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A. UVOD 
 

Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski je UDRUGA ZA PROMICANJE 

HUMANITARNIH CILJEVA I PROVOĐENJE AKCIJA OD OPĆE KORISTI KOJA DJELUJE 

NA OSNOVI MISIJE I NAČELA MEĐUNARODNOG POKRETA CRVENOG KRIŽA I 

CRVENOG POLUMJESECA, a radi u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, 

Zakonom o udrugama i Statutom Gradskog društva Crvenog križa Novi Vinodolski.  

Gradsko društvo Crvenog križa svojim aktivnostima pokriva područje Vinodolske 

općine i područje Grada Novog Vinodolskog s prigradskim naseljima Povile, 

Klenovica, Krmpote, Donji Zagon, Ledenice, Bater. 

U javnom radu grada Novog Vinodolskog, Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski 

surađuje s jedinicom lokalne samouprave i uprave, županijom, HCK-om, određenim 

institucijama, osobito na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, civilne zaštite i druge 

kako bi svoje programske zadaće i ciljeve što uspješnije realizirala. 

Programe i planove o radu Društva izrađuje ravnateljica sukladno Odluci o zajedničkim 

akcijama Hrvatskog Crvenog križa i potrebama sredine u kojoj djeluje, koordinira i usmjerava 

rad volontera na provedbi različitih programa. Volonteri obavljaju veliki dio posla na lokalnoj 

razini i imaju važnu ulogu u jačanju civilnog društva djelujući na organizirani način na 

ostvarivanju, prije svega, socijalnih i humanitarnih ciljeva i zadaća. 

Naše Društvo ostvarilo je svoje planove i programe, zahvaljujući  profesionalnom  

angažmanu radnika, vanjskih suradnika, mladih i volontera. 

 

 

B. OSTVARENJE PROGRAMA RADA 

Aktivnosti u navedenom periodu: 

I. PROGRAM DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI 

 

1. AKCIJE DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI 

Jedna od osnovnih djelatnosti Crvenog križa je DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI. 

Organizira se na načelu dobrovoljnosti, anonimnosti, solidarnosti i besplatnosti, a Hrvatski 

Crveni križ je utemeljitelj i promicatelj. Darivatelji su dobri ljudi koji daju sebe, kako bi pomogli 

čovjeku u nevolji. 

U našem se prostoru održavaju akcije uz suradnju Zavoda za transfuziologiju KBC Rijeka. 

Ove godine Društvo je organiziralo četiri planirane akcije i dvije posebne u kojima je 

sudjelovalo 276 darivatelja, a prikupljeno je 264 doze krvi. Dvije posebne akcije organizirane 

su za darivatelje koji su navršili 65 godina starosti i to za Svjetski dan darivatelja 12.06. i 

28.12. za koje je karakteristično 100% prolaznost darivatelja. Novih je darivatelja je 

jedanaest osoba sa udjelom 5 muških i 6 žena. Udio žena u cijeloj godini iznosi 18% dok je 

prijašnjih godina iznosilo 13%: Vidljivo povećanje sudjelovanja žena u darivanju na našem 

području. Postotak odbijenih darivatelja je 5%.  

 

2. SUSRETI DDK PRIMORSKO-GORANSKE I ISTARSKE ŽUPANIJE 



Svake godine u suradnji sa Društvom Crvenog križa Primorsko-Goranske županije jedno 

društvo Primorsko-goranske županije organizira Susret dobrovoljnih darivatelja krvi 

Primorsko-goranske. Ove godine organizator susreta je bilo Gradsko društvo Crvenog križa 

Delnice, a susret se održao u Fužinama i sudjelovalo je 53 osobe. 

 

3. PRIJEMI JUBILARNIH DARIVATELJA 

Svake godine za dan darivatelja organiziraju se prijemi kod gradonačelnika, župana i 

predsjednika odnosno predsjednice Republike za jubilarne darivatelje pa smo tako i ove 

godine u suradnji sa Gradom Novim Vinodolskim organizirali druženje jubilarnih darivatelja, 

članova kluba 100+kapi sa predstavnicima Grada i Vinodolske općine i članova Odbora 

Društva. 

 

II. PROGRAM SLUŽBE SPAŠAVANJA ŽIVOTA NA VODI I EKOLOŠKE 

ZAŠTITE PRIOBALJA  

Početkom 1996.g HCK pristupio je punopravnom članstvu International Life Saving 

Federation (ILS) u koju je učlanjeno 127 država. Tako je Spasilačka služba u Hrvatskoj u 

skladu sa svjetskim standardima sigurnosti na vodi i značajno pridonosi kakvoći turističke 

ponude.  

Prvi tečaj Spasilačke službe u Hrvatskoj održan je 1997. Godine u Novom Vinodolskom u 

organizaciji HCK i GDCK Novi Vinodolski. 

Služba spašavanja života na vodi uvrštena je u temeljne javne ovlasti HCK na način da 

osposobljava spasioce za rad u službi, vodi evidenciju i izdaje uvjerenja o osposobljenosti te 

organizira obnavljanje znanja i provjeru fizičke sposobnosti.  

Svake godine tijekom srpnja i kolovoza GDCK Novi organizira rad Službe spašavanja na 

glavnoj gradskoj plaži uz podršku Grada Novog Vinodolskog po kriteriju i standardu Plave 

zastave. Spasioci imaju uvjerenje Hrvatskog Crvenog križa o osposobljenosti za dobivanje 

naslova SPASILAC NA OTVORENIM VODAMA. Licenca je priznata u cijelom svijetu jer je 

Hrvatski Crveni križa član Međunarodne federacije za spašavanje života.  

Spasioci moraju biti izvrsni plivači, u odličnoj tjelesnoj kondiciji, imati istančanu sposobnost 

uočavanja. Također trebaju znati pružiti prvu pomoć, poznavati okoliš u kojem se djeluje i 

vodu gdje spašava, te biti spretan u rukovanju opremom za spašavanje. Tijekom svog rada 

bezbroj puta interveniraju kod ozljeda kupača među kojima su najčešće ogrebotine, 

posjekotine stopala dok su lomovi i nesvjestice rjeđe. Najčešće su to srčani i drugi kronični 

bolesnici koji se ne pridržavaju liječničkih upozorenja.  

Odjeveni su u žuto-crvene odore i imaju opremu spasioca, a to je tvrda plutača, dalekozor, 

megafon, zviždaljka, torbica za prvu pomoć. Odoru i opremu spasioca osigurava GDCK Novi 

Vinodolski.  

Područje pod nadzorom spasioca uvijek je obilježeno crveno-žutim zastavama, što znači da 

je sigurno. Kada je na plaži podignuta crvena zastava to je znak da je opasno ići u more. 

Plaže na kojima se vijori plava zastava jamče kakvoću mora i pravovaljanu zaštitu okoliša.   

Vezano uz navedeno osmišljen je projekt „Sigurnost na vodi“, a to je prva kampanja u 

Republici Hrvatskoj s ciljem podizanja svijesti javnosti o opasnostima i rizicima u/na vodi.  



U okviru projekta zajedničkom suradnjom županijskog Crvenog križa uz potporu HCK 

organizirali smo: 

  

1. TEČAJEVE JUNIOR-SPASILAC 

U ovom razdoblju organizirali smo 1 tečaj za učenike šestih, sedmih i osmih razreda 

osnovnih škola iz Novog Vinodolskog, Bribira i Triblja uglavnom članova Mladih Crvenog 

križa. Tečaj je uspješno savladalo i dobilo diplomu „Junior-spasilac“ 9 mladih.  

 

U programu sudionici su savladali vještine u vodi, vještine izvan vode i osnove pružanja prve 

pomoći. To je prvi korak koji će im omogućiti da jednog dana postanu spasioci na plažama 

Novog Vinodolskog ili bilo gdje u Hrvatskoj.  

 

Tečajeve provodi instruktor Spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa Nikola Mrđen i 

volonteri medicinske struke. Svake godine DCK PGŽ organizira kamp za „naj“ juniore-

spasioce na kojima su uvijek i  naši mali spasioci (2).  

 

 
2. RADIONICE „KODOVI SIGURNOSTI NA VODI“ ILI „TKO SE BOJI VODE JOŠ“ 

U sklopu projekta „Sigurnost na vodi“ HCK organizirali smo 7 radionica na temu »Kodovi 

sigurnosti na vodi“ ili „Tko se boji vode još“. Radionice je poslušalo 142 djece, učenika prvih i 

drugih razreda te predškolci u vrtiću. Radionicu Radionice vodi Tea Švob naš aktivni član 

Društva i višegodišnji spasioc na gradskoj plaži hotela Lišanj.  

Na radionicama se djeca upoznaju sa opasnostima koja vrebaju na moru i igri uz more. 

Naučila su kako se treba ponašati za vrijeme kupanja i kako treba reagirati ako se nekome 

nešto dogodi.  

 

3. TEČAJEVE USVAJANJA I POBOLJŠANJA PLIVAČKIH VJEŠTINA 

U suradnji sa Plivačkim klubom „Vinodol“ održali smo 6 tečajeva u trajanju od tri dana po 

jedan sat. Tečajeve vodi naša volonterka, spasioc i instruktorica plivanja Tea Švob zajedno 

sa kondicijskom trenericom Zoranom Butorac. Obučeno je ukupno 90 djece. Šezdesetero 

djece učenika drugog razreda osnovnih škola na području djelovanja Društva i tridesetak 

djece tijekom srpnja i kolovoza na vanjskom bazenu Hotela Lišanj raznih dobnih skupina što 

plivača i neplivača. 

Cilj tečaja je da se djeca oslobode straha od vode te nauče osnovne tehnike plivanja. 

Program je jako dobro prihvaćen te i pohvaljen od strane odgojno-obrazovnih radnika 

instruktora plivanja i samih korisnika- djece.  

 

 

III.  PROGRAMI RADA S MLADIMA HCK 

 

1.  RADIONICA ZA MLADE „PREVENCIJA TRGOVANJA LJUDIMA“  

S obzirom da trgovanje ljudima uzima sve više maha, a mlada populacija je posebno 

podložna neprovjerenom „životnom avanturizmu“ organizirali smo samo 2 radionice na temu 

„Prevencija trgovanja ljudima“ za učenike završnih razreda osnovnih škola u Novom 

Vinodolskom, Bribiru i Triblju. Radionicu je poslušalo 23 učenika.   

 



Posljednjih godina je trgovanje ljudima, osobito ženama i djecom zbog seksualnog 

iskorištavanja doseglo alarmantne razmjere. U 21. stoljeću ljudi se iskorištavaju kao robovi 

za rad u tvornicama, hotelima, restoranima, barovima, domaćinstvima.  Ove radionice su 

informativno –edukativnog karaktera gdje se uz informacije nude i praktični savjeti kako 

izbjeći rizične situacije, odnosno mjere opreza prihvate li ponudu za posao, odlaze li na 

školovanje i turističko putovanje, ali i zakonodavni okvir za navedenu pojavu.   

 

2. NATJECANJE MLADIH HCK 

Natjecanja Mladih obuhvaćaju provjeru znanja o pokretu Crvenog križa, o međunarodnom 

humanitarnom pravu i ljudskim pravima te provjera znanja i vještina iz pružanja prve pomoć.  

Sa pripremama i provedbom natjecanja kod mladih razvija osjećaj solidarnosti i tolerancije, 

suosjećanja, nepristranosti i poštivanja ljudskog bića i života. Zdravstvenom se edukacijom 

mladi osposobljavaju za pružanje prve pomoći i samopomoći, educiraju se o opasnostima i 

štetnosti što dolaze i prijete ljudskom zdravlju iz raznih smjerova i izvora.  

Priprema za pružanje prve pomoći vodi članica dr.Daniela Dabeska-Novkovski zajedno sa 

mladim volonterima.   

Kao i svake godine sredinom ožujka, organiziramo Gradsko/općinsko natjecanje Mladih HCK 

u kategoriji pomladak  (učenici od 11 do 14 godina starosti). Nakon gradskog natjecanja 

sudjelujemo na međužupanijskom gdje uvijek postižemo dobre rezultate.  

2017.g. gradsko natjecanje je održano prvi put u Triblju, a sudjelovale su 3 ekipe i pobijedio 

je domaćin ekipa O.Š. Jurja Klovića koja je na međužupanijskom osvojila 3 mjesto.  

Prema Pravilniku o natjecanju mladeži Hrvatskog Crvenog križa natjecatelji prolaze šest 

radilišta, od toga na četiri radilišta rješavaju pismene zadatke iz povijesti Crvenog križa i 

Crvenog polumjeseca, međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava, povijesti 

Hrvatskog Crvenog križa, provjera teorijskog znanja iz prve pomoći, a na dva se vrši provjera 

znanja i vještina iz prve pomoći.  

 

3. KAMPOVI ZA OSNOVCE 

Na kampove, zimski i ljetni, koje svake godine organizira Društvo Crvenog križa Primorsko 

goranske županije šaljemo najmlađe članove naše humanitarne organizacije, a to je ekipa iz 

OŠ Jurja Klovića Tribalj koja je sudjelovala na međužupanijskom natjecanju uz financijsku 

potporu roditelja.  

 

4.  ORGANIZIRANJE LIKOVNE RADIONICE „KAMELEONI“ 

Likovna radionica „Kameleon“ djeluje već 15 godina. U rad radionice uključena su   djeca u 

dobi od 7 do 14 godina OŠ Ivana Mažuranića, a vodi ih profesorica likovne kulture Klaudija 

Hreljac-Ninić i uz pomoć zaposlenice Društva Višnje Maričić. Radovi se izrađuju tijekom 

cijele školske godine u raznim tehnikama, a na kraju školske godine 30.05.o.g. organizirali 

smo izložbu. Također smo radove izlažili na manifestaciji „Okolotorno“ tijekom srpnja i 

kolovoza. 

 

5. PRIJEM PRVAŠICA U VELIKU OBITELJ HCK 

U veliku obitelj Hrvatskog Crvenog križa ove godine primili smo 153 mladih kroz 11 

predavanja u kojima na jednostavan način prezentiramo aktivnosti koje provodi Crveni križ 



dajući naglasak da uvijek pomognu sebi i drugima, da paze da ne povrijede druge kroz 

poučne publikacije HCK Mišje (ne)zgode u parku i Na putu do škole – pomozi medi Jurici 

koju dobiju na poklon.  

 

IV. PROGRAM PRVE POMOĆI  

Cilj programa prve pomoći je kontinuiranom edukacijom osposobiti što veći broj građana za 

pružanje prve pomoći u svim situacijama ozljeda i bolesti, jer pravodobno i na pravilan način 

pružena prva pomoć smanjuje trajanje liječenja, prevenira ili ublažava invalidnost, a nerijetko 

spašava i život. 

Osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći tradicionalna je djelatnost Crvenog križa, 

koju provodi na cjelovitom području Hrvatske izravno ili putem društava Crvenog križa.  

Programi osposobljavanja građana za pružanje prve pomoći namijenjeni su cjelokupnoj 

populaciji, a razlikuju se po broju sati trajanja obuke i odabranim temama, ovisno o tome 

kojoj su populacijskoj skupini namijenjeni. To omogućava građanima u Hrvatskoj, da se u 

skladu sa svojim interesima i potrebama uključe u jedan od programa.  

 

1. TEČAJEVI PRVE POMOĆI  

Naše društvo organizira Program osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći na radu, 

Program osposobljavanja kandidata za vozače u autoškolama, Program  prve pomoći u 

osnovnim školama, Program prve pomoći za spasioce na vodi. Programi se provode kroz 

organizaciju tečajeva. 

U programu osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila organizirali smo 5 
tečajeva prve pomoći i ukupno smo obučili 57 kandidata autoškole „Semafor“ d.o.o. Novi 
Vinodolski. Tečajevi se organiziraju u našem prostoru, koji je prilagođen i opremljen sukladno 
zakonu.  

 

2. EDUKACIJA EDUKATORA PRVE POMOĆI 

Društvo Crvenog križa Primorsko goranske županije svake godine organizira seminar 

„Edukacija edukatora“ za edukatore koji će pripremati ekipe podmlatka i mladeži za 

natjecanja Mladih HCK. Na seminaru sudionici dobiju sve informacije o novostima u pružanju 

prve pomoći, o načinu ocjenjivanja ekipa i eventualnim drugim promjenama vezanim uz 

natjecanje. Svake godine šaljemo profesore koji u školi podučavaju izborni predmet Prva 

pomoć i doktoricu koja volonterski podučava djecu da se educiraju i što bolje pripreme ekipe 

što je vidljivo po našim rezultatima na natjecanjima.  

 

3. SEMINAR „REALISTIČNI PRIKAZ OZLJEDA“ 

Za kvalitetnu poduku iz prve pomoći, svim polaznicima tečaja moraju se osigurati nastavna 

sredstva i pomagala za savladavanje praktičnih vještina prve pomoći. Realistični prikaz 

ozljeda je sastavni dio edukacije iz prve pomoći s ciljem da se osobe koje uče prvu pomoć 

suoče s realističnim izgledom ozljede. Na seminar šaljemo mlade članove Crvenog križa te 

smo i ove godine poslali 2 osobe. 

 

 



4. SVJETSKI DAN PRVE POMOĆI  

Pružanje prve pomoći je prije svega čin humanosti, a ne samo vještina zbrinjavanja ozljeda u 

tehničkom smislu. 2017.g. smo u sklopu akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi ukazali 

građanima da se većina nesreća događa u domaćinstvima i to 80% najčešće u dnevnoj sobi. 

Najčešće nesreće su padovi, gušenja, udar struje, trovanja, utapanja, srčani udar, opekline, 

gubitak svijesti. Nesreće u domaćinstvu se mogu spriječiti promicanjem kulture sigurnosti i 

prevencijama i poznavanjem postupaka prve pomoći. 

 

V. HUMANITARNI PROGRAMI  

Prioritetna zadaća u radu Društva je i briga i skrb za osobe u potrebi. Svake godine provodi 

se Akcija „Solidarnost na djelu“. To je tradicionalna akcija svih razina HCK u kojoj se 

sakupljaju materijalna i financijska sredstva za najpotrebitije sugrađane. Kroz kupovinu 

bonova HCK, građani su uključeni individualno, a akciju provode volonteri i mladi. Ove 

godine sakupili smo 13.520,00 kn. Skupljenim sredstvima pokrivaju se nastali troškovi, dio 

ide u fond solidarnosti HCK i dijelom sredstava kupuju se paketi sa prehrambenim artiklima. 

Paketi se distribuiraju uoči Božića i Uskrsa osobama u potrebi kojih je na našem području 34 

samaca i 8 obitelji. 

Društvo uredno prihvaća od građana odjeću i obuću koju uglavnom koriste socijalno ugroženi 

građani Grada Novog Vinodolskog. Kako nemamo riješeno pitanje skladišta  robu 

dostavljamo u GDCK Crikvenica i GDCK Otočac. Tako smo ove godine sakupili 600kg 

odjeće i obuće, podijelili smo 330kg, 120kg odvezli u GDCK Otočac i planiramo predložiti 

Odboru da odvezemo ostatak od cca 150 kg koji stoje u društvu. Od Hrvatskog Crvenog 

križa dobili smo higijenskih pakete UNCHR-a, a i najavaljeni su paketi DM-a koje ćemo 

zajedno sa paketima solidarnosti podjeliti korisnicima na našem području djelovanja.  

Tijekom godine naši sugrađani doniraju i daju priloge preko kasice Crvenog križa koja se 

nalazi u FINI i ljekarni, u prosjeku 700,00 kn godišnje.  

 

VI. ZDRAVSTVENI PROGRAMI 

Gradsko društvo sustavno radi na zdravstvenom prosvjećivanjem građana, kao i 

zdravstvenom odgoju djece i mladeži, te posebno potiče na prevenciju svih oblika ovisnosti. 

Realizacijom zdravstvenih programa širi se zdravstvena kultura svih građana, a osobito 

djece i mladih. U tu svrhu pozvali smo stručnjake te organizirali edukativne radionice. 

Društvo je organiziralo 4 akcije mjerenja šećera i tlaka u krvi kojima je pristupilo 192 osobe.   

U sklopu zdravstvenih programa svake godine u osnovnim školama održavaju se predavanja 

o prevenciji i liječenju TBC-a  i dijele informativni materijali. Predavanja je ukupno poslušalo 

133 što učenika, što nastavnika. Tuberkuloza je zarazna bolest koja je danas u porastu te se 

redovitim predavanjima suzbija njezino širenje. 

 

 

VII. SLUŽBA TRAŽENJA 

Hrvatski Crveni križ putem svog Nacionalnog ureda Službe traženja i razgranate mreže 

lokalnih društava Crvenog križa, aktivni je subjekt u postupcima traženja nestalih, organizator 

u spajanju razdvojenih članova obitelji, posrednik u dostavi obiteljskih poruka, rješavanju 

pitanja iz II. svjetskog rata (traženja i potvrde o vremenu provedenom u zarobljeništvu ili 



internaciji) i nizu drugih poslova iz ove djelatnosti, te na međunarodnoj sceni inicijator 

dogradnje međunarodnog humanitarnog prava u korist žrtava oružanih sukoba. Po utvrđenoj 

metodologiji rada, svoja izvješća o radu Službe traženja dostavljamo tromjesečno 

Nacionalnom uredu Službe traženja, a imamo u tijeku 2 zahtjeva za traženjem. 

 

VIII. INFORMATIVNO – PROMIDŽBENA DJELATNOST  

Informativno-promidžbena djelatnost je sastavni dio aktivnosti koje provodi Crveni križ. Sve 

akcije koje smo organizirali, značajni seminari i radionice popraćeni su u tisku (Novi list i Glas 

Vinodola), na facebook stanici Društva pod nazivom „Gradsko društvo Crvenog križa Novi 

Vinodolski“ i web stranici u sklopu stranice Društva Crvenog križa Primorsko-goranske 

županije. Nastavit ćemo suradnju sa lokalnim medijima.  

C. ZAKLJUČAK 

Kao što je i vidljivo iz izvještaja, Gradsko Društvo Crvenog križa Novi Vinodolski, pomoćna 

organizacija lokalne vlasti, obavilo je one programe i aktivnosti  proizlaze iz Statuta HCK i 

Zakona o Hrvatskom crvenom križu sve uz pomoć volontera, a koje je bilo u mogućnosti 

obaviti s obzirom na financijska sredstva koja nam stoje na raspolaganju. 

Nastavili smo suradnju sa školama, zdravstvenim ustanovama, Centrom za socijalni rad i 

drugim ustanovama i udrugama na našem području djelovanja i šire. 

 

Ravnateljica Višnja Peričić, mag.oec. 

 

 

 

 

 


