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A) RAZVOJ KAPACITETA ORGANIZACIJE CRVENOG KRIŽA NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE 

 
A.1. OSIGURANJE OSNOVE ZA RAD, PRAĆENJE KVALITETE ORGANIZACIJE I PRAĆENJE ISPUNJAVANJA STRATEŠKIH 
CILJEVA 

 
A.1.a. Priprema novih akata za društvo 
 

Doneseni su Pravilnik o provedbi postupaka nabave jednostavne vrijednosti DCKIŽ te je nadopunjen  
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te plaćama i ostalim materijalnim pravima 
zaposlenika DCKIŽ. Izrađen je i Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva za kojeg čekamo 
suglasnost iz Državnog arhiva u Pazinu.  

Od studenog 2017. godine do ožujka 2018. imali smo financijsku kontrolu koju su proveli djelatnici iz 
Državnog ureda za reviziju. Na kraju obrade dobili smo bezuvjetno mišljenje. 
Održane su četiri sjednice Odbora, dva Nadzorna odbora te tri sjednice Skupštine DCKIŽ. 
 
A.1.b. Praćenje i samovrednovanje rada 
 

Sustav „OK 2015“ je sustav za upravljanje kvalitetom za organizacije civilnog društva kojeg je razvila 
udruga Smart po uzoru na dosadašnji SOKNO. Prateći smjernice sustava županijski djelatnici redovito održavaju 
svoje koordinacije. 

 
 
A.2. JAČANJE VOLONTERSTVA 

 
A.2.a. Edukacija volontera – seminari za  volontere IŽ  - CK moja organizacija - osnovni seminar za volontere  
 

       Zbog izrade novih Smjernica pri HCK sve edukacije iz ovog područja se prebacuju na 2019. godinu.  
 
A.2.b. Obilježavanje Međunarodnog dana volontera, putovanje za najzaslužnije volontere u IŽ 
 

Povodom Međunarodnog dana volontera realiziran je izlet za volontere u prosincu. Na izletu je bilo 100 
volontera iz cijele Istarske županije. Volonteri su posjetili gradić Spilimbergo te San Daniele i Udine. 
 
A.2.c. Upućivanje volontera na edukacije u organizaciji HCK 
 

Tri  instruktora iz spašavanja na vodi te jedan instruktor iz Prve pomoći sudjelovali su na Godišnjem zboru 
instruktora u organizaciji HCK u Termama Jezerčice koji se održao u ožujku. 

Na Stručnom skupu iz Prve pomoći koji se održao u ožujku u Zagrebu sudjelovao je jedan volonter.  
Jedan volonter sudjelovao je na obuci Specijalističkog tima za spašavanje na vodi u otežanim uvjetima u ožujku 
koji se održao u Novom Vinodolskom. 

Jedan  volonter položio je  C kategoriju za voditelja brodice u Rijeci. 
Jedan volonter sudjelovao je na edukaciji programa „Humanost od malih nogu“ u Zagrebu. 

 
A.2.d. Rad na pitanjima upravljanja volonterima i vođenja baze volontera, alati za vođenje baze volontera 
programa 
 

U siječnju jedna djelatnica sudjelovala je na edukaciji računalnog programa za vođenje baze podataka 
darivatelja krvi (EVA) u Zagrebu.  
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A.3. JAČANJE ORGANIZACIJE MLADIH 
 
A.3.a. Rad na pripremi edukacijskih materijala za edukaciju mladih, organizacijski poslovi, priprema 
edukacijskog programa za vrtiće i škole IŽ , rad komisije za mlade, radionice 
 

Održan je zajednički sastanak djelatnika DCKIŽ te predstavnika MUP-a. Tema su bili preventivni programi 
kod mladih na području IŽ. 
 

U periodu od 20. do 22. travnja jedna volonterka sudjelovala je na edukaciji u organizaciji HCK i AZOO- a  
pod nazivom „Humanost od malih nogu“ u Zagrebu.  

Nakon završene edukacije ista volonterka održala je 4. listopada prvu radionicu pod nazivom „Humanost 
od malih nogu“ za učiteljice iz vrtića iz cijele Istarske županije u Pazinu. 

18. travnja dva djelatnika DCKIŽ održala su radionicu o radu i aktivnostima koje obavlja Crveni križ u OŠ 
Matije Vlačića u Labinu. Sudionici su bili učenici četvrtih razreda. 

10. travnja u Puli su organizirane Sportske igre mladih. MUP s Organizacijskim odborom Sportskih igara 
mladih i u suradnji s partnerima pripremili su niz preventivnih aktivnosti i animacijskih događanja ciljano 
usmjerenih na promicanje zdravih stilova života u duhu sporta kao i promicanje pozitivne kulture navijanja. PU 
istarskoj pridružili su se i članovi spasilačkog kluba Boškarin koji djeluju u sklopu DCKIŽ. 

Dvije djelatnice iz DCKIŽ u srpnju sudjelovale su kao edukatori u Kampu za mlade pod nazivom “Duga“ u 
organizaciji GDCK Labin. Kamp je trajao u periodu od 1. do 8. srpnja u Tunarici. 
 
A.3.b. Nagrađivanje i međunarodna suradnja mladih – dvodnevno putovanje u Solferino za  članove mladih i 
volontere 
 

Na koordinaciji ravnatelja dogovoreno je da se ove godine neće ići u Solferino već da će se povećati broj 
učesnika u Seminaru Klubova mladih u Novom Vinodolskom budući da su oni temelj naše organizacije. Kako se 
iz godine u godinu odlazilo u Solferino došlo je kod voditelja i učesnika do malog zasićenja pa je odlučeno da 
će se novci koji su planirani za ovu aktivnost preusmjeriti u rad s mladima tijekom godine.  
 
A.3.c. Međužupanijsko natjecanje mladih, Istarske i Karlovačke županije 
 

Natjecanje mladih je ove godine održano u Ogulinu (travanj), a na njemu je sudjelovalo 12 ekipa iz Istarske 
županije, 5 u kategoriji mladih (Buje, Buzet, Pazin, Labin, Pula) i 7 u kategoriji podmlatka (Buje, Buzet, Labin, 
Poreč, Pula, Rovinj, Pazin). Prvo mjesto kod mladih osvojila je ekipa iz Karlovca, dok je prvo mjesto kod 
podmlatka osvojila ekipa iz GDCK Buje. Natjecanje,  se kao i uvijek provodilo iz područja poznavanja Pokreta 
Crvenog križa, ljudskih prava i poznavanja postupaka pružanja prve pomoći u timu. Ukupno iz dviju županija 
sudjelovalo je 13 ekipa u kategoriji podmlatka i 8 ekipa mladeži. 
  
A.3.d. Državno natjecanje mladih - organizacija putovanja i obilježavanje ekipa  i 1. Državno natjecanje u 
realističnom prikazu ozljeda u Vinkovcima 
 

Pobjednička ekipa međužupanijskog natjecanja iz podmlatka GDCK Buje predstavila  je Istarsku županiju 
na Državnom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa koje se održalo u Vinkovcima (svibanj). Ekipa 
podmlatka osvojila je 6. mjesto u ukupnom poretku. Dva djelatnika iz DCKIŽ, jedan djelatnik iz GDCK Labin te 
volonterka GDCK Poreč 11. svibnja također u Vinkovcima prisustvovali su 1. Državnom natjecanju u 
realističnom prikazu ozljeda.  
 
A.3.e. Godišnji seminar razmjene iskustava i izrade godišnjeg plana rada Klubova mladeži s područja IŽ 
 

U periodu od 8. do 10. lipnja u Novom Vinodolskom u odmaralištu GDCK Zagreb u organizaciji DCKIŽ 
održan je Godišnji seminar Klubova mladeži s područja IŽ. Na seminaru su učestvovali učenici starijih razreda 
osnovne škole te učenici srednjih škola s područja IŽ. Tema ovogodišnjeg seminara bilo je „Volonterstvo“ 
povodom obilježavanja 140 - e godišnjice Crvenog križa u RH. 
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GDCK BUJE BUZET LABIN PAZIN POREČ PULA ROVINJ UKUPNO 

Broj 
polaznika 

5 10 9 3 0 7 9 43 

 
 
A.4. RAZVOJ SURADNJE I PARTNERSTAVA 

 
A.4.a. Međunarodna suradnja s drugim Crvenim križevima u regiji, individualni sastanci, međusobni posjet 
delegacija /timova oko pripreme zajedničkih projekata 
 

U periodu od 25.4. do 30.4. održao se Kamp mladih na temu „Zaustavimo nasilje“ koji je organizirao Crveni 
križ Brčko Distrikta iz BiH. Tema projekta bilo je vršnjačko nasilje i metode kako ga zaustaviti. Iz DCKIŽ kao 
predavači na skupu sudjelovali su ravnateljica DCKIŽ te dvije volonterke. Istom skupu prisustvovala su još dva 
djelatnika DCKIŽ te dvije volonterke srednjoškolskog uzrasta. Za vrijeme trajanja skupa djelatnici su 
prisustvovali radnom sastanku na kojemu su bili i predstavnici Crvenog križa Švicarske, Crvenog križa 
Federacije, Crvenog križa iz Norveške. Tema Okrug stola bila je Uloga Crvenog križa u sustavu Civilne zaštite 
prema području djelovanja. 

Delegacija Crvenog križa/krsta Brčko distrikta BiH posjetila je  u svibnju  Društvo Crvenog križa Istarske 
županije te su sudjelovali na vježbi „Firefox 2018“ koja se održala u Zračnoj luci Pula. Za vrijeme posjeta 
odrađeno je nekoliko radnih sastanaka s djelatnicima DCKIŽ. 

Djelatnica DCKIŽ te dva volontera sudjelovali su na WatSan treningu u organizaciji Austrijskog Crvenog 
križa u svibnju kao instruktori. Osim odraslih volontera u kampu je bilo i oko 600 djece koji su imali različite 
radionice sve povezane s tematikom Crvenog križa. 

Jedan djelatnik i jedan volonter sudjelovali su na Međunarodnoj vježbi u organizaciji DUZS-a pod nazivom 
„Adriatic 2018“ koja se održala od 21. do 25.svibnja u Splitu. 
U travnju delegacija Španjolskog Crvenog križa posjetila je GDCK Pulu i GDCK Labin te DCKIŽ i upoznala se s 
načinom rada unutar Crvenog križa Istarske županije. 

Jedan volonter sudjelovao je od 25.09. do 1.10. na naprednom treningu Emergency water suply u 
Njemačkoj. 

Tri djelatnika i jedan volonter sudjelovali su u Brčkom kod CKKBD BiH na izradi plana aktivnosti za 2019. 
godinu u periodu od 6.12. do 9.12.  
 
A.4.b. Međužupanijska suradnja –  sudjelovanje na seminarima i sastancima HCK, sudjelovanje u radu radnih 
tijela HCK, radni posjeti drugim društvima CK u RH 
 

Međužupanijska suradnja odvijala se kroz aktivnosti DDK s Primorsko-goranskom i Ličko-senjskom 
županijom te Zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Rijeka. Održana su  3  radna sastanka. Cilj sastanaka bio 
je pronaći model za povećanjem davalaštva u regiji zbog sve veće potrebe za krvlju i to posebno u ljetnim 
mjesecima. 

Redovito se tijekom godine održavala i suradnja DCKIŽ  s DCK iz Primorsko goranske županije kroz 
logističku potporu i razmjenu volontera i djelatnika unutar različitih aktivnosti i programa.  
 

Tri djelatnika DCKIŽ  te djelatnica GDCK Pula  i djelatnik GDCK Poreč te dva volontera  sudjelovali su u 
lipnju kao instruktori Interventnog tima u HCK  u izradi Smjernica o ustroju, zadaćama i obuci Operativnih 
snaga HCK u Novom Vinodolskom te na Sljemenu od 12. 10. do 14.10. 

 
Jedan volonter sudjelovao je u radu Skupštine HCK koja se održala u ožujku  i prosincu u Zagrebu.  

Jedan volonter prisustvovao je  u Zagrebu i na Stručnom skupu iz prve pomoći. 
 
 

A.5. SURADNJA S MEDIJIMA I PROMIDŽBA 
 

Suradnja s medijima je integrirana u svaku aktivnost. Redovito se daju obavijesti o aktivnostima na Radio 
Istru i u lokalne medije te su naši djelatnici sudjelovali i na lokalnoj televiziji povodom nadolazeće turističke 
sezone. 
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Tijekom posjeta Crvenom križu/krstu Brčko distrikta jedan djelatnik dao je izjavu za medije o planiranim 
zajedničkim aktivnosti  za 2019. godinu. 
 
A.5.a. Uređivanje web stranice  i Facebook stranice 
 

Web stranica je izrađena krajem prošle godine i redovito se na nju stavljaju obavijesti, a aktivnosti su 
redovito oglašavane na Facebook stranici. 
 
 

A.6. EDUKACIJA I KOORDINACIJA DJELATNIKA CK IŽ 
 
A.6.a. Edukacija djelatnika  (iz područja organizacije rada, računovodstva itd.) 
 

Jedna djelatnica sudjelovala je u Zagrebu na  edukaciji računalnog programa za vođenje baze podataka 
darivatelja krvi (EVA) u siječnju.  

Ravnateljica je sudjelovala na edukaciji za ravnatelje u Zagrebu od 10.09. do 14.09. 
Jedan djelatnik prisustvovao je na treningu iz Psihosocijalne pomoći u Zagrebu od 15.06. do 17.06. 
Dvoje licenciranih psihoterapeuta iz Realitetne terapije održali su četiri radionice za sve djelatnike CK IŽ 

pod nazivom „Put ka razvoju osobne slobode“ na principima Teorije izbora s ciljem stvaranja bolje grupne 
povezanosti unutar kolektiva Crvenog križa i stvaranja kvalitetnijeg radnog okruženja između djelatnika u svim 
društvima Crvenog križa. Na radionicama je sudjelovalo 29 djelatnika Crvenog križa s područja cijele Istarske 
županije. Rezultat zajedničkih radionica bilo je studijsko putovanje u Ženevu kojim se ujedno obilježila i 140. 
obljetnica postojanja HCK. 
 
A.6.b. Sastanci ravnatelja i djelatnika – koordinacija 
 

Održano je 10 koordinacija ravnatelje GDCK. Za vrijeme mjesečne koordinacije ravnatelja redovito su se 
nalazili i djelatnici Crvenog križa IŽ po odjelima. 

Ravnateljica je redovito sudjelovala na sjednicama Županijskog partnerskog vijeća u Puli. 
 

 

B) UNAPREĐENJE PROVEDBE JAVNIH OVLASTI I OSTALIH DJELATNOSTI DRUŠTAVA CRVENOG 

KRIŽA S PODRUČJA ISTARSKE ŽUPANIJE 

 
B.1. UNAPREĐENJE PRVE POMOĆI 

 
B.1.a. Permanentna edukacija predavača s područja IŽ, sudjelovanje na edukacijama drugih organizacija ili HCK, 
nabavka stručne literature, osposobljavanje predavača laika i sl. 
 

Jedan volonter sudjelovao je kao član Komisije za prvu pomoć DCKIŽ na Stručnom skupu prve pomoći u 
organizaciji Hrvatskog Crvenog križa u ožujku. Također je sudjelovao u ožujku i u radu kao član  Skupštine HCK. 
Članovi Županijskog interventnog tima sudjelovali su u ožujku na edukacijama iz prve pomoći koje su vodili 
liječnici iz HGSS Stanice Pula.  

U rujnu je održana edukacija prve pomoći za članove Županijskog interventnog tima u suradnji s 
predavačima i volonterima iz Crvenog križa/krsta Brčko distrikta BiH.  
U sklopu edukacije za ravnatelje u rujnu u Zagrebu održana je i edukacija iz prve pomoći. 
 
B.1.b. Rad komisije za prvu pomoć na unapređenju nastave prve pomoći 
 

Dvojica liječnika odradili su sastanke radi unapređenja rada prve pomoći tijekom edukacije Spasilačke     
službe koja su provodi u svibnju. 
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B.1.c. Trening timova seniora i djelatnika iz prve pomoći , te šminkera. 
 

Trening je održan u rujnu u suradnji s volonterima i djelatnicima CKKBD iz BiH. 
 
B.1.d. Podrška nacionalnom natjecanju za seniore na području Istarske županije 
 

Podrška je pružana volonterima GDCK Buja tijekom priprema za put i natjecanja koje se održalo u         
Novom Vinodolskom. 
 
B.1.e. Promicanje znanja o  potrebi poznavanja postupaka prve pomoći 
 

Tijekom godine održava se kroz različite aktivnosti koje uključuju rad s timovima volontera i djelatnika 
promicanje znanja o potrebi poznavanja postupaka prve pomoći te se redovito  vrši promocija kroz lokalne 
medije.  

DCKIŽ je od 2018. god. uključen u Projekt „Ostati živ“ koji se provodi u suradnji sa ZHMIŽ čiji je cilj 
uključivanje svih žurnih službi i volontera kako bi se pomoglo u spašavanju ljudskih života do dolaska hitne. 

 
 

B.2. UNAPREĐENJE DARIVANJA KRVI 
 
B.2.a. Rad na planiranju akcija i rasporedu broja doza tijekom godine na međusobnim koordinacijama s drugim 
županijama i KBC Rijeka; rad na problematici novog načina poslovanja 
 
 Održana su 3 koordinacijska sastanka između predstavnika Hrvatskog Crvenog križa Istarske, Primorsko 
goranske i Ličko senjske županije te predstavnika Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu iz Rijeke. Sastanci 
su namijenjeni planiranju i koordinaciji akcija DDK na području sve tri županije. Promjena u organizaciji 
prikupljanja krvi na području Istarske županije (od studenog 2015. KZTM Rijeka preuzeo je područje IŽ) donijela 
je povećanje potreba za krvlju, a time i promjene u načinu organiziranja akcija i animiranja darivatelja.  
Ograničavajući je čimbenik taj što KZTM ne raspolaže dovoljnim resursima za simultano održavanje akcija na 
više terena te je prikupljanje većeg broja doza krvi u određenoj mjeri otežano, čemu pridonosi i činjenica da se 
na terenu Istarske županije dugo vremena zbog ograničavanja akcija nije radilo na animaciji. Problem koji se 
vidi kod zaposlenih darivatelja je da je sve teže izdvajati vrijeme za darivanje, stoga  je potrebno neko vrijeme 
da se razina DDK u Istri  opet poveća. 
 
 

GDCK PLAN PRISTUPILO DALO ODGOĐENO NOVI 

BUJE 755 748 655 93 68 

BUZET 315 342 316 26 26 

LABIN 815 797 699 98 40 

PAZIN 805 898 816 82 52 

POREČ 885 1053 953          100 63 

PULA 3155           3374 3066 308 246 

ROVINJ 580           488 417          71 34 

DCKIŽ 50 37 22 15 12 

UKUPNO 7360 7737 6944 793 541 

 
B.2.b. Susret DDK 
 
Dogovoren je za travanj 2019. godine u Savudriji u Kampu „Veli Jože“. 
 
B.2.c. Unapređenje darivanja krvi uz SMS poruke 
 

Zbog potrebe povećanja davalaštva DCKIŽ radi s drugim gradskim društvima tijekom godine na promociji 
davalaštva kroz animaciju stanovništva pomoću letaka, radio i Tv emisija. Upravo u svrhu promocije DCKIŽ je 
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12. lipnja  u IT kompaniji Infobip iz Vodnjana napravilo  i prvu promotivnu akciju darivanja krvi. Također se od 
1. siječnja 2018. godine počelo provoditi slanje SMS poruka darivateljima umjesto zastarjelog modela pozivanja 
darivatelja putem dopisnica. Takav način rada prihvaćen je pozitivno od strane gradskih društava i samih 
korisnika poruka tj. darivatelja kojima su one upućene. 

 
 

C) POSEBNI PROGRAMI I PROJEKTI 
 
 
C.1. PROGRAM SLUŽBE SPAŠAVANJA ŽIVOTA NA VODI 

 
C.1.a. Osposobljavanje spasilaca 
 

Ove  godine održan je jedan tečaja za spasioce od dva planirana te je održan i jedan planirani tečaj za 
obnovu licence. Ukupno se za testiranje prijavilo 68 kandidata, od čega je pristupilo 54, 34 novih i 15 spasilaca 
kandidata za obnovu licence. Zadovoljilo na testiranju je 16 novih i svih 15 starih spasilaca, pristupilo tečaju 16 
novih i 15 starih, a uspješno završilo tečaj 15 novih i 15 starih. Brojke pokazuju veliki raspon između prijavljenih 
kandidata i onih koji uspješno završe tečaj, odnosno  onih koji su uopće nastavili proces testiranja i obuke, što 
u konačnici daje manji broj licenciranih spasilaca od potreba za njima na području Istarske županije. Također 
se pojavljuje  sve veća potreba za licenciranim spasiocima na terenu, ali nažalost broj prijavljenih ne zadovoljava 
potrebe na terenu, stoga bi se osim Crvenog križa u animaciju istih trebali uključiti i svi ostali sudionici na čijim 
plažama licencirani spasioci rade. 
 
C.1.b.Spasilačke postaje - rad na standardima, opremanje i praćenje rada spasilaca tijekom turističke sezone 
 

Na području Istarske županije ukupan broj zaposlenih licenciranih spasilaca na 80-ak plaža i bazena bilo je 
212 njih.  

Svi spasioci koji su stekli i obnovili licencu te se zaposlili, opremljeni su osobnom opremom (hlačice, 
majice, kapa, zviždaljka, okopojasna torbica, zastave). Vrijednost opreme podijeljena u 2018. godini od strane 
Hrvatskog Crvenog križa iznosi 65.240,00 kn.  

Tijekom godine licencirani procjenitelji Hrvatskog Crvenog križa  izradili su četiri procjene rizika na plažama 
u Istri: plaža Skiper resort, plaža Alberi, plaža Barbariga i plaža Peroj. 
 
C.1.c. Rad s instruktorima, animacija, posredovanje u edukaciji, sastanci 
 

Od 23. do 25. ožujka održan je u Termama Jezerčice Godišnji zbor instruktora na kojemu su sudjelovala 3 
volontera i jedan djelatnik DCKIŽ. 

U ožujku je održan sastanak u organizaciji Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja u 
Biogradu na Moru u sklopu projekta Crveni križ u plavom okviru. 

Dvojica liječnika održali su redovne sastanke radi pripreme edukacija iz prve pomoći za spasioce.  
U veljači je održan sastanak instruktora s područja Istarske županije. 
U ožujku je održan sastanak s voditeljima radionica „ Kodovi sigurnosti na vodi“ iz GDCK. 
Instruktori Službe spašavanja života na vodi sudjelovali su u provedbi edukacije pode nazivom „Slučajni 

spasilac“. Na tečaju je sudjelovalo 29 odgajateljica. 
 
C.1.d. Suradnja s koncesionarima i drugim subjektima na unapređenju sigurnosti turističkih objekata na 
području Istre 
 

U prvom dijelu godine održani su sastanci s predstavnicima Tvrtke Maistra, grada Labina, tvrtke Arena 
Hospitality Group, Kempinski Hotel Adriatic,  Plave Lagune te s predstavnicima Aminess-a vezano uz planove 
oko organizacije spasilačkih postaja te unapređenja sigurnosti turističkih objekata na području Istre.  
 
C.1.e. Osposobljavanje, vježbe i opremanje interventne jedinice za spašavanje na vodi 
 

Jedan djelatnik i jedan volonter su sudjelovali u provedbi tečaja za spasioce u otežanim uvjetima u ožujku 
u Novom Vinodolskom u prostorima GDCK Zagreb. 
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U sklopu međunarodne vježbe „Adriatic 2018“ održane u Splitu u svibnju dva člana Specijalističke jedinice 
za spašavanje na vodi sudjelovala su u scenariju u kojemu su se spašavale osobe iz mora.  
 
C.1.f. Spasilački sport i klub Boškarini (treninzi i natjecanja spasilaca, rad kluba, odjeća i označavanje) 
 

Klub spasilaca „Boškarini“ broji  16  članova. Njima je tijekom zimskih i proljetnih mjeseci omogućeno 
treniranje na bazenu kako bi održavali kondiciju do sljedeće turističke sezone.  

Od 31.07. do 1. 08. održan je Boškarini kup u Puli. Kup se sastoji u natjecanju timova  spasioca iz Istarske 
županije. 

Od 20.09. do 22.09. održano je Državno natjecanje spasioca u Vukovaru na kojemu je sudjelovalo 11 
članova iz kluba „Boškarini“. Natjecatelju su zauzeli 4. mjesto. 

 
C.1.g. Projekt “Sigurnost na vodi” – radionice u suradnji s GDCK 
 

U ožujku je održan sastanak s voditeljima radionica iz GDCK. Provodile su se radionice „Kodovi sigurnosti 
na vodi“ namijenjene učenicima 3. razreda osnovne škole. U 2018. održano je 103 radionica čime je 
obuhvaćeno 1716 djece u školama te će se tijekom ljeta provoditi radionice  kroz razne kampove.  Radionice 
su provodili volonteri i djelatnici županijskog/gradskih društava Crvenog križa te je ukupan broj edukatora 
uključen u provedbu 20. 

 
 

C.2. PROGRAM PRIPREME I DJELOVANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA 
 
C.2.a. Treninzi osposobljavanja i vježbe u zemlji i inozemstvu i sastanci tima, suradnja s drugim timovima iz 
zemlje i inozemstva(vidi C.2.b.) 
 

U Tjednu Crvenog križa u svibnju članovi (4 učesnika) Interventnog tima IŽ sudjelovali su na Smotri 
Nacionalnog interventnog tima u Zagrebu. 

U travnju je održana prva Smotra ŽIT- a na kojoj je prisustvovalo 15 članova. 
U prosincu je održana druga Smotra ŽIT-a na kojoj je prisustvovalo 12 članova. 

 
C.2.b. Organizacija i provođenje prezentacija aktivnosti zaštite i spašavanja samostalno i sa suradnicima 
 

17. svibnja održana je Emergency vježba „Firefox 2018“ u organizaciji Zračne luke Pula. Samoj vježbi su 
prethodila 4 radna sastanaka s drugim Operativnim snagama IŽ. Budući da se vježba održavala van žice 
aerodroma koordinatorsku ulogu preuzima DUZS. DCKIŽ u vježbu se uključio sa 16 članova ŽIT-a koji su bili na 
terenu za vrijeme vježbe, u Kriznom stožeru imali smo 2 člana i 2 gosta iz Crvenog križa Brčko Distrikta iz BiH. 
Sudjelovali smo sa 7 šminkera te 2 osobe koje su nadgledavale vježbu na terenu. Također DCKIŽ se brinuo o 62 
markiranata kojima su šminkeri izradili ozljede. 

Redovito je ravnateljica prisustvovala sastanku Kriznog stožera IŽ. 
Logistička potpora pruža se i svim gradskim društvima u njihovim aktivnostima. Tijekom godine ostvaruje 

se stalna i konstruktivna suradnja sa svim Operativnim snagama IŽ. 
Delegacija Crvenog križa/krsta Brčko distrikta BiH posjetila je  u svibnju  Društvo Crvenog križa Istarske 

županije te su sudjelovali na vježbi „Firefox 2018“ koja se održala u Zračnoj luci Pula. Za vrijeme posjeta 
odrađeno je nekoliko radnih sastanaka s djelatnicima DCKIŽ. 

17. svibnja prisustvovali smo na 6. Danima Civilne zaštite u Medulinu. Jedan djelatnik je održao 
prezentaciju na temu: „Pripreme i odgovor na katastrofe unutar DCKIŽ“ 

Jedan djelatnik i jedan volonter sudjelovali su na Međunarodnoj vježbi u organizaciji DUZS-a pod nazivom 
„Adriatic 2018“ koja se održala od 21. do 25. svibnja u Splitu. 

U Brčkom održan je okrugli stol na temu uloge Crvenog križa u sustavu CZ s predstavnicima Švicarskog 
Crvenog križa, Crvenog križa/ krsta Brčko i Crvenog križa Federacije.  

U rujnu je u Pazinu održana zajednička prezentacija i vježba iz pružanja prve pomoći za članove 
Interventnih timova u kojoj su sudjelovali članovi DCKIŽ i CKKBD BiH. Razgovaralo se o pomoći u obuci njihovim 
članovima u otežanim uvjetima.  

U prosincu je u Brčkom održan zajednički sastanak i napravljen plan zajedničkih edukacija i vježbi za 2019. 
godinu. 
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C.2.c. Rad komisije za pripremu djelovanja u  elementarnim nepogodama i drugim masovnim  nesrećama i 
oružanim sukobima 
 

Jedan sastanak komisije za djelovanje u kriznim situacijama na temu termina treninga u 2018.g. i      
programa edukacije za interventne timove koji će se odvijati po novim Smjernicama o ustroju, zadaćama i 
obuci Operativnih snaga HCK. 
 
C.2.d. Održavanje  županijskog skladišta i nabavka opreme za krizne situacije, nabavka radne odjeće 
 

Redovito je održavan prostor i oprema u skladištu te su nabavljene kabanice za članove Županijskog 
interventnog tima. S vlasnikom prostora skladišta dogovorena je sanacija krovišta koje je već dulje vrijeme u 
derutnom stanju. Potpisan je i Aneks ugovora o najmu kojim se  sukladno trošku krovišta produljuje najam za 
DCKIŽ. 
 
C.2.e. Rad na evidenciji, smotriranju, organizaciji treninga i vježbi te dokumentaciji i planovima 
 

Redovito se pratila evidencija, organizacija treninga i vježbi. 
 
 

C.3. ŽUPANIJSKI JAVNOZDRAVTSVENI PRIORITETI (PLAN ZA ZDRAVLJE) PREVENCIJA RAKA DEBELOG CRIJEVA 
 
C.3.a. Održavanje predavanja na području cijele IŽ u suradnji s GDCK 
 

U sklopu akcije dobrovoljnog darivanja krvi djelatnice GDCK Labin održale su prezentaciju na temu: 
„Prevencija raka dojke“. 

U prosincu su održana još dva predavanja na temu: „Prevencija raka dojke“ u Kršanu. 
Budući da se ta predavanja održavaju već dulji niz godina trenutno se pojavilo zasićenje na terenu  jer se 

obuhvatilo kroz rad veći dio IŽ, stoga u dogovoru s Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb i IDZ krajem 
godine započeto je u sklopu KV prevencije aktivnost Nordijskog hodanja. Dogovoreno je za 2019. godinu da se 
uz mogućnost preventivnih predavanja nastavi s Nordijskim hodanjem koje će se provoditi kod dva gradska 
društva. 

Ravnateljica je redovito  prisustvovala sastanku Savjeta za socijalnu skrb. 
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* NOVE AKTIVNOSTI DCKIŽ U 2018. GODINI 
 
 

2018. godina protekla je u svečanom i slavljeničkom ozračju budući se obilježavala 140. obljetnica HCK, 
zatim 25. godišnjica priznanja HCK kao samostalnog nacionalnog društva u sklopu Međunarodnog pokreta 
Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te 65. godišnjica dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog križa, 
stoga se većina edukacija i sastanaka ove godine u organizaciji HCK temeljila  na ovoj obljetnici.  Također u 
Zagrebu je održana i 4. sjednica Skupštine HCK u prosincu na kojoj je DCKIŽ uručena jubilarna zahvalnica za 
poseban doprinos u širenju humanosti i razvoju Hrvatskog Crvenog križa. 

Tijekom cijele godine DCKIŽ pružao je logističku potporu jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave sa svojom opremom. Također Društvo je pružilo logističku potporu manifestacijama (See Star 
Festival, 100 milja Istre). 

Za vrijeme najjače turističke sezone u kolovozu uspostavljena je suradnja s Bina Istrom. Naime, naši 
volonteri dežurali su tri udarna vikenda na odmorištu Buje na kojima su pružali prvu pomoć i davali potrebne 
informacije turistima na izlazu iz naše zemlje. Budući da se suradnja pokazala jako pozitivnom planirane su i 
daljnje zajedničke aktivnosti, a o dežurstvu na odmorištu Buje snimljen je i promotivni video. U studenom naši 
volonteri odradili su još jedno dežurstvo za Bina Istru na koncertu u njihovoj organizaciji u Pazinu povodom 
otvaranja radova na novoj dionici ceste. 

Ove godine u svibnju Služba spašavanja života na vodi odradila je i osiguranje na pustolovnoj utrci Lim Bay 
Challenge na kajak dionici od 10 km. Na zahtjev plivačkog kluba „Delfin“ iz Rovinja odrađeno je u rujnu 
dežurstvo na plivačkom maratonu u duljini od 4.5 km. Dežurstvo su odradila dva člana Specijalističke jedinice 
za spašavanje na vodi. 

Zbog poplava na sisačkom području u ožujku dvojica članova Specijalističke jedinice za spašavanje na vodi 
HCK iz Istre sudjelovali su u raznim intervencijama koje su se odvijale na tom području. Na terenu su proveli 
ukupno 8 dana. 

Društvo je započelo i s implementacijom GDPR-a. 
DCKIŽ ima trenutno zaposleno 4 djelatnika i to 3 djelatnika na puno radno vrijeme i 1 na polovicu radnog 

vremena. Tijekom 2018. godine u rad DCKIŽ uključilo se 182 volontera koji su odradili zajedno 2789 
volonterskih sati.  Također se zbog velike potrebe za krvlju i to posebno u ljetnim mjesecima planira i dalje 
raditi na promociji dobrovoljnog darivanja krvi.  

 
 
 
Najveći problem koje vidimo u ovom trenutku je nedostatak prostora za obavljanje planiranih aktivnosti. 

Upravo zbog toga 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 je u planu za naredne godine pronaći si prostor koji bi 
nam pomogao u obavljanju naših aktivnosti i povećanju istih što bi još više utjecalo da poradimo na našoj 
„vidljivosti“.  
 
  Ur. Broj:15-II/2019 
 
 

Pazin, 30. siječnja 2019. 
 

 

Izvješće sastavila: 
Sandra Stipanov, ravnateljica DCKIŽ 

 
 


