Odjelom za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin već niz 

godina prikupi više doza krvi od planiranih 5.000 doza prema godišnjem planu. Ovi podaci govore o velikoj 

humanosti i nesebičnosti naših sugrađana koji se redovito odazivaju na akcije darivanja krvi. 

Na ovogodišnjoj svečanoj podjeli,  ukupno 54 darivatelja krvi primilo je zahvalnice, i to: 

za 35 davanja krvi -  3 darivateljice 

za 55 davanja krvi – 1 darivateljica 

za 75 davanja krvi – 1 darivateljica 

  

za 50 davanja krvi - 34 darivatelja 

za 75 davanja krvi -  12 darivatelja 

za 100 davanja krvi - 2 darivatelja 

Zahvalnicu za izvanredan uspjeh sa ukupno 125 davanja krvi primio je Gabrijel Vugrinec. 

Darivateljima je na njihovoj humanosti zahvalio i zamjenik gradonačelnika grada Varaždina Vjeran Radelić koji 

im je ujedno i uručio zahvalnice. 

Slike 15 i 16 :Podjela zahvalnica višestrukim davateljima krvi 
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U sklopu djelatnosti prve pomoći u istom smo periodu organizirali 36 tečaja pružanja prve pomoći osobama 

ozlijeđenim u prometnoj nesreći te je tako tečaj završilo ukupno 556 polaznika.  

Kroz tečajeve prve pomoći prema Zakonu o zaštiti na radu, osposobljeno je 84 polaznika. 

 U 2016. smo nastavili sa besplatnim tečajevima edukacije iz prve pomoći odgojno-obrazovnih djelatnika 

osnovnih i srednjih škola na području Grada i okolnih općina. 

Tako smo održali edukaciju i osposobili : 

- 58 djelatnika VI osnovne škole  

- 21 Djelatnika Prve privatne gimnazije 

- 13 djelatnika Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole 

- 33 djelatnika osnovne škole Sračinec 

- 21 djelatnika osnovne škole Kneginec Gornji 

- 30 djelatnika osnovne škole Jalžabet 

- 40 djelatnika I. osnovne škole 

Slika 17: Edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika I osnovne škole 

 

GDCK Varaždin prema članku 5. Statuta GDCK Varaždin i članku 8. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 

73/10) obavlja osposobljavanje i obnovu znanja za pružanje prve pomoći za građane u svakodnevnom životu, 

pripadnike spasilačkih ekipa, pripadnike vatrogasnih postrojbi, policije, volontere Hrvatskog Crvenog križa i 

drugih. 

Sukladno Program rada GDCK Varaždin za 2016. godinu i intenciju da se što više osoba osposobi za pružanje 

prve pomoći i samopomoći kontinuirano se provode edukacije pa je tako 09. ožujka 2016. održano predavanje za 

članove DVD-a Gornji Kneginec. Oko 20 članova marljivo je uvježbavalo osnovne postupke pružanja prve 

pomoći kao i postupke pomoći kod ozljeda na koje mogu naići prilikom intervencija. 

GDCK Varaždin je 28. i 29. svibnja 2016. sudjelovalo na manifestaciji „Dani zdravlja i sporta u Lumini centru“ 

kao jedna od udruga koje su prezentirale svoj rad posjetiteljima Lumini centra. Vikend je bio rezerviran je za 

sve koji su željeli saznati više o svom zdravlju, savjetovati se sa stručnjacima, porazgovarati s liječnicima i 

trenerima. 

GDCK Varaždin održalo je radionice iz pružanja prve pomoći, mjerenje tlaka i šećera te radionicu 

predstavljanja i rukovanja s AVD uređajem (automatski vanjski defibrilator). Sve aktivnosti održane su pod 

stručnim vodstvom dr. Marka Kekića, dr. Monike Kocman, bacc.med. tehn. Stanka Šinceka i bacc.med.tech. 

Ana Marije Čurdije i Nikoline Hanžek. 
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Slika 18 :Prezentacija zdravstvenih djelatnosti Crvenog križa u Lumini centru 

 

Povodom Svjetskog dana prve pomoći koji se ove godine obilježava 10. rujna i koji je posvećen djeci, GDCK 

Varaždin je u suradnji s Dječjim vrtićem Varaždin započelo provedbu radionica "Prva pomoć, upomoć". 

Radionicu namijenjenu djeci predškolskog uzrasta provodi voditeljica zdravstva Dječjeg vrtića, gđa. Branka 

Rodek, bacc.med.tech. . 

Tako je ukupno 270 predškolaca uz vježbu savladavanja osnova pružanja prve pomoći, dobilo i bojanku 

Hrvatskog Crvenog križa "Savjeti mede Jurice" koja govori o usvajanju zdravih navika i osnovama pružanja 

prve pomoći. 

Osim bojanki, predstavnici GDCK Varaždin su Dječjem vrtiću Varaždin uručili i puzzle s likom mede Jurice te 

plakate "Za učenje prve pomoći nikad nije prerano". 

Provođenjem ovih radionica želi se ukazati na važnost kvalitetne i rane edukacije kako bi i djeca mogla 

učinkovito reagirati u situacijama koje zahtijevaju pružanje prve pomoći njima samima, drugoj djeci ili 

odraslima. 

Djeca zauzimaju značajan dio ljudske populacije koja pomaže u oblikovanju bolje sadašnjosti i budućnosti. 

Pružanjem znanja i prakticiranjem vještina prve pomoći pomažemo u osnaživanju i otpornosti generacije, a time 

i društva i zajednice. 

Slike 19 i 20: Radionice o prvoj pomoći u Dječjem vrtiću Varaždin 
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Kako bi djecu od najranije životne  dobi informirali i podučili sigurnom ponašanju u prometu te postupku 

pozivanja hitne medicinske pomoći, GDCK Varaždin je i ove godine pripremilo edukativne slikovnice 

Hrvatskog  Crvenog križa -  "Na putu do škole".  

Pošto je ove godine dogovorena zajednička suradnja sa PU varaždinskom, podjela slikovnica učenicima 

započela je 06. rujna, prilikom posjeta i provođenja radionice od strane djelatnika policije osnovnoj školi 

Sračinec. Tako su djelatnici policije, HAK-a i GDCK Varaždin prvašiće upoznali s osnovama ponašanja u 

prometu prvom pomoći i postupkom pozivanja hitne medicinske pomoći te im podijelili edukativni materijal u 

vidu slikovnica, bojanki, rasporeda sati i oznaka za bolju vidljivost u prometu. 

Podjela je planirana za sve učenike prvih razreda na području grada Varaždin i općina Beretinec, Cestice, 

Jalžabeta, Gornjeg Kneginca, Petrijanca, Svetog Ilije, Sračinca, Trnovca, Vidovca i Vinice. 

Slike 21 i 22: Zajedničke radionice GDCK Varaždin i PU varaždinske u osnovnim školama 

  

Također je povodom obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći održana i radionica – predavanje za rukovanje s 

AVD uređaje za štićenike Učenočkog doma u Varaždinu. Radionica je održana 14. rujna na kojoj je bilo 

prisutno 25 učenika viših razreda srednjih škola u Varaždinu. 

U sklopu zdravstveno -edukativnih aktivnost Crvenog križa, 30.11.2016. godine provedena je akcija besplatnog 

mjerenja tlaka i šećera u krvi na Varaždinskom placu. Akciju su u organizaciji GDCK Varaždin proveli učenici 

četvrtih razreda Srednje medicinske škole Varaždin. Tlak i šećer u krvi provjerilo je ukupno 79 posjetitelja 

Varaždinskog placa. 

Slike  23: Mjerenje tlaka i šećera na Varaždinskom placu 
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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) 

U ovom periodu  na ovom Programu pruženo je za 25 korisnika ukupno 3.787 usluga. 

Za potrebe provedbe ovog programa kupljen je jedan novi bicikl (zbog krađe službenog bicikla djelatnice 

programa), dva tlakomjera te se redovito nabavlja sanitetski materijal u vidu trakica za mjerenje šećera u krvi, 

rukavica i ostalog pribora prema potrebama. 

GDCK Varaždin je u suradnji sa PU varaždinskom organiziralo 08. studenog 2016. , edukativno predavanje 

"Sigurno u zlatnim godinama" koje je održao službenik za prevenciju gosp. Siniša Lah. 

Predavanje je bilo namijenjeno djelatnicima i volonterima Crvenog križa na kojem su bile prisutne 

gerontodomaćice i njegovateljice programa Pomoći u kući za starije i nemoćne s područja grada Varaždina i 

Varaždinske županije. Vrlo zanimljivim predavanjem obuhvaćene su mjere samozaštitnog ponašanja te je kroz 

mnogobrojne primjere iz svakodnevnog života skrenuta pažnja na preventivne postupke  kako se ne bi postalo 

žrtvom kaznenog dijela. 

S obzirom da Crveni križ provodi program pomoći starijim i nemoćnima, podijeljene su i edukativne brošure s 

praktičnim savjetima i mjerama opreza namijenjene korisnicima. 

Slike 24 i 25:Edukativno predavanje PU varaždinske za gerontodomaćice Crvenog križa 
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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. 

Prve pripreme za natjecanje započele su već 04. siječnja 2016. godine kada je održano predavanje – edukacija 

iz prve pomoći  za voditelje ekipa učenika osnovnih i srednjih škola koje se pripremaju za natjecanje. 

Predavanje je održao predavač prve pomoći GDCK Varaždin, dr Marko Kekić koji je voditelje ekipa uputio na 

bitne postupke na koje moraju obratiti pažnju prilikom pripreme učenika koje su i sami uvježbali. Voditeljima su 

također podijeljene edukativne slikovnice i priručnici za prvu pomoć koje se koriste prilikom priprema za 

natjecanje. 

Također je 25. veljače održana i edukacija volonterki za prikaz realističnih ozljeda . Tečaj je vodila djelatnica 

GDCK Varaždin Renata Pavetić koja ima dugogodišnje iskustvo šminkanja i prikazivanja ozljeda koje se izrađuju 

za potrebe natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa i pokaznih vježbi sa žurnim službama grada Varaždina. 

Volonterke Ema Gužvinec, Enola Havelka i Ivana Šumiga naučile su kako napraviti realistični prikaz otvorenog 

prijeloma, krvarenja, ogrebotina, porezotina te ostalih rana. 

Slike 26 i 27: Pripreme za natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa 

    

 Na gradskom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa koje se održalo 12. ožujka 2016. godine u VI. 

osnovnoj školi, sudjelovalo je 8 ekipa od kojih je bilo 4 osnovnih i 4 srednje škole.  

Na natjecanju su sudjelovali učenici I osnovne škole, V osnovne škole, VI osnovne škole i Osnovne škole 

Vidovec kao podmladak Crvenog križa te učenici Gospodarske škole, Strojarske i prometne škole, Graditeljske, 

prirodoslovne i rudarske škole  i učenici II gimnazije kao mladež.   

Na međužupanijsko natjecanje koje se ove godine održalo u Pregradi, plasirale su se ekipe VI.osnovne škole u 

kategoriji podmlatka i ekipa II gimnazije Varaždin u kategoriji mladeži. 
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Ekipa II gimnazije je zauzela vrlo visoko drugo mjesto na međužupanijskom natjecanju od ukupno 9   ekipa, 

dok je VI osnovna škola zauzela  5  mjesto od ukupno  10  ekipa. 

Ove smo godine za potrebe natjecanja kupili razglas te 20 novih torbica prve pomoći. 

Slike 28 i 29: Gradsko natjecanje mladih HCK 

     

GDCK Varaždin sudjelovalo je 24. listopada 2016. u V. osnovnoj školi u održavanju edukacijskog koncepta 

preventivnog odgoja djece u cestovnom  prometu pod nazivom Jumicar.  Osnovni cilj programa je razvijanje 

dječje svijesti o sigurnosti u cestovnom prometu. Iskustvo milijuna djece širom Europe potvrđuje ideju koncepta 

“educirati o sigurnosti u cestovnom prometu na lak, originalan i zabavan način”. 

Učenici drugih i trećih razreda prvo su odradili teorijski dio koji traje 45 min, a sastoji se od multimedijskog 

predavanja na kojem djeca uz interaktivnu nastavu uče o sigurnom ponašanju u cestovnom prometu. Praktični 

dio obavljao se na poligonu postavljenom na školskom igralištu. Učenici su samostalno upravljajući 

automobilima za obuku  imali mogućnost iz perspektive vozača uočiti sve poteškoće i opasnosti koje proizlaze 

iz cestovnog prometa.   

GDCK Varaždin sudjelovalo je u projektu provedbom kratkih edukativnih radionica iz pružanja prve pomoći 

kroz koju su učenici mogli naučiti kako pozvati hitnu pomoć, prepoznati besvjesno stanje i pravilno postavljanje 

osobe u bočni položaj te kako reagirati i pružiti pomoć prilkom ozljeda poput ogrebotina, porezotina, krvarenja 

iz nosa ili loma ruke. Također su se upoznali sa sadržajem torbice prve pomoći i saznali sve što ih zanima 

vezano za pružanje prve pomoći. Radionicu su proveli djelatnici GDCK Varaždin Josip Kanižić i Renata 

Pavetić. 

        U izvedbi ove obuke koordinirano su sudjelovali timovi Jumicara, prometne policije, Crvenog križa i Javne 

vatrogasne postrojbe Grada Varaždina. 

Slike 30 i 31: Provođenje projekta Jumicar u V. osnovnoj školi 
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Ostali projekti 

GDCK Varaždin je u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem i V. osnovnom školom Varaždin u ponedjeljak, 04. 

travnja 2016., organiziralo pokaznu radionicu „Kodovi sigurnosti na vodi“. Kroz interaktivnu radionicu 

namijenjenu za učenike četvrtih razreda osnovnih škola, učenici se upoznaju sa opasnostima vezanim uz vodu i 

osnovnim pravilima sigurnog kupanja. 

 

Radionicu je održala voditeljica Spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa Silvana Radovanović, GDCK 

Varaždin planira provođenje ove radionice ponuditi svim osnovnim školama na području grada i okolnih općina 

kao dio projekta Hrvatskog Crvenog križa Varaždin. 

Slike 32 i 33: Radionica „Kodeks sigurnosti na vodi“ u V. osnovnoj školi 

         

Također je, 06. travnja, održan i završni seminar „Slučajni spasilac“ kao sastavni dio projekta Hrvatskog Crvenog 

križa -  „Sigurnost na vodi“,  kojim se želi podići svijest javnosti o opasnostima i rizicima povezanim sa vodom, 

te kodovima sigurnosti na vodi. 

Cilj projekta je bio podučiti odgojno – obrazovne djelatnike o načinima uočavanja opasnosti, rizicima povezanim 

s vodom, kodeksom sigurnosti na vodi te postupcima pružanja prve pomoći 

 

Tako je kompletnu edukaciju prošlo 30 odgajateljica Dječjeg vrtića Varaždin koje su osim tema vezanih za 

spašavanje na vodi usvojile i znanja iz pružanja prve pomoći kao što su temeljni postupak održavanja života 

(reanimacija kod odraslih i djece ), zaustavljanje krvarenja i zbrinjavanje ozljeda kostiju te rukovanje s 

automatskim vanjskim defibrilatorom (AVD). 

Završno predavanje iz prve pomoći održao je predavač Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, dr. Marko 

Kekić. 

GDCK Varaždin je i ove godine provodilo aktivnosti u sklopu projekta „Sigurnost na vodi“ putem kojeg se želi 

ukazati na opasnosti koje prijete kupačima na kupalištima te informirati građane o kodeksima sigurnosti na 

vodi. Tako su volonterke GDCK Varaždin obišle  kupalište Aquacity  21.07.2016.g. te podjelom edukativnog 

materijala Hrvatskog Crvenog križa kupače upoznale s pravilima ponašanja na i uz vodu . 

Također su podijelile promidžbeni materijal za zaštitu od velike vrućine u obliku lepeza za hlađenje koje je 

izradio Hrvatski Crveni križ u sklopu ovogodišnjeg Akcijskog plana za ublažavanje posljedica toplinskog udara 

2016. pod vodstvom Ministarstva zdravlja RH. 

Osim edukativnog materijala, volonterke su dijelile i lopte na napuhavanje kojima su se razveselili najmlađi 

kupači. 
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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. 

Slike 34 i 35 : Informiranje kupača jezera „Aquacity“ o opasnostima na vodi 

   

GDCK Varaždin započelo je s provedbom projekta Sigurnost na vodi za školsku godinu 2016/2017. Tako je 11. 

listopada 2016. u OŠ Beletinec održana prva radionica "Kodovi sigurnosti na vodi" koju je održao prof. Ante 

Sudec. Učenici su dobili znanja o pravilima sigurnog kupanja na moru, jezerima i bazenu te sa opasnostima 

vezanim uz kupanje i vodu. Također su se upoznali i sa rekvizitima koje koriste spasioci, pa su ih znatiželjno i 

sami isprobali. 

Slike 36 i 37: Radionica „Kodeks sigurnosti na vodi“ u OŠ Beletinec 

  

 

Zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa 

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. 

GDCK Varaždin obilježio je Tjedan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji se svake godine obilježava od 

8. – 15. svibnja, akcijom besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi za sve zainteresirane posjetitelje Varaždinske 

tržnice. Tako su posjetitelji tržnice mogu provjeriti da li su im vrijednosti tlaka i šećera u krvi u granicama 

normale ili ne. Za ovogodišnju akciju smo u suradnji sa srednjom Medicinskog školom Varaždin imali veliku 

pomoć njihovih učenika koji su proveli mjerenja. 

Akcija se ove godine provela u dva dana zbog velikog interesa posjetitelja, a osim pomoći učenika srednje 

Medicinske škole, mjerenja su vršile i volonterke GDCK Varaždin. 
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Tjedan Crvenog križa (od 08. - 15. svibnja) se obilježava u znak počasti osnivaču Međunarodnog pokreta 

Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Henryju Dunantu, rođenom 8. svibnja 1828. godine u Ženevi. 

 

Slike 38 i 39: Obilježavanje Tjedna Crvenog križa na Varaždinskoj tržnici 

   

Obilježavanju Tjedna Crvenog križa ove godine se uključila i OŠ "Petar Zrinski" Jalžabet u kojoj je za učenike 

8. b razreda provedena edukativna radionica Crvenog križa – „Kako postati cool“.  

Radionica se odradila u dva školska sata (5. i 12. svibnja 2016.). Prvi sat učenici su bili podijeljeni u tri grupe u 

kojima su trebali pročitati priču iz slikovnice „Kako postati cool“ i nakon toga izložiti svoje viđenje priče. Prva 

grupa bila je usmjerena na pozitivne strane priče, druga na negativne, a treća na pouku priče. Drugi sat su 

učenici izradili plakat s naslovom „Kako postati cool“. 

Radionice je proveo prof. Ante Sudec koji je na zanimljiv način učenicima prezentirao kako postići i zadržati 

zdravlje, koje su opasnosti i štetnosti za zdravlje te naglasio važnost bavljenja tjelesnom aktivnošću. 

Slika 40 i 41: Radionica „Kako postati cool“ u OŠ Jalžabet i VI. Osnovnoj školi 

       

Radionicu „Kako postati cool?“ proveli su i učenici osmih razreda VI. osnovne škole Varaždin te izradili 

edukativne plakate obilježavajući Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama. 

Radionica je provedena pod vodstvom profesorice biologije i mentorice mladih Hrvatskog Crvenog križa, 

Valentine Vrbec koja je učenicima skrenula pažnju na važnost usvajanja zdravih životnih navika i bavljenje 

sportskim aktivnostima. Učenici su se  čitajući edukativni strip" Kako postati cool?" mogli upoznati sa 

ovisnostima i posljedicama koje one nose. Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama 

obilježava se svake godine od 15. studenog do 15. prosinca. 
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Povodom Međunarodnog dana starijih osoba koji se obilježava 01. listopada, Gradsko društvo Crvenog križa 

Varaždin podijelilo je prehrambene pakete korisnicima programa „Pomoć u kući“. Pakete im je uz toplu riječ 

uručila naša djelatnica programa "Pomoć u kući" Renata Pavetić i na taj način dala do znanja kako i oni imaju 

svoj dan te da iako žive sami nisu zaboravljeni. 

Paketi se sastoje od osnovnih živežnih namirnica i nadamo se da su barem malo razveselili naše korisnike! 

Slika  42: Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba 

 

S obzirom na aktivnosti i djelatnosti GDCK Varaždin u proteklom periodu, pokazala se potreba za nabavom 

vozila veće snage radi prijevoza veće količine robe ili tereta te vuče prikolice ( prilikom prijevoza humanitarne 

pomoći, prijevoz i podjela doniranog voća ) jer su postojeća preslaba i prestara. 

Također je potrebna mogućnost prijevoza većeg broja osoba – 7 sjedala (intervencije, vježbe, seminari) te veći 

prtljažni prostor samog vozila za prijevoz robe i opreme. Slijedom toga, odlukom Skupštine GDCK Varaždin, 

kupljeno je novo službeno vozilo Volkswagen Caddy maxi trendline 2.0 TDI. 

Također, kako bi društvo sustavno radilo na kvaliteti usluga nužna je i stalna edukacija stručne službe putem 

seminara i edukativnih radionica 

 

 

 

Ravnateljica GDCK Varaždin 

                                                                                                              Sandra Mintas dipl.ing                        


