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UVOD:
U prvoj polovici 2019. godine održano je šest koordinacija ravnatelja Crvenog križa, koordinacije su
svaki mjesec održane u drugom gradskom društvu. Većina ravnatelja redovito dolazi na koordinacije.
Tijekom tih sastanaka redovito su održavani sastanci za ostale djelatnike društava vezano za tekuću
problematiku. U prvih šest mjeseci održana su dva Odbora jedan u veljači, drugi u svibnju, jedna
Skupština u veljači te Nadzorni odbor u svibnju. Također, 26. veljače od strane Upravnog odjela za
zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije održana je Kontrola na licu mjesta.
Edukacije za djelatnike: u siječnju jedan djelatnik bio je na edukaciji u Rijeci (RRiF), u siječnju je od
strane HCK organiziran i sastanak za predsjednike Crvenog križa u Zagrebu. U veljači također u
organizaciji HCK održan je sastanak za sve ravnatelje Crvenih križeva s područja RH. U svibnju je
jedan djelatnik prisustvovao edukaciji iz GDPR-a u Puli te je u lipnju u Puli održan seminar na temu:
Poslovnog savjetovanja (jedan djelatnik).
U travnju i svibnju održan je Stožer civilne zaštite Istarske županije na kojemu su prisustvovala dva
djelatnika.
Redovito se surađuje s ostalim Operativnim snagama na području IŽ te pripadnicima MUP-a.
Tijekom godine održavani su sastanci s djelatnicima Bina Istre s kojima je dogovorena daljnja
suradnja oko edukacija iz prve pomoći, vježbi te dežurstava tijekom turističke sezone na
odmorištima tijekom mjeseca kolovoza.
U izradi je aplikacija za volontere te nam je izrađeni Pravilnik o arhivskoj građi već dulje vremena na
pregledu u resoru zaduženom za te akte. Također smo počeli s korištenjem e-računa te se nastavlja
nadogradnja GDPR-a.
Krajem lipnja prijavili smo se na Projekt „Pridruži se-Aktivni u mirovini“ zajedno s Udrugom slijepih
Istarske županije. Očekujemo početak suradnje u drugom dijelu godine.
Web stranice se redovito održavaju kao i facebook stranice, suradnja s lokalnim medijima je
redovita.
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A) JAČANJE VOLONTERSTVA
A.1. Edukacija volontera-seminar za volontere IŽ-CK moja organizacija-osnovni seminar za
volontere
- 29. 3. za djelatnike i volontere GDCK Pazin i Labin, ukupno njih 14, održana je edukacija „Crveni
križ moja organizacija“.
A.2. Obilježavanje Međunarodnog dana volontera, organizacija putovanja za volontere u IŽ
- planirano za prosinac.
A.3. Upućivanje volontera na edukacije u organizaciji HCK
- od 4. do 6. lipnja u organizaciji HCK u Zagrebu održan je Trening za trenere iz Službe traženja.
Treningu je prisustvovala jedna volonterka.

B) JAČANJE ORGANIZACIJE MLADIH
B.1. Rad na pripremi edukacijskih materijala za edukaciju mladih, organizacijski poslovi,
priprema edukacijskog programa za vrtiće i škole IŽ, rad komisije za mlade
- održan sastanak s predstavnicima MUP-a. Tema su bili preventivni programi kod mladih na
području IŽ
- rad na pripremi primjene novog Kurikuluma za međupredmetne teme: Građanski odgoj i
obrazovanje te na temu: Zdravlje za OŠ i SŠ.
B.2. Nagrađivanje i međunarodna suradnja mladih (Solferino)
- od 22. do 23. lipnja u organizaciji DCKIŽ 48 djelatnika i volontera iz svih gradskih društava IŽ
posjetilo je Solferino grad gdje je nastala ideja o Crvenom križu.
B.3. Međužupanijsko natjecanje mladih
- 6. travnja u organizaciji DCKIŽ u Puli održano je 11. Međužupanijsko natjecanje mladih Crvenog
križa Istarske i Primorsko-goranske županije. Natjecale su se ukupno 23 ekipe u kategoriji mladih
i podmlatka s ukupno 140 natjecatelja. Istarska županija imala je 9 ekipa, Primorsko-goranska 14
ekipa. U kategoriji podmlatka u kojoj je nastupilo 13 ekipa pobijedila je ekipa OŠ Marije i Line
Umag dok je u kategoriji mladih u kojoj je bilo 10 ekipa pobijedila ona iz SŠ Markantuna de
Dominis Rab.
B.4. Državno natjecanje mladih
- 11. svibnja u Našicama ekipa iz GDCK Buje predstavljala je Istarsku županiju i osvojila 3. mjesto.
U isto vrijeme održavalo se u Našicama i natjecanje u realističnom prikazu ozljeda na kojemu je
sudjelovala ekipa iz GDCK Pule.
B.5. Godišnji seminar razmjene iskustava i izrade godišnjeg plana Klubova mladeži s područja IŽ
- od 7. do 9. lipnja u Novom Vinodolskom u odmaralištu GDCK Zagreb u organizaciji DCKIŽ održan
je Godišnji seminar mladeži s područja IŽ. Na seminaru su učestvovali učenici starijih razreda
osnovne škole te učenici srednjih škola s područja IŽ. Tema ovogodišnjeg seminara bila je Azil i
migracije. Na seminaru imali smo goste iz Udruge „Agencije Lokalne demokracije“ iz Brtonigle s
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kojima DCKIŽ surađuje na projektu FROM M.E. TO E.U. U radu radionica bili su uključeni i migranti
koji su smješteni u Zagrebu u Hotelu Porin. Ukupno je bilo 35 učenika i njihovih voditelja te 7
migranata i 3 volontera iz Brtonigle. U radu su sudjelovali učesnici iz GDCK Buje, Buzet, Labin,
Pazin.
B.6. Odgoj za humanost od malih nogu
- u Poreču 18. travnja u organizaciji DCKIŽ i u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje održana
je radionica na temu: Humanost od malih nogu. Program je namijenjen volonterima i
stručnjacima koji rade s djecom predškolske dobi. HCK kao nositelj humanitarnog odgoja učenika
u školama, pripremio je priručnik Odgoj za humanost od malih nogu namjeri da humanitarni
odgoj koji se provodi u okviru kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja prilagodi za
predškolsko obrazovanje. Na radionici su prisustvovala 23 djelatnika iz vrtića iz cijele IŽ, a
radionicu su odradile tri volonterke CK.

C) RAZVOJ SURADNJE I PARTNERSTVA
C.1. Međunarodna suradnja s drugim Crvenim križevima u regiji, međusobni posjet
delegacija/timova oko pripreme zajedničkih projekata
- U Vodicama u Istri od 15. do 17. ožujka u Speleo kući “Zec“ održan je u organizaciji DCKIŽ trening
članova Županijskog interventnog tima iz prve pomoći. Na vježbi su sudjelovali volonteri i
djelatnici iz GDCK Labin, Poreč, Pazin, Pula njih ukupno 21 te 5 volontera iz Crvenog križa/krsta
Brčko distrikta BiH.
C.2. Međužupanijska suradnja – sudjelovanje na seminarima i sastancima u HCK, sudjelovanje u
radu radnih tijela HCK, radni posjet drugim društvima CK u RH
- budući su od ove godine po prvi puta IŽ i PGŽ partneri u Međužupanijskom natjecanju mladih u
HCK tijekom godine u veljači, ožujku, travnju i svibnju zajedno smo odrađivali sastanke vezane za
natjecanje. DCKIŽ je u travnju bio domaćin natjecanja. Također uz ove dvije županije i LičkoSenjska županija nam je partner za darivanje krvi uz KZTM KBC Rijeka pa smo održali redovite
sastanke vezane za tu problematiku. Također ravnateljica CK Zagrebačke županije u lipnju je
posjetila DCKIŽ te je održan sastanak vezan za planirane zajedničkih budućih aktivnosti.

UNAPREĐENJE PROVEDBE JAVNIH OVLASTI I OSTALIH DJELATNOSTI DRUŠTAVA
CRVENOG KRIŽA S PODRUČJA ISTARSKE ŽUPANIJE
D) UNAPREĐENJE PRVE POMOĆI
D.1. Permanentna edukacija predavača s područja IŽ, sudjelovanje na edukacijama drugih
organizacija ili HCK, nabavka stručne literature, osposobljavanje predavača laika
- 23.3. u Zagrebu je održan stručni skup iz prve pomoći u organizaciji HCK, edukaciji je prisustvovao
1 – liječnik/volonter.
D.2. Rad komisije za prvu pomoć na unapređenju nastave prve pomoći
- u svibnju u Puli (Tečaj za spasioce) održan je sastanak komisije vezan za unapređenje nastave
prve pomoći- prisutna dvojica liječnika (DCKIŽ).

3

D.3. Trening volontera i djelatnika iz prve pomoći i realističnog prikaza ozljeda
- u Vodicama u Istri vidi C.1.
D.4. Podrška Nacionalnom natjecanju u realističnom prikazu ozljeda
- ekipa iz GDCK Pula sudjelovala je na Nacionalnom natjecanju u realističnom prikazu ozljeda.
D.5. Promicanje znanja o potrebi poznavanja postupaka prve pomoći (Obilježavanje Svjetskog
dana prve pomoći)
- planirano za drugi dio godine.

E) UNAPREĐENJE DARIVANJA KRVI
U svibnju je održan sastanak u GDCK Pula vezan za problematiku davalaštva u IŽ.
Tijekom godine redovito je uspostavljena suradnja s DCK PGŽ i KZTM KBC Rijeka uz planiranje i
realizaciju plana prikupljanja krvi. U prvom dijelu godine planirani broj doza bio je 3643, a ostvareno
je 2899. Vidljiv je značajan pad u broju prikupljenih doza krvi u GDCK Pula. Na pad je djelovala
negativna situacija vezana za Uljanik u Puli. Korištenje SMS poruka u svrhu poticanja davalaštva
pokazalo se kao dobra aktivnost i ove godine kao poticaj davalaštvu napravljena je nova promotivna
akcija u IT kompaniji Infobipu u Vodnjanu.
REALIZACIJA PLANA PRIKUPLJANJA KRVI U IŽ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2019.
GDCK
BUJE
BUZET
LABIN
PAZIN
POREČ
PULA
ROVINJ
UKUPNO

PLAN
405
115
355
395
468
1600
305
3643

PRISTUPILO
370
101
349
391
509
1283
258
3261

DALO
319
85
305
349
452
1177
212
2899
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ODGOĐENO
51
16
44
42
57
106
46
362

NOVI
11
1
18
17
24
80
25
176

E.1. Susret DDK Istarske županije
- 27. travnja u organizaciji DCKIŽ održan je susret darivatelja krvi IŽ. Susretu su prisustvovala 153
sudionika iz GDCK Pula, Labin, Poreč, Buzet i Pazin. Susret je održan u Kampu“Veli Jože“ u
Savudriji.
E.2. Unapređenje darivanja krvi uz SMS poruke za darivatelje (Infobip)
- redovito sva gradska društva, osim GDCK Buje koriste platformu Infobip-a za slanje SMS poruka
za darivatelje, ali i za najavu budućih aktivnosti i akcija volonterima na području IŽ. Odaziv i
povratne informacije s terena su jako pozitivne.
E.3. DCKIŽ Infobip – akcija darivanja krvi
- U Vodnjanu u kampusu IT tvrtke Infobip 5. travnja održana akcija darivanja krvi u suradnji s GDCK
Pula.
E.4. Dodjela odlikovanja RH za DDK
- planirano za drugi dio godine.

POSEBNI PROGRAMI I PROJEKTI
F) PROGRAM PRIPREME I DJELOVANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA
F.1. Treninzi osposobljavanja i vježbe u zemlji i inozemstvu i sastanci tima, suradnja s drugim
timovima iz zemlje i inozemstva
- vidi C.1.
- u veljači (Zagreb), ožujku(Rijeka) i lipnju(Gospić) održani tečajevi za osposobljavanje Osnovnih
jedinica HCK (4 djelatnika i 1 volonter u svojstvu instruktora)
- od 1. do 3. ožujka u Orahovici održan je Trening za trenere Psihosocijalne podrške u kriznim
situacijama– edukaciji prisustvovao 1 djelatnik.

F.2. Prezentacije aktivnosti djelovanja u kriznim situacijama, dežurstva na manifestacijama,
promocija tima
- 9. i 10. ožujka dežurstvo na snimanju RTL emisije “Fittest Family“, tim Službe spašavanja života
na vodi DCKIŽ (Bale, Štinjan), 4 volontera i 1 djelatnik
- 12. do 14. travnja dežurstvo prve pomoći na 100 milja Istre (2 djelatnika i 8 volontera)
- 11. svibnja dežurstvo na Pustolovnoj utrci LIM BAY CHALLENGE (1 djelatnik i 2 volontera).

F.3. Rad komisije za pripremu djelovanja u elementarnim nepogodama i drugim masovnim
nesrećama i oružanim sukobima
- planirano za drugi dio godine.
F.4. Održavanje županijskog skladišta i nabavka opreme za krizne situacije, nabavka radne
odjeće i obuće
- skladište se održava redovito
- nabavljena radna odjeća (reflektirajući prsluci i funkcionalne majice).
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F.5. Djelovanje u kriznim situacijama
- budući na tešku situaciju koja je zadesila radnike brodogradilišta Uljanik Odbor DCKIŽ donio je
odluku o jednokratnoj pomoći. Doniranim sredstvima GDCK Pula pripremio je pakete za radnike
Uljanika.
F.6. FROM M.E. TO E. U
- u ožujku smo pozvani od strane Udruge „Agencije Lokalne demokracije“ iz Brtonigle da se
uključimo u Projekt FROM M.E. TO E. U FROM Migrants Engagement TO Europe Upgrade. U
projekt smo se uključili uz dogovor i preporuku HCK, a cilj projekta je osvijestiti zajednicu po
pitanju migranata. Do sad su održane dvije faze, slijedi još jedna u veljači ili ožujku 2020. godine.
- u sklopu pripreme za projekt održan je 13. ožujka sastanak u HCK u Zagrebu na temu: Migranti u
Republici Hrvatskoj.
Zbog važnosti problematike vezane za migrante, iako projekt nije bio planiran u Godišnjem planu
za 2019. godinu, uz dogovor s HCK i lokalnom zajednicom dogovoreno je da se priključimo u taj
projekt.

G) ŽUPANIJSKI JAVNOZDRAVSTVENI PRIORITETI
G.1. Održavanje edukativnih predavanja na području cijele IŽ u suradnji s GDCK
- GDCK Labin održana 2 predavanja na temu prevencije
- oprema i radni materijali za edukativna predavanja posuđivala su se GDCK Labin i Buzet.
G.2. G.2. Prevencija KVB – Nordijsko hodanje
- u organizaciji DCKIŽ u travnju održano je na području Labinštine 5 treninga i to 4 na području
Labinštine i 1 na području Pazina. Treninzima je prisustvovalo 20-ak volontera iz GDCK Labin. Cilj
ovakvih aktivnosti je poticanje boravka u prirodi smanjenje stresa koji se nakuplja u
svakodnevnom životu. Ova aktivnost se kao jedan od Javnozdravstvenih prioriteta IŽ počeo
provoditi u sklopu „Prevencije i rehabilitacije kardiovaskularnih bolesti u IŽ“. Aktivnost su
provodili educirani instruktori DCKIŽ. Idući ciklus planiran je za mjesec rujan u GDCK Buzet.
Aktivnost se provodila pod nazivom “Korak za srce“.

H) PROGRAM SLUŽBE SPAŠAVANJA NA VODI
H.1. Program edukacije – Testiranje za tečajeve spasilaca
- ove godine napravljeno je 6 testiranja, na prijavama bilo je 54 osoba, testiranju je pristupilo njih
49, a zadovoljilo ih je testiranje 29
- ove godine napravljen je jedan tečaj za nove spasioce i jedan tečaj za one koji obnavljaju licencu.
Završilo je tečaj 11 novih spasioca i 12 onih koji su obnovili licencu
- od 1. do 3. ožujka u Termama Tuhelj održan je Zbor instruktora Spasilačke službe. Sastanku je
prisustvovao 1 djelatnik i 2 volontera iz DCKIŽ
- 13. ožujka održan je u Zagrebu sastanak koordinatora Službe spašavanja života na vodi.
H.2. Program pripreme za katastrofe – Interventna jedinica
- od 20. do 24. ožujka u Delnicama održan je Tečaj za spašavanje na vodi u otežanim uvjetima. Na
tečaju je bio prisutan djelatnik DCKIŽ u svojstvu instruktora.
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H.3. Spasilački sport i Klub „Boškarini“
- Klub broji 15 članova koji sudjeluju u preventivnim programima Službe spašavanja života na vodi
(Kodovi sigurnosti na vodi, Crveni križ u plavom okviru)
- 5 članova Kluba „Boškarin“ dio su Specijalne jedinice za spašavanje na vodi u otežanim uvjetima
HCK.
H.4. Nabavka opreme
- nabavljeni dvojezični plakati za provedbu radionica „Kodovi sigurnosti na vodi“(financira HCK).
H.5. Projekt Sigurnost na vodi(Kodovi sigurnosti na vodi, Spasilac junior, Swim to survive)
- od 27. do 29. ožujka u Rapcu u organizaciji DCKIŽ održan je „Spasilac junior“. Tečaj je imao za
svrhu upoznavanje djece sa stvarnim poslom i vještinama spasioca, a namijenjen je učenicima
osmih razreda koji moraju biti dobri plivači
- 13 učenika osmih razreda OŠ Matije Vlačića sudjelovalo je na edukaciji. Ovakva vrst tečaja
organizirala se na području IŽ po prvi put. Tečaj je provodio licencirani djelatnik DCKIŽ. Tečaj je
odrađen uz suradnju GDCK Labin i Grada Labina.

Najveći problem koje vidimo i dalje je nedostatak prostora za obavljanje planiranih
aktivnosti. Upravo zbog toga i ove godine aktivnosti Kluba mladeži provodili smo u Novom
Vinodolskom. Nažalost, ni jedno društvo na području naše županije ne posjeduje odgovarajući
prostor u kojemu bi se tijekom godine mogle provoditi različite radionice. Upravo zbog
nedostatka prostora primorani smo održavati iste po različitim dijelovima Hrvatske što nam
povećava troškove, stoga su u tijeku pregovori vezani za pronalazak adekvatnog prostor koji bi
nam pomogao u obavljanju naših aktivnosti i povećanju istih što bi nam još više omogućilo da
budemo prepoznatljivi.
Ur. Broj: 96-III/2019

Pazin, 25. srpnja 2019.

Izvješće sastavila:
Sandra Stipanov, ravnateljica DCKIŽ
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