
PROGRAM RADA ZA 2018 

 

U skladu s humanitarnim djelovanjem  društvo će i dalje nastaviti poprincipu 

humanosti,neovisnosti,dobrovoljnosti,samostalmosti,nepristranosti,principijeln

osti,solidarnosti. 

Gdck Vrlika će se voditi zajedničkim akcijama koje donosi HCK pa tako ; 

U 2018 imamo svjetski dan crvenog križa i polumjeseca-8 svibnja 

-tjedan solidarnosti od 8-15 svibnja 

-20 natjecanje mladih Hrvatskog crvenog križa12.03.-gradska,16.04 među 

županijska 

-svjetski dan prve pomoći-10.rujna 

-Tjedan borbe protiv tuberkoloze-14-21.rujna 

-44 sabirna akcija solidarnost na djelu-listopad 

-dan dobrovoljnih davatelja krvi-27 listopad 

-Tjedan solidarnosti-8-15 prosinca 

-mjesec borbe protiv nikotizma ,alkoholizma i ovisnosti o drogama 

 

Skupština 

U 2018 godini sukladno novom statutu donesenog 17.09.2015 planiram dvije 

skupštine našeg društva.Na prvoj sjednici u 2018 potrebno je iznijeti izvršenje 

plana za 2017.druga bi bila u listopadu gdje možemo sagledati izvršenje plana 

za pola godine tako da izbjegnemo pritisak u prosincu i drugima  a i nama jer 

tad najviše ima posla. 

Odbor gdck 

U 2018 planirano je održavanje 5-7 sjednica odbora, kao šta znate odbor 

priprema materijale za Skupštinu. 



Program rada za 2018 i dalje će se nastaviti na dva područja: 

-rad s mladima 

-briga za stare i nemoćne 

Rad s mladima nastavit će u OŠ Milan Begović gdje će se nova grupa djece 

pripremeti za natjecanje i polaganje Prve pomoći i znanja o vrijednostima 

Crvenog križa.Ove godine  međužupanijsko  natjecanje će se odvijati na 

Korčuli.Zatim će se provesti edukacija opasnosti od mina osim školske djece 

predavanje ćemo održati i u vrtiću.Od ove godine ćemo započeti sa osnovama 

pružanja prve pomoći i u vrtiću pod sloganom „Nikad nije pre rano započeti s 

znanjima sa pružanjem prve pomoći“Od ove godine započet ćemo i projekciju 

kroz razrede upoznavanja vrednotai širenje znanja o Crvenom križu. 

Briga za stare i nemoćne 

I u ovoj godini očekujemo nastavak programa Pomoći u kući za starije i 

nemoćne.Osim brige za starije nastojat ćemo i brigu za socijalno ugrožene 

našem području .Organiziranje dobrotvornih akcija i postavljanje  humanitarnih 

košarica u trgovinama sve u cilju brige za socijalno ugrožene obitelji .  

I dalje ćemo nastaviti naše sugrađaneopskrbljivati ortopedskim pomagalima 

(hodalice ,invalidska kolica,krevet). 

Očuvanje i briga za zdravlje nastavit ćemo našu suradnju sa ambulantom i  

provoditi preventivne mjere krvnog tlaka,i razine šećera u krvi na punktu kod 

skladišta našeg društva. 

45sabirna akcija“ Solidarnost na djelu“-jedna od većih humanitarnih sabirnih 

akcija provodit će se tradicionalno u listpadu.U akciji će se prikupljati 

materijalna dobra odjeća ,obuća, hrana.U akciji će se prikuplati novčana 

sredstva .Za donirani novac bit će im uručen bon vrijednosti pet kuna koji je 

ujedno označivači stranica.U prosincu će se obilježavati  tjedan solidarnosti tad 

ćemo u suradnji sa lokalnim trgovima organizirati humanitarne košare koje će 

biti postavljene u trgovine tako da de može donirati kupljena hrana .Od 

donirane hrane složit će se paketi za obitelji sa četvero i više djece. 



Osim akcija koje planira HCK naše društvo će i dalje nastaviti raditi  pri 

organiziranju svih oblika aktivnosti pri gradu i biti koristan čimbenik našeg 

društva. 

Pokušati poraditi na volontiranju,kroz ciljanu edukacijuprisustvovanje 

predavanju na tu temu.Posjeta školi ,vrtiću  ustanovi Fra Ante 

Sekelez,obilježavanja dana starijih osoba 01.listopada posjetom starijih u 

njihovim domovima. 

 

 

Dobrovoljno darivanje krvi 

Naše društvo će idalje nastaviti raditi na provođenjem akcija dobrovoljnog 

darivanja,tako smo za ovu godinu dobili raspored za veljaču i srpanj. 

S ciljem promicanja dobrovoljnog davalaštva obilježit će se Svjetski dan 

darivatelja krvi ,14 lipnja.Tom prigodom će se darivateljima uručivati 

priznanjaplakete,značke. 

Služba traženja  

Služba će i tijekom 2018 nastaviti aktivnosti započete prije a to je traženje 

osoba nestalih u domovinskom ratu.Pošto ovu aktivnost obavlja ravnateljica bit 

će potrebno provesti edukaciju koju organizira HCK.Prema saznanjima iz HCK-a 

pripremaju  se šest seminara na tu temu. 

 

Financijski plan 

 

Prijedlog financijskog plana nalazi uporište u izvršenju financijskog plana za 

2017 .godinu . 

Ukupni prihodi za 2018 trebali bi iznositi 244.672,00 veći dio bi iznosio za plaće 

i doprinose na plaće jer ćemo  imati dvoje uposlenih na programu pomoći u 

kući a pokušat ćemo sa pisanjem projekta vezanog za organizirane aktivnosti za 

starije.Mada poučeni dosadašnjim iskustvom dobivamo samo mali dio troškova 



pa sad trebamo vidjeti što  nam je važnije sudjelovati jednim dijelom da se 

projekat nastavi ili odustati od nastavka projekta. Isto tako očekujemo nastavak 

projekta Fead -a projekat ide u suradnji sa drugim društvima . 

Ravnateljica 

Zdravka Plazonić 

U Vrlici 12.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 


