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AD 1 Uvodne napomene 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko je humanitarna, dobrovoljna udruga u 

sklopu nacionalnog društva. 

Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko provodi svoju djelatnost prema 

Ženevskim konvencijama, Dopunskim protokolima, Statutu međunarodnog Crvenog 

križa i Crvenog polumjeseca, te prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu 

Hrvatskog Crvenog križa i Statutu Crvenog križa Jastrebarsko. 

Hrvatski Crveni križ je uz vatrogasce jedina udruga za koju je Sabor izglasao poseban 

zakon.  Novi zakon o Hrvatskom Crvenom križu donesen je 28. svibnja 2010. 

godine, a zadnje izmjene u Statutu Gradskog društva Crvenog križa 

Jastrebarsko 21. veljače 2012. 
Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko djeluje po osnovnim načelima Crvenog 

križa i Crvenog polumjeseca, a to su: 

 

 humanost 

 nepristranost 

 neutralnost 

 nezavisnost 

 dobrovoljnost 

 jedinstvo 

 univerzalnost 

 

GDCK Jastrebarsko, kao pravna osoba djeluje samostalno od lipnja 1996. godine, sa 

sjedištem u Jastrebarskom, Vladka Mačeka 2, a program rada ostvaruje za područje 

grada Jastrebarsko te općina Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak. Dio  je 

Županijskog Crvenog križa. 

 

 

 

AD 2. Dobrovoljno darivanje krvi 

 

Tradicionalna je i vrlo važna aktivnost za funkcioniranje Hrvatskog zdravstva. U toj 

aktivnosti Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko direktno je vezano za Hrvatski 

zavod za transfuzijsku medicinu u suradnji s kojim dogovaramo termine i broj 

potrebnih doza krvi.  

 

Dobrovoljno darivanje krvi je ujedno najpoznatija djelatnost GDCK Jastrebarsko. 

Tijekom 2014. godine organizirali smo 26 akcija dobrovoljnog darivanja  krvi . 

Prikupljeno je  1843 doza krvi. Ukupno je pristupilo 97 novih darivatelja od toga 24 

žena i 73 muškaraca 
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Popis akcija s brojem prikupljenih doza: 

 

Mjesec: Broj akcija: Dalo krv: Odbijeno: 

 

siječanj 3 326 37 

veljača Nema akcija   

ožujak 3 125 17 

travanj 3 312 39 

svibanj Nama akcija   

lipanj 3 146 26 

srpanj 3 261 47 

kolovoz Nema akcija   

rujan 4 178 26 

listopad 3 328 33 

studeni Nema akcija   

prosinac 4 167 12 

    

UKUPNO: 26 1843 237 

    

 

Broj davatelja koji su primili priznanja: 

 
2013. GODINA davatelja/ca 

za 1x darovanu krv muškarci,žene 82 

za 5 x darovanu krv žene 13 

za 10 x darovanu krv 36 

za 20 x darovanu  24 

za 30 x darovanu krv  24 

za 40 x darovanu krv  18 

50 x darovali krv muškarci 14 

75 x darovali krv muškarci 9 

Završne zahvalnice 3 

 

 

 

2.1 Edukacija mladih 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko organiziralo je u travnju i u listopadu 

edukacije o dobrovoljnom darivanju krvi za učenike trećih i četvrtih razreda SŠ 

Jastrebarsko. 

Cilj ovih predavanja je bio educiranje i senzibiliziranje mladih da prepoznaju potrebu 

pomaganja drugima, a da pri tom ne traže ništa zauzvrat. Predavanja su obuhvatila 

osnove o Hrvatskom Crvenom križu kao glavnom organizatoru akcija darivanja krvi, 

te karakteristike i značajke samog postupka darivanja krvi.  
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Nakon provedene edukacije akciji dobrovoljnog darivanja krvi pristupilo je čak 6 

učenika u travnju i 5 učenika u listopadu. U Tjednu Hrvatskog Crvenog križa 11 

učenika je  primilo zahvalnice od Grada Jastrebarsko i Gradskog društva Crvenog 

križa Jastrebarsko za 1. puta darovanu krv. Svečanoj dodjeli zahvalnica prisustvovali 

su profesori i učenici, a same zahvalnice uručio im je gradonačelnik Zvonimir 

Novosel. 
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Dobrovoljno darivanje krvi je najznačajnija djelatnost Crvenog križa, te je ujedno i 

ona koja troši najveći dio naših sredstava, a sve u cilju popularizacije dobrovoljnog 

davalaštva krvi  i podizanju razine svijesti o potrebama i važnosti sigurne krvi i krvnih 

pripravaka. Animaciju su provele vrijedne volonterke koje su i same darivateljice krvi 

Mihaela Čeh i Tea Božić. 

 

2.2 Obilježavanje Svjetskog dana darivatelja krvi 14.lipnja , Dana darivatelja  

       krvi u RH 25. listopada i dodjela priznanja dobrovoljnim darivateljima krvi 

 

14.lipnja 2014.g. obilježili smo Svjetski dan darivatelja krvi temom Sigurna krv 

za spašavanje života majki te smo tom prilikom željeli zahvaliti svim dobrovoljnim 

darivateljima krvi na njihovom daru života. Ovom prigodom Gradsko društvo 

Crvenog križa Jastrebarsko je organiziralo na Strossmayerovom trgu mjerenje šećera , 

krvnog tlaka i spirometriju i mjerenje šećera i krvnog tlaka  za trudnice. Ovoj akciji se 

odazvalo 42 ljudi. 

 

 
 

Isto tako bila je organizirana proslava obilježavanja Dana dobrovoljnih davatelja 

krvi 25. listopada na nivou Zagrebačke županije . 
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Sva priznanja koja se dodjeljuju za 50 i više davanja, uručuju se na županijskoj 

proslavi. Ove godine je to bilo u Mariji Gorici i sudjelovalo je ukupno 26 darivatelja, 

a tom prigodom uručena su priznanja i volonterima koji su boravili na poplavljenim 

područjima Mihaeli Čeh i Zdenku Vukoviću Ceni. 

 

  
 

27.11.2014. obilježili smo Dan dobrovoljnih darivatelja krvi na nivou Grada i Općina. 

Sudjelovalo je 120 darivatelja koji su tom prigodom primili zahvalnice za 1., 5, 10, 

20, 30, 40, 50, 75 i 100 puta darovanu krv. 
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AD 3. Međunarodno humanitarno pravo, ljudska prava te rad i usluge službe 

traženja 

 

Funkcija ove službe je obavješćivanje o žrtvama rata zaštićenim Ženevskim 

konvencijama i Dopunskim protokolima, u svrhu ostvarivanja prava predviđenih tim 

konvencijama ( uspostavljanje kontakta, pronalaženje svojih bližnjih, spajanje obitelji, 

primanje i odašiljanje obiteljskih poruka, diseminacija znanja o humanitarnom pravu i 

Ženevskim konvencijama među stanovništvom ). 

Potrebitost ove službe najbolje se pokazala tijekom domovinskog rata kada smo 

razmijenili i distribuirali na tisuće obiteljskih poruka u područja zahvaćena ratom, u 

vrijeme kada redovita pošta nije funkcionirala. 

Isto tako je pokrenuto na desetke traženja za nestalim osobama. Još su u tijeku 

postupci traženja za nestalim u domovinskom ratu.  

Započeli smo i taj program u OŠ Vladimira Nazora, a volonterka Tea Božić koja je 

završila edukaciju za voditelja i predavača Međunarodnog i humanitarnog prava 

održala je predavanja za učenike 6. razreda. 

 

AD 4. Socijalno- humanitarne  aktivnosti 

 

4.1  "Solidarnost na djelu" i kasice Crvenog križa 

 

Tijekom tjedna solidarnosti distribuirali smo bonove u apoenima od 5,00 i 10,00 

kuna. Bonovi su podijeljeni osnovnim školama te je prikupljeno 8.033,50 kuna.  

Odlukom Hrvatskog Crvenog križa 50% od ukupnog iznosa je uplaćeno za 

poplavljena područja, a preostali iznos bnamijenjen je financiranju ljetovanja djece 
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slabijeg imovinskog stanja u Centru Crvenog križa Selce , a izbor  se prepušta 

školama. Prijedlog je da se nagrade djeca iz socijalno ugroženih obitelji koji za uvjete 

u kojima žive postižu dobre rezultate. 

Crveni križ Jastrebarsko ima kasice za prikupljanje sitnog novca na odobrenim 

mjestima: pošta, FINA i banke. Tijekom godine prikupljeno je 1.030,05 kune 

namijenjenih  programima Crvenog križa. 

 

4.2 Pomoć  socijalno ugroženim građanima 

 

Tijekom 2014. godine podijeljena je odjeća koju smo prikupili u akciji Solidarnost 

na djelu .  Glazbena škola Jastrebarsko nam je dala na korištenje prostoriju u kojoj 

smo mogli razvrstati prikupljenu odjeću. Ukupno smo prikupili 1.000 kg odjeće i 123 

kg namirnica koje smo i podijelili potrebitima nadolaskom božićnih blagdana. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Akciji „Solidarnost na djelu“ odazvao se i DV Radost te su djeca u pratnji svojih 

„teta“ donijela igračke koje smo prilikom podjele paketa dijelili djeci mnogočlanih 

obitelji. 
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Uoči blagdana Uskrsa i Božića podijeljeno je i  223  paketa hrane u vrijednosti cca 

80 kuna po paketu. Paketi su dijeljeni socijalno ugroženim građanima s područja 

grada Jastrebarsko i općina Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Žumberak ( stariji od 65 

godina s prihodima do 600,00 kuna po osobi te obiteljima sa većim brojem djece ). 

Tvrtka Vode Jastrebarsko d.o.o. tom prigodom je odlučila pomoći svoji sugrađanima 

tako da su namijenili iznos od 14.400,00 kn za najpotrebitije. 

 

 U paketu je bilo: 

 ulje  2 litre    

 brašno  5 kg    

 šećer  1 kg    

 tjestenina 1 kg    

 riža  1 kg    

 sol  1 kg 

 

 
 

4.3. Obilježavanje Dana civilne zaštite 1.ožujka 

  

U suradnji sa Gradom Jastrebarsko Gradsko društvo Crvenog križa je 1.ožujka  

2014. godine obilježilo dan Civilne zaštite obišavši jaskanska sela koja su tijekom 

vremenskih neprilika najizoliranija. 

S predstavnicima Grada dogradonačelnikom Stipom Bučarom i Ivanom 

Fabijanićem, Josipom Lackovićem i volonterima Gradskog društva Crvenog križa 

Jastrebarsko obišli smo stanovnike Gračaca Slavetićkog, Goljaka i Tihočaja. 

Tom prigodom smo podijelili i pakete hrane te tim „usamljenim“ kućanstvima 

malo prikratili ionako duge dane. 
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Dogradonačelnik Stipe Bučar razveselio je stanovnike svojim dolaskom te im 

je na svako pitanje rado odgovorio.  

Vremenski uvjeti su ovaj put bili zahvalni  te nam je dolazak do sela uljepšao 

zimski krajolik i sunčano vrijeme.  

 

   
 

     
 

4.4. Posudionica ortopedskih pomagala 

 

Posudionica ortopedskih pomagala je nastala kao rezultat  druženja s osobama s 

invaliditetom i uočavanja njihovih potreba za ortopedskim pomagalima koja se ne 

mogu uvijek nabaviti preko socijalnog osiguranja. Npr. dogodi se da građanin slomi 

nogu i dok ostvari pravo na štake prođe određeno vrijeme. Ili osoba s invaliditetom 

koja ima električna kolica za kretanje gradom, ima potrebu za običnim kolicima za 

kretanje po kući, a koja ne može ostvariti putem socijalnog osiguranja. 

Potaknuti tim primjerima, 2009. godine smo pokrenuli posudionicu  ortopedskih 

pomagala ( kolica, štake, hodalice, « princeza «, medicinski kreveti i sl. ) u koju 

građani mogu donositi pomagala koja im više nisu potrebna, a Crveni križ ih može 

posuđivati građanima kojima su potrebna. 

Svake godine se trudimo obnoviti i kupiti nova ortopedska pomagala tako da uvijek 

imamo na raspolaganju za one kojima je to potrebno. 
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AD 5. Zdravstveno prosvjećivanje građana 

 

5.1 Tečajevi prve pomoći 

Ovo je jedina aktivnost koja prihoduje sredstva. Naknada za tečajeve prve pomoći za 

vozače motornih vozila je osnovna aktivnost kojom ostvarujemo sredstva potrebna za 

funkcioniranje društva. Troškovi vezani uz ovu aktivnost su troškovi vođenja 

knjigovodstva, matičnih knjiga, udžbenika za polaznike, zavojnog materijala, 

pomagala ( lutke za reanimaciju ) i slično. 

Tijekom 2014.g održali smo  18 tečajeva prve pomoći za vozače sa 193 polaznika. 

Svaki tečaj iziskuje pripremu, provođenje i nakon toga knjiženje. Tečajevi se  

održavaju u prostorima autoškole HAK i AŠ Adrijana te se autoškolamam plaća 

naknada za korištenje prostora. 

 

5.2 Obnova znanja prve pomoći 

Održan je jedan tečaj obnove znanja predavača prve pomoći. Učitelji koji educiraju i 

pripremaju učenike tijekom školske godine za nastavu prve pomoći i volonteri  prošli 

su edukaciju u trajanju od 9 sati kako bi obnovili potrebno znanje o prvoj pomoći. 

Edukaciju su održali  predavači Vedran Berlan i Kristijan Katinić. 
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5.3. " Humane vrednote" izborna nastava 

  

Tijekom 1999. godine uspjeli smo organizirati provođenje ove izborne nastave u četiri 

osnovne škole, za učenike sedmih i osmih razreda, što se nastavilo i tijekom 2014. 

godine u četiri osnovne škole te i u SŠ Jastrebarsko. 

Učenici su bili jako zadovoljni, tako da se pokazao interes za  nastavkom provođenja 

ove izborne nastave, kojom se učenici upoznaju s osnovama Crvenog križa, 

humanitarnom pravu, pravima djece, uče kako se suprotstaviti negativnom i 

neprihvatljivom ponašanju te osnove prve pomoći. Iz redova ovih učenika regrutiraju 

se natjecatelji za natjecanje iz prve pomoći. 

 

 

5.4  Svjetski dan zdravlja 

 

U 2014. godini Svjetska zdravstvena organizacija odabrala je vektorske bolesti pod 

sloganom „Mali ugriz- velika prijetnja“ kao temu Svjetskog dana zdravlja. Svrha 

obilježavanja Svjetskog dana zdravlja u 2014. g potaknuti na stvaranje okruženja za 

zdrav život, naglašavajući jednostavne mjere kojima se ljud mogu zaštiti od 

vektorskih bolesti ( cijepljenje, zaštitna odjeća, mreže i dr.).  
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Mjerenje šećera, krvnog tlaka i spirometrije koja je jedinstvena pretraga 

mjerenja kapaciteta pluća te otkrivanje kroničnih opstruktivnih plućnih bolesti 

(KOPB) te bronhalne astme. Moramo naglasiti da su to bolesti današnjice. 

Trudnice – mjerenje šećera i krvnog tlaka za trudnice jer je važno brinuti se 

i paziti na zdravlje tijekom trudnoće. 

Građanima smo djelili letke kojima su se informirali o tome kako je krvni tlak 

jedan od zdravstvenih problema koje je najlakše liječiti, ali je još uvijek velik postotak 

osoba koje imaju problem s povišenim krvnim tlakom. 

Ukupno je krvni tlak i šećer provjerilo 123 osobe , a spirometriju 10 osoba. 

Volonterke  GDCK Jastrebarsko su tom prilikom dijelile informativne letke 

vezano uz krvni tlak. 

 

 

5.5 Svjetski dan prve pomoći 

  

U cilju ukazivanja na važnost prve pomoći, s obilježavanjem Dana posvećenog Prvoj 

pomoći započelo se na inicijativu 16 europskih društava Crvenog križa 2000. godine. 

Budući da je manifestacija u 2002. godini prerasla europske okvire i proširila se po 

cijelom svijetu, od 2003. se obilježava kao Svjetski dan. 

 

Cilj obuke građana je pripremiti obične ljude, neprofesionalce, da spremno pristupe 

ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi i pravilno pruženom pomoći spase život ili skrate 

vrijeme liječenja i oporavka. Svake godine izabire se druga ciljana skupina 

vulnerabilnih građana prema kojoj je posebno usmjerena akcija. 
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Svjetski dan prve pomoći obilježava se svake godine drugu subotu u mjesecu rujnu. 

Ove godine se obilježavao pod geslom „Prva pomoć i sigurnost na cestama“ i to je 

bila prilika da Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko ukaže na važnost 

promicanja odgovornog ponašanja u prometu i poticanju građana na učenje vještina 

prve pomoći. 

 

 
 

Svjetski dan prve pomoći bio je posvećen osjetljivim skupinama, djeci,  te je na taj 

način i GDCK sprovelo svoje aktivnosti i u razdoblju od 8. do 15. rujna u OŠ Klinča 

Sela ( PŠ Repišće i PŠ Kupinec ), u OŠ Vladimira Nazora (te u PŠ Bratina i PŠ Donja 

Kupčina), u OŠ Ljube Babića u Jastrebarskom ( PŠ Domagović, PŠ Desinec, PŠ 

Čeglje, PŠ Sveta Jana, PŠ Petrovina, PŠ Volavje, PŠ Cvetković) te u OŠ Kardinala 

Alojzije Stepinca u Krašiću ( PŠ Prekrižje i PŠ Vukšin Šipak).  
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       Kako bi najbolje naglasili važnost prve pomoći GDCK Jastrebarsko je provelo 

radionice prevencije nesreća u prometu za djecu prvih razreda uz pomoć slikovnice iz 

edicije Pomozimo medi Jurici „Na putu do škole“.  Također smo zajedničkom 

aktivnosti  oživotvorili „Lanac pomoći i solidarnosti“ i ukazali na prvu pomoć kao 

važan prvi korak u lancu spašavanja svakog ugroženog života. 

 

 
 

Svako dijete je  dobilo na poklon slikovnicu tako da im uvijek bude dostupan 

materijal o važnosti prevencije ozljeda i pravilnog načina pružanja prve pomoći. 
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Učenici su sudjelovali zajedno sa svojim učiteljicama u svim aktivnostima te smo na 

taj način napravili taj važan prvi korak, a to je da djeca od malena trebaju biti na 

oprezu i biti svjesni važnosti  prve pomoći. 

 

5.6 Obilježavanje tjedna borbe protiv TBC-a, Tjedna Crvenog križa i Dana 

       Planeta Zemlje  

Tjedan borbe protiv TBC od 14. do 21. rujna obilježili smo  u OŠ Vladimira 

Nazora, OŠ Kardinala Alojzija Stepinca i u OŠ Klinča Sela. Održana su predavanja za 

učenike sedmih i osmih razreda. Predavanja je održala dr. Dunja Čop koja je upoznala 

djecu sa svim opasnostima obolijevanja od TBC-a. Učenicima je podijeljen 

edukativni letak koji sadrži sve informacije o uzročniku i zarazi tuberkulozom, te koji 

su simptomi i načini liječenja te opake bolesti. 
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U Tjednu Crvenog križa od 8. do 15. svibnja Mladež GDCK Jastrebarsko je tom 

prilikom izvela demonstraciju pružanja prve pomoći unesrećenim osobama, U tjednu 

Hrvatskog Crvenog križa dodijeljene su zahvalnice učenicima SŠ Jastrebarsko za 1. 

puta darovanu krv, te je održano predavanje za darovite učenike u OŠ Ljube Babića. 

Tokom tjedna Hrvatskog Crvenog križa podijelili smo preko 1 000 komada slikovnica 

" A;B;C   Crveni križ za početnike " nižim razredima osnovnih škola, kako bi se 

upoznali s radom i djelatnostima Crvenog križa. 
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Obilježavanje Dana planeta Zemlje – GDCK Jastrebarsko je sudjelovalo u akciji 

čišćenja ceste prema Muratu . Povodom Dana planeta Zemlje akciju je organizirao 

Savjet mladih Grada Jastrebarsko. 

 

 

  
 

 

5.7 „Misli na sebe“ rano otkrivanje raka dojke 

 

U Jastrebarskom je tokom 2013.g. u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa bilo 

organizirano mamografsko snimanje za žene u dobi od 50 do 69  godine života. 

Ukupno su bila održana 25 snimanja, a pregledano je 481 žena , što  govori da se širi 

svijest o važnosti mamografskog pregleda koji omogućava rano otkrivanje mogućeg 

karcinoma dojke. 

 Svrha navedenog Programa je izvršenje što većeg broja mamografskih pregleda žena 

u dobi od 50 do 69 godina  s ciljem pravovremenog otkrivanja promjena na dojci 

kako bi se ženu uputilo na detaljni pregled i obradu.  
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 Žene u dobi od 50 do 69 godina uključene su u Nacionalni program ranog otkrivanja 

raka dojke te dobivaju pozive na kućne adrese). Prema preporuci , prvi mamografski 

pregled (tzv. bazičnu mamografiju) ,svaka žena treba napraviti između 38 i 40-te 

godine života, a u dobi od 40-te do 49-te godine preporuka je napraviti mamografiju 

jednom godišnje ili barem jednom u dvije godine.  

Ciljevi programa su preventivno i rano otkrivanje karcinoma dojke , dugoročno 

smanjenje postotka smrtnosti žena od karcinoma dojke  te stvaranje navike kod žena 

za potrebom mamografskog snimanja. 

Pokretna mamografija omogućuje gospodarstveno prihvatljivu pokrivenost velike 

teritorijalne površine i što većeg broja stanovništva. Program će ženama omogućiti 

redovite mamografske preglede dojki te rano otkrivanje mogućeg karcinoma dojke. 

Mamografsko snimanje (4 snimke za svaku ženu) vrši ing. medicinske radiologije. 

Razvijanje snimaka vrši se u kombi vozilu nakon izvršenog snimanja. Snimke se šalju 

na očitavanje liječnicima spec. radiologije. Snimke se očitavaju dvostruko – 2 

liječnika specijalista očitavaju svaku snimku. Nalazi i mamografske snimke se poštom 

dostavljaju pregledanim ženama.  

 

 

 

AD 6. Rad s mladeži Crvenog križa 

 

6.1 Ljetovanje djece i mladeži 

 

Ljetovanje zainteresirane djece i mladeži smo organizirali u suradnji s Crvenim 

križem iz Zaprešića, koji vodi kamp u Selcu u terminu od 24.lipnja do 1. srpnja 2014. 

godine. 

Imali smo jednu smjenu  za 54 djece. Dio djece socijalno-ekonomski ugroženog 

statusa financirao je G, a dio Crveni križ. 

Roditelji su pokazali izuzetan interes za ovakav način ljetovanja djece zbog vrlo 

povoljne cijene, te 24-satne brige i skrbi o djeci s posebnim programima i tečajevima 

( tečaj prve pomoći, o Crvenom križu, humanitarnom pravu), sportskim igraonicama i 

natjecanjima, kulturno umjetničkim programom i izletima ( izlet brodom s prozirnim 

dnom na Krk ). 
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Posebna pogodnost ovog načina ljetovanja je ta što roditelji slobodno mogu prepustiti 

skrb o djeci stručnim voditeljima Crvenog križa Jastrebarsko, a cijene su izuzetno 

povoljne. Djeca su imala i organiziranu školu plivanja. 

 

 
 

 

 

 

 

6.2 Natjecanje mladeži iz znanja o prvoj pomoći 

 

Od 1998. godine provodimo edukaciju učenika iz prve pomoći jer smatramo da je to 

izuzetno važno znanje.  

   

Nakon edukacije provodi se natjecanje iz znanja prve pomoći i znanja o Crvenom 

križu na gradskom, međužupanijskom i državnom nivou. 

Gradsko natjecanje smo održali 15. ožujka 2014. godine u OŠ Vladimira Nazora u 

Pisarovini, a sudjelovalo je  6 ekipa podmlatka i 3 ekipe mladih. Pobijedila je ekipa 

podmlatka  „123super“ iz OŠ Vladimira Nazora iz Pisarovine i ekipa mladeži 

„Razbijačice“ iz SŠ Jastrebarsko. 
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Međužpanijsko natjecanje je održano u Prigorju Brdovečkom u Zaprešiću   14. 

travnja 2014. godine. Na Međužupanijskom natjecanju sudjelovale su ekipa 

podmlatka 123super i ekipa mladih Razbijačice koje su ostvarile najviše bodova na 

Gradskom natjecanju mladih.  
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6.3. Ljetne radionice  

 

U tjednu od 16.7. – 20.7. održana je Ljetna radionica za djecu u organizaciji GDCK 

Jastrebarsko. Radionice su bile raznolike, a djeca su izrađivala različite predmete koje 

su ukrašavali božićnim motivima. Mentorica je bila učiteljica Irena Borojević. 

 

   

 

     
 

 

Provedene su EKO PRAKTIKUM- RADIONICA koja pbuhvaća izradu slika i okvira 

od materijala sakupljenog u prirodi; KREATIVNA RADIONICA gdje su djeca 

naučila razne tehnike izrade predmeta, a obuhvaća i oslikavanje stakla, izradu cvijeća 

origami tehnikom, te LUTKARSKA RADIONICA koja je objedinila osnove i 

povijest lutkarstva u izradi kaširanih lutaka. 
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Cilj ovog programa je aktivno provođenje slobodnog vremena školske djece, te 

poticanje kreativnog i stvaralačkog izražavanja, te omogučiti djeci kvalitetnu 

socijalizaciju na način primjeren dobi. Na radionicama je sudjelovalo 22 djece. 

 

 
 

 

 

6.4 Predavanje za darovite učenike     
 

U OŠ „Ljube Babića“ GDCK Jastrebarsko je održalo predavanje za darovite učenike 

pod mentorstvom učiteljice Svjetlane Mišćin. Predavanju su prisustvovali volonteri i 

ekipa mladeži GDCK Jastrebarsko. Volonterke su ispričale zašto je važno 

volonterstvo te kako su se priključile GDCK Jastrebarsko.  

 

   
Ekipa mladeži je učenicima demonstrirala pružanje prve pomoći, a sami učenici su 

isprobali i naučili kako staviti osobu u bezsvjesnom stanju u bočni položaj. 

  Naučili su kako postupiti pri krvarenju iz nosa, a vidjeli su i imobilizaciju ozlijeđene 

podlaktice.  
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AD 7. Priprema za katastrofe 

   

7.1 Edukacija članova Županijskog Interventnog tima 

 

U skladu s odlukama Županijskog društva Crvenog križa pokrenuto je osnivanje 

Istočnog i Zapadnog tima za katastrofe. Mi smo dio zapadnog tima sa društvima 

Zaprešića, Samobora i  Velike Gorice, centar zapadnog tima je u Velikoj Gorici.. 

Svaki tim ima ekipu za procjenu situacije (  4 člana), ekipu za prvu pomoć ( 4 člana), 

ekipu za službu traženja ( 4 člana), ekipu za podizanje naselja, organizaciju smještaja 

i prehrane ( 4 člana ); ekipu za vodu i sanitaciju ( 4 člana); ekipu za psihosocijalnu 

pomoć ( 2 člana) te osobu za operativne poslove i osobu za donose s javnošću ( 1 

osoba). 

 

 
 

18.5.2014.g.  – Prezentacija mogućnosti djelovanja Hrvatskog Crvenog križa u 

odgovoru na katastrofe i izvanredne situacije , uručenje opreme zaštite i spašavanja 

Županijskim interventnim timovima 
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10.Ljetna škola mladih Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije 

U organizaciji GDCK Jastrebarsko volonterka Mihaela Čeh je u vremenu od 18. do 

28.8 pohađala 11.ljetnu školu mladih u Orahovici, te je postala voditeljicom programa 

Trgovanje ljudima i Sigurnog ponašanja na internetu. 

 

 

 

       
 

 

 

7.2 Djelovanje tijekom elementarnih nepogoda 

 

Nakon nekoliko dana intenzivnog padanja snijega, stvorio se zimski pokrivač koji je 

mnoge naše sugrađane izolirao i onemogućio im izlazak iz vlastitih kuća. Gradsko 

društvo Crvenog križa Jastrebarsko u zajedničkoj suradnji sa Gradom Jastrebarsko i 

Policijskom postajom Jastrebarsko posjetili su mjesta Gračac Slavetićki , Tihočaj i 

Goljak; sela u kojima ukupno živi šestero stanovnika. Za te stanovnike snijeg znači 

totalnu izoliranost i nemogućnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti vezanih za 

normalan život. U tim selima žive stanovnici starije populacije koji  su naviknuti na 

svakojake uvjete i koji se neće žaliti ako im ralica ne prođe taj dan jer u svom malom 

dvorištu i u svojoj kućici oni imaju sve što im je potrebno, ali GDCK-a Jastrebarsko u 

zajedničkoj suradnji sa vodstvom Grada je kupilo namirnice dostatne za neko vrijeme 

i time ipak obradovalo svakog stanovnika tih sela. 

 

Bez angažmana PP Jastrebarsko i njihovog službenog terenskog vozila  ne bismo bili 

u mogućnosti dostaviti potrebne i neophodne pakete.  

  

Ovakvom zajedničkom suradnjom Grada Jastrebarskog, PP Jastrebarsko i GDCK-a 

Jastrebarsko i ostalih  institucija u Jastrebarskom ne trebamo se bojati zime jer smo u 

mogućnosti  svladati sve poteškoće i misliti na svakog stanovnika pa koliko god 

snijega napadalo. 
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7.3. Poplave u Slavoniji 

 

Jaska za Slavoniju 

Nakon objave u medijima da se prikuplja pomoć za ljude koji su nastradali u 

poplavama, Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko u suradnji s Gradom 

Jastrebarsko i Vatrogasnom zajednicom grada Jastrebarsko organiziralo je 

prikupljanje pomoći. 

Od ponedjeljka ,19.5.2014., organiziran je prijem robe u uredu GDCK-a Jastrebarsko 

i u prostoru Cesta Jastrebarsko te u svim DVD-ovima na području grada. Od 8,00 

ujutro do 20,00 sati navečer su volonteri Gradskog  društva Crvenog križa zaprimali 

robu i sortirali je. Jaskanci su već u prvom danu prikupili više od 3 t hrane, odjeće i 

higijenskih potrepština. 

 

 
 U utorak, 20.5.2014., već smo odvezli  1,530 kg robe u skladište Hrvatskog Crvenog 

križa. Zahvaljujući TS Begini  smo krenuli u Vinkovce i njima dostavili 1,730 kg 

hrane, odjeće i higijenskih potrepština. 

U srijedu, 21.5.2014., napunili smo šleper sa prikupljenim stvarima, a Mario Brajak je 

odvezao sve u skladište Hrvatskog Crvenog križa u Zagreb. Otišlo je 7,253 kg 

prikupljene robe. 
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U petak, 23.5.2014., uspjeli smo napuniti još jedan šleper s ukupno 8,877 kg dječjih 

potrepština, hrane,vode,  higijene i 600 kg higijenskih sredstava koja su bila donacija 

tvrtke Hagleitner . Damir Plantaš zajedno s volonterom Crvenog križa Zdenkom 

Vukovićem Cenom je u subotu otišao put Vinkovaca gdje su dostavili prijeko 

potrebne stvari, a u Nijemcima su istovarili i 1 t stočne hrane koja je bila donacija 

Veterinarske stanice Jastrebarsko. 

 

  
 

Ukupno se prikupilo 19,390 kg robe i sve je dostavljeno u centralna skladišta 

Hrvatskog Crvenog križa, a zahvaljujući volonterima koji su svakodnevno zaprimali i 

sortirali robu, bili smo u mogućnosti brzo reagirati i transportirati prikupljeno. 

Donacijama je prikupljeno 4,913,00 kuna ( područna škola Desinec 611,00 kn, Yuicy 

Jastrebarsko 500,00 kn, Pastuh pub 1,100,00 kn, Graditeljstvo Rožić d.o.o 1,500,00 

kn,  prodaja knjige „Hrvatski sokol“ 540,00 kn, građani 662,00 kn ) 

Nevolje poplavljenih ljudi će trajati još duže vrijeme i bit će im potrebno ponovno 

pomoći tako da će Gradsko društvo Crvenog križa imati akcije prikupljanja pomoći 

jednom mjesečno i pozivamo sve da se ponovno odazovu i pokažu kako jaskanci 

mogu pomoći slavoncima u nevolji. 
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Svaki volonter Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko zaslužuje priznanje za 

svoj trud, rad i slobodno vrijeme koje su stavili na raspolaganje. Oni su snaga 

Crvenog križa i za svoje zasluge ne traže ništa, ali zaslužuju od svih nas jedno veliko 

HVALA jer su pravi primjer kako pomoći nekome, a da se pritom zadovolje samo 

osmijehom zahvale. 

 

 

 

AD 8. Dodatne aktivnost 

 

8.1 Likovna kolonija 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko je, već tradicionalno, u sklopu Vinskih 

svečanosti 19. puta za redom organiziralo Likovnu koloniju . Prisutne slikare 

pozdravio je dogradonačelnik Stipe Bučar te im ukazao na važnost darivanja krvi. 

Također je istaknuo da i sami slikari, slikanjem da bi svoja djela poklonili GDCK 

Jastrebarsko , odnosno darivateljima krvi  pokazuju odlike samih darivatelja, a to su 

nesebičnost i dragovoljnost. 

   Kolonija se održava tradicionalno u Jaski  svake godine, a i ove godine  povod je 

bio plemeniti čin darivanja krvi.  Slike će biti poklonjene dobrovoljnim darivateljima 

krvi  za 50, 75 i 100 puta darovanu krv kao mali znak zahvale za njihov nesebičan i 

plemeniti čin kojim pomažu drugima. 

Koloniji je prisustvovalo 20 slikara iz Jaske i cijele naše okolice pa im nije bilo 

problem niti doći iz  Petrinje, Letovanića, Zagreba, Karlovca i  Samobora.  

 

 

  

 
      

 

 

8.2 Likovna izložba 
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U ponedjeljak, 22. prosinca 2014.godine, Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko 

organiziralo je izložbu „Humanost na djelu 2014.“. Izložba je obuhvatila  djela slikara 

s Likovne kolonije ,a  koja će se pokloniti darivateljima krvi koji će u 2015.godini krv 

dati 50, 75 i 100 puta.  

 

  
 

                   
 

 

      

Izložba je obuhvatila i radove djece, koja su sudjelovala na ovogodišnjoj Ljetnoj 

radionici održanoj u Jastrebarskom i Kreativnoj radionici održanoj tijekom ljetovanja 

u Kampu Crvenog križa u Selcu. 
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Izložba je bila humanitarno prodajnog karaktera. Prihod ostvaren prodajom  bio je 

namijenjen kupnji paketa hrane za socijalno ugrožene obitelji.  

 

         

 

 

 

8.3 Međunarodni dan starijih osoba 

 

U Republici Hrvatskoj i svijetu se obilježava 1. listopada, Međunarodni dan starijih osoba, 

koji je proglasila Glavna Skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. rezolucijom 

45/106, da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi 

potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. 

Trebamo zahvaliti svim starijim osobama na iskustvu i toplini koju nam pružaju. 

Posjetili smo i gospođu Barbaru Vujanić iz Pisarovine zajedno sa učenicima 2.r. OŠ 

Vladimira Nazora i učiteljicom Josipom Kirin. 

Poklonili smo joj prigodne poklone, a učenici su pripremili recitacije i pjesme koje su 

gospođu Barbaru podsjetili na njezino djetinjstvo i njeno vrijeme provedeno u školi. 

Lijepo je čuti starije generacije koje mogu djeci ispričati kako se nekada živjelo i kako se išlo 

u školu pa smo tako saznali da je jedan učitelj učio 80-ero djece i uvjeti su bili puno teži. 

Gospođa Barbara ima 92 godine, ali je vedrog duha i uz učenike se prisjetila kako je bilo njoj 

kada je bila đak. 

 

 
 

U Jastrebarskom smo posjetili  gospođu Ljubicu Bedić koja je 29.10.2014. navršila 100 

godina. Uranili smo sa rođendanskom čestitkom i željama, a učenici 7. d razreda sa 

razrednicom Nikolinom Luketić i vjeroučiteljicom Petrom Španić pripremili su iznenađenje 

za slavljenicu. 

Nakon što smo joj uručili prigodne poklone, učenici su je iznenadili i poklonima, Maja Marija 

Šegudović ispekla je tortu, Karlo Malešić i Bruno Reparinac ispekli su čak 32 palačinke, a 
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Stela Ivančić je napravila vanili kiflice. 

Stela i Paola su napisale i pjesmu za slavljenicu, a Lea Ješovnik je ukrasila čestitku.  

Gospođa Ljubica je bila dirnuta pažnjom i jako se razveselila jer ima punu kuću mladih ljudi. 

 

Učenici  mogu poslužiti kao primjer svojim vršnjacima kako vlastitim trudom mogu nekome 

uljepšati dan. 

AD 9. Provođenje zajedničkih akcija Hrvatskog Crvenog križa 

 

Prema Statutu HCK i GDCK Jastrebarsko, dužni smo uključiti se, organizirati i 

provoditi zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa.  

Te akcije organiziraju se u cilju učvršćivanja zajedništva, postizanja boljih rezultata i 

provjere sposobnosti Hrvatskog Crvenog križa na svim razinama organiziranja. 

 

 

Zajedničke aktivnosti su: 

 SVJETSKI  DAN CRVENOG KRIŽA I CRVENOG POLUMJESECA 

 TJEDAN HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 

 TJEDAN SOLIDARNOSTI 

 TJEDAN BORBE PROTIV TBC-a 

 SOLIDARNOST NA DJELU  

 DAN DOBROVOLJNIH DARIVATELJA KRVI 

 MJESEC BORBE PROTIV ALKOHOLIZMA, NIKOTINIZMA I OVISNOSTI 

O DROGAMA 

 UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH 

DATUMA DRUGIH ORGANIZACIJA S CILJEVIMA  SLIČNIM ZADAĆAMA 

HCK ( SVJETSKI DAN ZDRAVLJA, DAN PLANETA ZEMLJE, SVJETSKI 
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DAN DARIVATELJA KRVI, SVJETSKI DAN HUMANOSTI, 

MEĐUNARODNI DAN NESTALIH OSOBA, MEĐUNARODNI DAN 

STARIJIH OSOBA, DAN BORBE PROTIV AIDS-a , MEĐUNARODNI DAN 

VOLONTERA) 

 OSTALE AKCIJE KOJE ZBOG IZVANREDNIH POTREBA UTVRDE 

GLAVNI ODBOR ILI SKUPŠTINA HCK 

 

 

9.1 Program GDCK Jastrebarsko 

 

 

Prevencija i smanjenje prekomjerne tjelesne težine 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko u zajedničkoj suradnji sa Športskom 

zajednicom grada Jastrebarsko je održalo tokom godine  nekoliko predavanja za 

građanstvo na temu Prevencija prekomjerne tjelesne težine. Glavni cilj ovog 

programa je educirati i informirati polaznike o pravilnom načinu prehrane, važnosti 

vježbanja zbog očuvanja vlastitog zdravlja te probuditi svijest o važnosti vođenja 

brige o vlastitom zdravlju. 

 Održano je mjerenje šećera i tlaka, mjerenje bio električne impedance, gdje su 

polaznice saznale sve vrijednosti vezane za masno tkivo, visceralnu masu, indeks 

tjelesne mase i samu masu. 

Održali smo 11.4.2014. predavanje na temu „ Buđenje organizma“ koji je vodila 

nutricionistkinja Ivana Rumora Samarin . 

Održali smo i radionicu kuhanja 12.11.2014. „Nešto novo na jelovniku“ koju je vodila 

nutricionistkinja Ivana Rumora Samarin. 

 

   
     

 

9.2. Zajednička suradnja sa ŠZGJ 

Uspon na Japetić 

 



Godišnje  izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za  

2014. godinu 

39 
Jastrebarsko, siječanj 2014. godine 

      
 

Tradicionalno je organiziran uspon na Japetić  povodom 1. svibnja. Svim 

zainteresiranim osobama omogućeno je mjerenje tlaka i šećera. 

 

Bio je organiziran i Uspon na japetić 19.10 2014. Godine, a volonteri GDCK 

Jastrebarsko su pružali zdravstvenu zaštitu.  

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Ljeto u Jaski 
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Tijekom mjeseca srpnja, kolovoza i rujna, u perivoju dvorca ErdÖdy u Jastrebarskom 

je organizirana tradicionalna manifestacija „Ljeto u Jaski“ u organizaciji ŠZGJ, 

Centra za kulturu i TZGJ. Tom prigodom  jaskancima je ponuđen raznolik sadržaj 

kojim su mogli kvalitetno ispuniti slobodno vrijeme. Kao jedan od sudionika ove 

manifestacije sudjelovalo je i GDCK Jastrebarsko sa svojim aktivistima i tom 

prilikom mjerili smo šećer u krvi i tlak. Ukupno 121 osoba je prekontrolirala šećer i 

tlak. 

 

9.4.Međunarodni dan volontera 

 

Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih 

naroda 17. prosinca 1985. godine. Od tada se svake godine 5. prosinca obilježava 

Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak  odnosno 

Međunarodni dan volontera. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad 

učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. 

Volonteri GDCK Jastrebarsko aktivni su tijekom cijele godine i ponosni smo 

na njihov rad i trud koji ulažu u svaku organiziranu akciju. 

http://hr.wikipedia.org/wiki/UN
http://hr.wikipedia.org/wiki/UN
http://hr.wikipedia.org/wiki/17._prosinca
http://hr.wikipedia.org/wiki/1985.
http://hr.wikipedia.org/wiki/5._prosinca
http://hr.wikipedia.org/wiki/Ekonomija
http://hr.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%A1tvo
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Ove godine obilježili smo Međunarodni dan volontera posjetivši OŠ Ljube 

Babića u Jastrebarskom, OŠ Klinča Sela, OŠ Vladimira Nazora u Pisarovini i OŠ 

Kardinala Alojzija Stepinca u Krašiću. Volonterke Mihaela Čeh, Tea Božić, Ivana 

Miščin i Monika Peršin pripremile su  prezentaciju za učenike petih, šestih i osmih 

razreda te su im ispričale o svome volontiranju u Crvenom križu i zašto su se odlučile 

postati volonterke. 
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Kod učenika smo nastojali „probuditi“ volju i želju da pomognu nekome te da 

biti volonter je nešto što ti pričinja zadovoljstvo i omogućava ti da upoznaš mnoge 

ljude i da druge usrećiš. 

Volonterke su lijepo rekle da nije  novac jedina nagrada koja se može dobiti 

kada nešto dobro napravite, nečiji osmijeh i nečije “hvala” su zapravo ono što daju 

vrijednost vašem postupku. 

 

 

 

AD 10. Ostalo 

 

10.1 Stručna služba 

 

Stručna služba Crvenog križa Jastrebarsko ima dvije zaposlene osobe koje obavljaju 

sve potrebne zadaće za uspješno djelovanje udruge. 

Obaveza kontinuiranog doobrazovanja članova stručne službe provodi se redovito ( 

obrazovanje s područja računovodstvenih poslova, vođenja knjigovodstva, funkcija 

kadrovske službe, edukacije rada s mladima, Službe traženja, znanja o opasnostima od 

mina...). 

 

10.2 Članstvo i informiranje 

 

GDCK Jastrebarsko broji 1517 članova, s time što su davatelji krvi nominalni članovi 

oslobođeni plaćanja članarine. 

Informiranje je zadaća koju Crveni križ redovito provodi i ima kao svoju obavezu. 

Najčešće ju provodi putem javnih glasila s kojima ostvaruje dobru suradnju 
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(„Jaska.hr“, „Grad Jastrebarsko“, „ Jaska danas“) te putem lokalne radio postaje( 

Radio Jaska)  

U tu svrhu pokrenuli smo i facebook stranicu na kojoj svi zainteresirani građani 

mogu saznati sve o našim djelatnostima i gdje redovito dajemo građanima 

najaktualnije obavijesti o našim aktivnostima. 

 

Facebook: Gdck Jastrebarsko 

E- mail: crveni.kriz.jastrebarsko@gmail.com 

 

 

 

   

 

 

 

  Ravnateljica GDCK Jastrebarsko: 

  Dunja Vlašić , dipl.učiteljica v.r. 


