
                                              
 

 

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.godinu 

 

Prijedlog financijskog plana za 2022.godinu temelji se na izvršenju financijskog plana za 2021. 

godinu. Ukupni prihodi u financijskom planu za 2022.g. planirani su na temelju saznanja o 

mogućim prihodima u 2022. godinu u skladu sa zakonskim mogućnostima. Temeljem 

navedenoga prihodi  su planirani u iznosu od 280.000,00 kuna. 

Ovisno o planiranim prihodima temeljem zakonskih mogućnosti, kao i aktivnostima temeljenih na 

Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu,  planirani rashodi iznose 290.000,00 kuna. 

Za 2022. godinu planiran je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 10.000,00 kuna.  

PRIHODI                                   280.000,00 

RASHODI                                  290.000,00   

MANJAK PRIHODA                      10.000,00 

 

PRIHODI 

Prihodi iz proračuna              260.000,00 

Ostali prihodi                           20.000,00 

PRIHODI                                 280.000,00 

 

RASHODI 

Rashodi za radnike                195.000,00 

Materijalni rashodi                  60.000,00 

Donacije                                  10.000,00  

Financijski rashodi                   25.000,00 

RASHODI                              290.000,00 

 



                                              
 

PROGRAM RADA ZA 2022.g. 

Aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Omiš predviđene Programom rada za 2022. godinu 

definirane  su i provodit će se sukladno obvezama iz Zakona o Hrvatskom Crvenom križu i Statuta 

Gradskog društva Crvenog križa Omiš. 

U 2022. godini provodit će se aktivnosti i programi kako je navedeno u nastavku dokumenta. 

Intenzivno će se raditi na razvijanju kapaciteta u odgovoru na krizna stanja kako bi se ojačali 

kapaciteti (ljudski i materijalni) za pravovremeni i učinkoviti odgovor na različite ugroze. 

Predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Omiš nastavit će predstavljati društvo u radu različitih 

tijela (stožeri, radne skupine, vijeća,…) u kojima će zastupati i promicati načela rada i aktivnosti 

Crvenog križa te doprinijeti razvoju humanitarnog djelovanja. 

Gradsko društvo Crvenog križa Omiš pratit će promjene u okolini, usklađivati se s njima te nastojati 

odgovoriti na najbolji mogući način.  

SKUPŠTINA GDCK OMIŠ 

U 2022. godini planirano je održavanje dvije sjednice Skupštine GDCK Omiš, početkom i krajem 

godine, a po potrebi će se održati i više sjednica. 

Na navedenoj sjednici članovi Skupštine će raspravljati o usvajanju financijskog izvješća i Izvješća o 

radu za 2021. godinu. Sukladno Zakonu o Udrugama, u nadležnosti Skupštine je i donošenje 

financijskog plana i programa rada. 

ODBOR GDCK OMIŠ 

U 2022. godini planirano je održavanje šest sjednica Odbora GDCK Omiš i to: 

Sjednica Predviđeni datum 

1 18. veljače 

2 15. travnja 

3 17. lipnja 

4 19. kolovoza 

5 14. listopada 

6 16. prosinca 

 

Navedeni datumi podložni su promjeni. Po potrebi će se održati više sjednica od planiranog. 

Odbor GDCK Omiš priprema materijale za Skupštinu, a između sjednica Skupštine odlučuje o svim 

pitanjima rada i poslovanja koja su mu stavljena u nadležnost Statutom GDCK Omiš. 

ODNOSI S JAVNOSTIMA 

 



                                              
 

Odnosi s javnostima Gradskog društva Crvenog križa Omiš će biti usmjereni na očuvanje i jačanje 

ugleda Hrvatskog Crvenog križa u cjelokupnoj javnosti te na upoznavanje s programima i 

aktivnostima koje se provode. 

EDUKACIJE DJELATNIKA I VOLONTERA GDCK OMIŠ 

- Edukacija računovodstvenih djelatnika s novinama u propisima 

- Osnovne i specijalističke edukacije iz područja psihosocijalne podrške 

- Redovna obuka djelatnika i volontera Službe traženja 

- Edukacija operativnih snaga GDCK Omiš 

- Edukacija za koordinatore volontera 

- Tečajevi za osposobljavanje predavača iz prve pomoći, stručno usavršavanje i provjera 

stručne osposobljenosti predavača i ovlaštenih ispitivača iz nastavnog predmeta „Pružanje 

prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“. 
 

ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE AKTIVNOSTI 

Zaštita i promicanje zdravlja 

Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti ima za cilj sprječavanje štetnih učinaka po zdravlje kroz 

unaprjeđenje i zaštitu zdravlja, prevenciju bolesti te podizanje zdravstvene i ekološke kulture. 

Prevencija i suzbijanje tuberkuloze. Tjedan borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21. rujna 2022.  godine 

obilježit će se kao zajednička akcija Hrvatskog Crvenog križa. 

Zaštita zdravlja u izvanrednim situacijama. GDCK Omiš u 2022. godini biti će podrška zdravstvenom 

sustavu Republike Hrvatske u kriznim situacijama. 

Prva pomoć 

Kontinuirani rad na poticanju i osposobljavanju što većeg broja građana za pružanje prve pomoći. 

Dobrovoljno darivanje krvi 

Temeljem iskazanih potreba zdravstva Republike Hrvatske za dozama krvi, Hrvatski Crveni križ izradit 

će Plan prikupljanja doza krvi za 2022.  godinu.  GDCK Omiš će dogovorno s transfuziološkom službom 

KBC-a Split izraditi kalendar akcija darivanja krvi za cijelu godinu, a kojim planiramo organizirati šest 

akcija darivanja krvi. 

Svaka tri mjeseca i na kraju godine izradit ćemo izvješće o prikupljenim dozama krvi. 

Radit ćemo na povećanju ugleda darivatelja krvi u zajednici te ukazivati na važnost i nužnost 
darivanja krvi.  

25. listopada - Dan dobrovoljnih davatelja krvi, sukladno Pravilniku o priznanjima davateljima će biti 
uručeni: zlatni, srebrni, brončani znak, plakete, zahvalnice i značke. Također će za jubilarne davatelje 
biti organiziran prijem i ručak sa županom. 

Prikupljanje krvi od dobrovoljnih davatelja krvi na načelima dobrovoljnosti, anonimnosti, besplatnosti 
i solidarnosti, danas se smatra najsigurnijim načinom prikupljanja krvi po pitanju sigurnosti 
primatelja. 



                                              
 

 

Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala 

Posudionica ortopedskih i medicinskih pomagala je program kojeg ćemo i dalje provoditi i razvijati. 
Cilj je osigurati potrebna ortopedska i medicinska pomagala nepokretnim i teže pokretnim osobama. 
Posudbom kolica, štaka, hodalica i ostalog nastoji se barem malo olakšati kako oboljeloj osobi tako i 
članovima obitelji koji se skrbe o njoj. 

U 2022. godini nastavit će se aktivnosti promocije projekta s ciljem povećanja broja donacija 
pomagala od strane fizičkih i pravnih osoba. 

Humanitarna pomoć  

U 2022. godini ovisno o potrebama dio naših aktivnosti bit će usmjeren pomoći ljudima pogođenim 
krizama i katastrofama.  

Nastavit ćemo aktivnosti vezano za apele pomoći u zemlji i svijetu.  Prikupljenu odjeću, obuću i ostala 
dobra raspodijeliti ćemo onima kojima je potrebna. 

 

SLUŽBA TRAŽENJA 

Služba traženja spada među najstarije aktivnosti ovog najvećeg humanitarnog pokreta u svijetu. U 
našoj zemlji aktivnosti Službe traženja kontinuirano se razvijaju i provode od 1878. godine od kada 
djeluje Crveni križ na ovim prostorima.  

Služba traženja osim u ratnim situacijama kada je u punoj funkciji, djeluje i u miru i pruža usluge 
građanima, primjerice u prirodnim katastrofama, velikim nesrećama i drugim izvanrednim 
situacijama. 

Sadržaj rada Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa danas, još uvijek se najvećim dijelom odnosi na 
traženje nestalih u Domovinskom ratu, drugim oružanim sukobima u svijetu, uključujući i pitanja u 
svezi II. svjetskog rata, na traženje nestalih u prirodnim nepogodama i na tzv. mirnodopska traženja 
članova obitelji koji su izgubili kontakt vezano za ekonomske, turističke i druge migracije.  

Služba traženja će pružati usluge i davati informacije građanima iz područja svog djelovanja, kao  što  

su poruke Crvenog križa, pokretanje zahtjeva za traženje, ishođenje potvrda o vremenu provedenom 

u zarobljeništvu/internaciji vezano za različite oružane sukobe te aktivnostima  na spajanju članova 

obitelji. 
 

SLUŽBA SPAŠAVANJA ŽIVOTA NA VODI I EKOLOŠKE ZAŠTITE PRIOBALJA 

Hrvatski Crveni križ 1996. godine postao je punopravni član Međunarodne federacije za spašavanje 

života na vodi (International Life Saving-Federation – ILS). Članstvo u toj svjetskoj organizaciji 

omogućilo je Hrvatskom Crvenom križu sudjelovanje u izradi svjetskih i europskih standarda po 

pitanju spašavanja i prevenciji nesreća na vodi. 

Licenca koju dobiju spasioci osposobljeni pri Službi spašavanja života na vodi HCK-a, priznata je u 
cijelom svijetu. Služba spašavanja života na vodi nastoji osigurati visoku razinu sigurnosti na 
kupalištima i vodenom okolišu diljem Hrvatske.  

Planiramo održati radionice „Kodovi sigurnosti na vodi“ namijenjene djeci predškolske dobi.  



                                              
 

 

Na području grada Omiša i okolice obuhvatili bi sve vrtićke skupine od ukupno 350 djece u dobi od 3 
do 7 godina i njihove odgajateljice (21) u vrtićima na području Omiša, Gata, Tugara, Kostanja , Blata 
n/c i Kučića. 

Radionice bi trajale 45 minuta pod vodstvom edukatora Službe spašavanja života i djelovanja u 
kriznim situacijama.  

Sudionici radionica bi imali priliku naučiti što radi Spasilačka služba na vodi, kako prepoznati spasioca, 
koje kompetencije mora imati dobar spasilac te upoznati se sa biljnim i životinjskim svijetom. 
 

 

PRIPREMA I DJELOVANJE U KRIZNIM SITUACIJAMA 

Temeljne zadaće Hrvatskog Crvenog križa su opremanje i osposobljavanje vlastitih operativnih snaga 

te edukacija stanovništva svih dobnih skupina. Redovitim edukacijama djelatnici i volonteri stječu 

specijalistička znanja i vještine za djelovanje u kriznim situacijama.  

Nastavit će se s provođenjem edukacije volontera gradskog interventnog tima za djelovanje u kriznim 

situacijama.  

Predviđeno je da u timu bude 10 osoba. Svaki član tima će usvojiti osnovna znanja iz prve pomoći, 
psihosocijalne podrške, sigurnosti, samozaštite i komunikacije, te se nakon toga specijalizirati iz 
nekog od navedenih područja. 

Članovi Gradskog interventnog tima biti će osposobljeni za sljedeća područja: 
- procjena situacije 
- pružanje prve pomoći 
- služba traženja 
- psihosocijalna potpora 
- organizacija smještaja i podizanje naselja 
- voda i higijena. 

 
MLADI I VOLONTERI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA OMIŠ 

Radit ćemo na prepoznavanju grupa i pojedinaca koji žele volontirati u Gradskom društvu Crvenog 

križa Omiš. U tu svrhu ćemo dogovarati nove suradnje i formalizirati postojeće. Kontinuirano 

unaprjeđivati sustav prepoznavanja vrijednosti. S ciljem promocije vrijednosti volontiranja. 

Poticati ćemo građane svih dobnih skupina na praktično usvajanje humanih vrednota, razvoja 

empatije, pomaganja potrebitima, prihvaćanja različitosti, prevencije rizičnog ponašanja, očuvanja 

zdravlja i života ljudi i njihovog okoliša. 

Nastavit ćemo okupljati mlade članove te ih poticati na stvaralaštvo, zajednički rad i suradnju,, 
stjecanje znanja i umijeća, razvijanje odgovornosti za učenje te izgradnju povjerenja u samoga sebe.  

PROGRAM OBUHVAĆA: 

-upoznavanje humanih vrednota, ljudskih prava i prava djece, Ženevskih konvencija, međunarodnog 
humanitarnog prava te razvoj socijalne svijesti 



                                              
-upoznavanje s funkcioniranjem te načinom rada Međunarodne federacije društava Crvenog križa i 
Crvenog polumjeseca, kao i o idejama, načelima te povijesti Crvenog križa 

-razvijanje odgovornosti za vlastito zdravlje, poticanje i osposobljavanje za pružanje prve pomoći 

-akcije kojima se pomaže zajednici u cilju razvijanja socijalne svijesti  te pomaganja ljudima kojima je 
pomoć najpotrebnija.  

 

ZAJEDNIČKE AKCIJE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA  

- Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca 08. svibnja 

- Tjedan Hrvatskog Crvenog križa 08.-15. svibnja 
- Nacionalno natjecanje mladih HCK (svibanj)  
- Svjetski dan prve pomoći (druga subota u rujnu) 
- Nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći HCK-a (rujan) 
- Nacionalno natjecanje Spasilačkih klubova HCK-a (rujan) 
- Tjedan borbe protiv TBC-a od 14.-21. rujna 
- Akcija „Solidarnost na djelu (listopad) 
- Dan dobrovoljnih darivatelja krvi (25. listopada) 
- Tjedan solidarnosti od 08. do 15. prosinca 
- Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama od 15. studenoga do 

15. prosinca 
- Uključivanje u aktivnosti drugih organizacija s ciljevima i zadacima HCK 

-Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske 01. ožujka, 
-Svjetski dan tuberkuloze 24. ožujka 
-Svjetski dan zdravlja 7. travnja,  

            -Dan planete Zemlje 22. travnja,  
            -Svjetski dan DDK 14. lipnja, 
            - Svjetski dan izbjeglica 20. lipnja, 
            -Svjetski dan borbe protiv zlouporabe droga 26. lipnja 
            -Međunarodni dan mladih 12. kolovoza 
            -Svjetski dan humanosti 19. kolovoza, 
            -Međunarodni dan nestalih osoba 30. kolovoza,  
            -Međunarodni dan starijih osoba 1. listopada, 
            -Svjetski dan smanjenja rizika od katastrofa 13. listopada 
            -Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima 18. listopada 
            -Dan borbe protiv AIDS-a 1. prosinca,  
            -Međunarodni dan volontera 5. prosinca 
            -Međunarodni dan ljudskih prava 10. prosinca 
            -Međunarodni dan migranata 18. prosinca i dr. 
Ostale akcije koje zbog izvanrednih potreba utvrdi Glavni odbor HCK. 
 
 


