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PROGRAMA RADA GDCK VALPOVO   
ZA 2020. GODINU 

 
 
Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo, kao sastavnica Nacionalnog društva Hrvatskog 

Crvenog križa, te Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u skladu sa  

Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ 71/2010)  te sa svojom misijom i 

vizijom definiranih Statutom GDCK Valpovo, nastavit će s djelatnostima i aktivnostima 

usmjerenima ispunjavanju ciljeva formuliranih u Strateškom planu – Programu rada i razvoja 

GDCK Valpovo za razdoblje 2017-2020., koji svojim glavnim odrednicama slijedi „Strategiju 

2020“ Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. 

U prethodnom periodu stvoreni su preduvjeti za daljnji napredak i razvoj GDCK Valpovo, a 

sve u cilju s potrebama lokalne zajednice, kako bi se ostvarila temeljna uloga GDCK Valpovo, 

kao vodeće humanitarne organizacije na području svog djelovanja. 

Polazeći od sustava planiranja kojem je zadaća odredit buduće aktivnosti GDCK Valpovo i 

moguće rizike poslovanja svesti na najmanju moguću razinu, uloga menadžmenta je uskladiti 

proces planiranja na svim hijerarhijskim razinama (strateško, operativno i taktično planiranje), 

vodeći računa da planovi budu realni i ostvarivi. Zadaća menadžmenta je jasno definiranje 

ciljeva kako bi se moglo pratiti njihovo ostvarenje, a samim time i preispitivanje vizije i misije, 

kroz strategiju GDCK Valpovo, u kojoj su, osim vizije, misije i ciljeva organizacije, definirane 

i buduće aktivnosti i očekivani rezultati. 



1 
 

 U 2020. godini provodit će se sve redovne djelatnosti, odobreni i ugovoreni programi i projekti 

financirani od nadležnih ministarstava i sufinancirani iz sredstava Europske unije. Detaljan 

prikaz definiranih ciljeva i aktivnosti prikazan je nadalje u ovom Programu rada za 2020. 

godinu.  Analiza stanja GDCK Valpovo i njezinog okruženja, temelj je za određivanje  

strateških i operativnih ciljeva, očekivanih rezultata i budućih aktivnosti vezanih za ostvarenje 

istih. U današnje vrijeme kada su veoma prisutne nagle, pa i neočekivane  dinamične promjene 

kojima se treba prilagoditi, GDCK Valpovo može osigurati svoj uspjeh samo sposobnošću 

brzog i dobrog operativnog i strateškog planiranja, te isto tako mora biti svjesna svojih 

ograničenja u smislu provedbe zacrtanih ciljeva u svom svakodnevnom djelovanju. Osim toga, 

mora imati na umu da je planiranje jedan kontinuirani proces koji se mora redovito provoditi u 

svim aspektima poslovanja, jer se na taj način povećava razina objektivnosti, a samim time i 

kvaliteta poslovanja koja je preduvjet budućeg djelovanja. 

Sustav vrijednosti, čiji je temelj vizija, misija i ciljevi GDCK Valpovo te sustav upravljanja 

ljudskim potencijalima, odgovara na pitanja što želimo postići i kako tamo stići.   

Ljudski resursi predstavljaju najvažniji unutarnji faktor koji djeluje na rad našeg društva, te 

je potrebno sagledati koliko kao organizacija imamo zaposlenih i na kojim radnim mjestima, 

imamo li dovoljno znanja te pokrivamo li sve neophodne kompetencije i vještine potrebne za 

provođenje aktivnosti s ciljem postizanja kvalitetnih rezultata. 

Tijekom prethodnog  perioda intenzivirala se edukacija zaposlenika i volontera GDCK Valpovo 

kako bi efikasnije i stručnije mogli obavljati svoje radne zadatke. Tako se i u  2020. godini 

planira  ulagati u obrazovanje i razvoj stručnosti zaposlenika koji pokažu osobit trud i angažman 

u svom području rada i u skladu sa zahtjevima posla, kroz  edukacije prema Katalogu edukacija 

HCK, tečajeve, seminare, savjetovanja, stručno osposobljavanje i drugi vid osposobljavanja, 

usavršavanja i cjeloživotnog učenja kako bi im se omogućio osobni ali i profesionalni razvoj.  

U skladu s tim, razviti i sustav nagrađivanja odličnih radnih rezultata zaposlenika. Osim toga, 

potrebno je i napraviti cjelokupno revidiranje ugovora o radu svih zaposlenika vezanih uz 

provedbu odobrenih i ugovorenih EU projekata,  te projektiranje (dizajniranje) novih radnih 

mjesta, ovisno o potrebama priprema i provedbe EU projekata ili drugih redovnih djelatnosti. 

Slijedom navedenog,  u 2020. godini planirano je donijeti novi Pravilnik o radu  za 

sistematizaciju radnih mjesta, sustav plaća, prava radnika, fleksibilno radno vrijeme i rad od 

kuće,  kao i  procedure za procjenu rada  te uvođenje jače kontrole izvršenja poslova i radnih 

zadataka. Osobito će se usmjeriti pažnja na internu komunikaciju putem virtualnih online alata 
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i servisa, i online rad na zajedničkim programima i projektima, te dodatna edukacija i 

usavršavanje svih zaposlenika stručne službe za rad na istom.  

Tijekom 2020. godine nastavit će se i započeto revidiranje svih postojećih unutarnjih akata, te 

donošenje novih u skladu s postojećim pravilnicima i zakonima. Osobita pažnja usmjerit će se 

na  daljnje aktivnosti vezane za usklađivanje poslovanja s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 

Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom 

osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe 

o zaštiti podataka („Narodne novine“ 42/2018). 

Tijekom 2020. godine GDCK Valpovo  nastaviti će s provedbom  aktivnosti o primjeni pravila 

zaštite na radu i zaštite od požara, sukladno Zakonu o zaštiti na radu te drugim važećim 

propisima i pravilnicima. 

U 2020. godini očekuje se značajno više poziva za prijavu projekata iz EU fondova na koje se 

GDCK Valpovo po procjeni i prihvatljivosti može prijaviti, nego što je to bilo prethodne tri 

godine.  

Skupština GDCK Valpovo, kao najviše tijelo upravljanja i odlučivanja, održava redovnu 

sjednicu najmanje jedanput godišnje, sukladno Statutu GDCK Valpovo i Zakonu o udrugama 

(„Narodne novine“ 74/2014). U 2020. godini planirano je održavanje dvije sjednice  Skupštine, 

u ožujku i prosincu, a po potrebi održat će se i više sjednica. Početkom godine, članovi 

Skupštine razmatrat će izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu. 

Krajem godine potrebno je usvojiti plan rada i financijski plan za 2021. godinu. 

Odbor GDCK Valpovo, kao izvršno tijelo Skupštine odlučuje o radu između sjednica 

Skupštine, brine o provođenju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine, te upućuje sve planske 

materijale i izvješća o radu Skupštini na usvajanje. Tijekom 2020. godine, planirano je održati 

najmanje četiri sjednice Odbora GDCK Valpovo (ožujak, lipanj, rujan i prosinac), a po potrebi 

i više. 

Nadzorni odbor GDCK Valpovo je tijelo koje nadzire financijsko- materijalno poslovanje 

društva i namjensko trošenje sredstava društva. Tijekom 2020. godine, Nadzorni odbor sastajat 

će se po potrebi. Članovi Nadzornog odbora biti će pozvani na sve sjednice Odbora, kako bi  na 

taj način imali širu, objektivniju i kontinuiranu sliku o cjelokupnom poslovanju GDCK 

Valpovo. 
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Tijekom 2019. godine započelo je uvođenje „eko – sjednica“ i  e-poslovanja, te se isto nastavlja 

i tijekom 2020. godine, u nastojanju smanjenja troškova i ekološke osviještenosti, te u skladu s 

istim, sjednice će se održavati primjenom IT tehnologija (tableti, interaktivna ploča i sl.) i 

korištenjem online komunikacije, neovisno o tome gdje se nalazili, prilagođeno dinamičnom 

načinu života aktivnih ljudi. 

Kroz dobar sustav informiranja, od neizmjerne je važnosti znati prepoznati ključne dionike 

GDCK Valpovo i stvoriti u  svijesti onih kojima se  obraća ili od kojih nešto očekuje, pozitivnu 

percepciju o GDCK Valpovo i njezinim vrijednostima za širu društvenu zajednicu. S tim u 

skladu, tijekom 2019. godine nastavit će se intenzivna nadogradnja web stranice GDCK 

Valpovo https://crvenikrizvalpovo.hr/, facebook profila, instagrama i drugih društvenih mreža. 

Kako bi GDCK Valpovo znalo posluje li uspješno treba uspostaviti sustav kontrole, odnosno 

mjerenje učinaka svog rada, koji će pomoći u praćenju ostvarivanja planiranih ciljeva. Uloga 

menadžmenta je kontinuirano pratiti ostvarenje strateškog i operativnog plana u odnosu na 

definirane  ciljeve, utvrditi eventualne razloge odstupanja od istih, te predložiti aktivnosti koje 

je potrebno poduzeti kako bi se utvrđena odstupanja otklonila. Kontrola kao takva, instrument 

je identificiranja promjena što rezultira neprekidnim prilagođavanjem budućih aktivnosti 

GDCK Valpovo novonastalim događajima u njezinu okruženju.  

Kako bi se unaprijedio način praćenja izvršenje obveza, smjernica i ciljeva koji proizlaze iz 

Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, Zakona o udrugama, Statuta i dr. važećih zakona i propisa 

vezanih za rad našeg društva, u  2019. godini angažiran je  neovisni  revizor   u svrhu provedbe 

detaljne analize poslovanja koja će se provesti u 2020. godini, a  u cilju usklađivanja s istim. 

Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo, koje u svom radu ostvaruje humanitarne ciljeve i 

zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog 

odgoja i zalaže se za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava, te 

posebne obveze izvršava u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, 

tehnoloških i drugih nesreća i epidemija s posljedicama masovnih stradanja ljudi, neprofitna je 

udruga koja djeluje na području gradova Belišća i Valpova, te općina Bizovca i Petrijevaca. 

 
 

OPĆI CILJ 
Potaknuti, ohrabriti, olakšati i promovirati sve oblike humanitarnih aktivnosti Crvenog križa s ciljem 
sprječavanja i ublažavanja ljudskih patnji, a čime se pridonosi očuvanju i promicanju ljudskog dostojanstva 
i mira u svijetu. 
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STRATEŠKI 
CILJEVI 

1. 
Spasiti živote, zaštititi osnovne uvjete za život i pridonijeti oporavku nakon katastrofa i 
kriznih situacija 

2. Omogućiti zdraviji i sigurniji život 
3. Promicati socijalno uključivanje i kulturu mira i nenasilja 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

1.1. Priprema i odgovor na katastrofe i krize 
1.2. Oporavak od katastrofa i kriza i sustav upravljanja u katastrofama 
2.1. Poboljšati pristup zdravstvenim uslugama ljudima koji žive u  slabije razvijenim 

zajednicama, posebno u slučaju katastrofa 
2.2. Poboljšavanje zdravstvene njege 

2.3. 
Poticati aktivnosti povezane s faktorima koji utječu na zdravlje – utjecati na usmjeravanje 
javnog interesa i socijalnu mobilizaciju 

2.4. Smanjivanje rizika od katastrofa 
2.5. Suočavanje s klimatskim promjenama 
3.1. Promicanje praktične primjene temeljnih načela 
3.2. Osiguravanje bolje integracije osoba s manjim mogućnostima 

REZULTATI 

1.1. Učinkovita pripravnost kapaciteta za prikladan i pravodoban odgovor na katastrofe i krize 
1.2. Smanjenje smrtnosti, gubitaka, štete i drugih štetnih posljedica katastrofa i kriza 
1.3. Poboljšani oporavak funkcioniranja zajednice nakon katastrofe i krize 
2.1. Bolje zdravlje svakog pojedinca kao i zdravlje cjelokupne zajednice 

2.2. 
Sprječavanje zdravstvenih posljedica koje mogu nastati uzrokovane prirodnim/ ljudskim 
događanjima (potresi, poplave, klimatske promjene, oružani sukobi...). 

3.1. Veća podrška javnosti za temeljna načela Crvenog križa i smanjenje diskriminacije 
3.2. Niže razine nasilja i mirnije usklađenje socijalnih razlika 
3.3. Veća integracija ljudi u nepovoljnijem položaju u svojim zajednicama 

 
 
 
 
 
 
 

AKTIVNOSTI VEZANE UZ POSTIZANJE DEFINIRANIH  CILJEVA 

CILJ 
1. 

Spasiti živote, zaštititi osnovne uvjete za život i pridonijeti oporavku nakon 
katastrofa i kriznih situacija 

 Služba traženja – rješavanje zahtjeva za traženje i uspostavljanje što bržeg kontakta 
između razdvojenih članova obitelji, postupak traženja nestalih osoba, osnovna 
edukacija i obnova znanja  zaposlenika i volontera, te omogućavanje  napredne obuke u 
suradnji s HCK. 
Obuka i priprema ekipa za djelovanje u katastrofama na lokalnoj razini (osnovna 
znanja iz prve pomoći, psihosocijalne podrške, sigurnosti i samozaštite te 
komunikacije); 
Napredna obuka članova interventnih timova (procjena situacije, služba traženja, 
organizacija prihvata i smještaja, osiguranje pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta); 
Priprema zaliha osnovnih namirnica i opreme za slučaj katastrofe i krize; 
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Usavršavanje logistike i komunikacije pouzdani sustavi ranog upozoravanja na 
katastrofu; edukacije o planiranju, organiziranju i komunikaciji u kriznim situacijama 
na lokalnoj i nacionalnoj razini;  
Oporavak od katastrofa i kriza (sprečavanje daljnjih oštećenja i gubitaka, zdravstvena 
zaštita, psihosoc. pomoć, osiguravanje osnovnih životnih uvjeta, dostupnost hrane i sl.); 
Edukacija zaposlenika i volontera za djelovanje u kriznim situacijama u suradnji sa 
HCK  i drugim relevantnim stručnim osobama  (osnove pružanja psihosocijalne podrške 
u kriznim situacijama, pružanje pomoći i podrške pogođenim skupinama i dr. aktivnosti 
vezane za krizne situacije), osobito vezano za pružanje pomoći migrantima i 
izbjeglicama jer se i u predstojećem periodu očekuje pojačana aktivnost na tom području 
djelovanja. Daljnje uključivanje zaposlenika i volontera u sve krizne situacije. Osobitu 
pažnju posvetiti razvoju volonterstva, što uključuje osnovne i napredne edukacije o 
osnovama pružanja psihosocijalne podrške u slučajevima velikih nesreća i katastrofa, 
učincima koje krizni događaji imaju na pojedinca, obitelj i cijelu zajednicu, načinima 
pružanja podrške pogođenom stanovništvu, te načinima brige o sebi u ulozi pomagača, 
te kako razviti mehanizme nošenja sa stresom u kriznim situacijama. 
Humanitarna pomoć – ojačati i promovirati prikupljanje i distribuciju  humanitarne 
pomoći socijalno osjetljivim skupinama kao i  žrtvama prirodnih i drugih katastrofa uz 
uključivanje volontera. Vođenje evidencije sukladno relevantnim zakonima i propisima. 
Rješavanje problema nedostatka prostora za skladištenje humanitarne pomoći, kroz 
moguću uslugu korištenja prostora bez plaćanja najma, potencijalnih donatora ili neki 
drugi prihvatljiv način. Potrebno osigurati bazu podataka korisnika humanitarne pomoći 
u suradnji s CZSS Valpovo i Domom zdravlja Valpovo, Caritasom Valpovo te ostalim 
udrugama koje tkđ. prikupljaju i distribuiraju humanitarnu pomoć te kontinuirano 
usklađivati status korisnika s istim, kako bi pomoć ravnomjerno i pravedno bila 
raspoređena najosjetljivijim skupinama. Izraditi plan prikupljanja i raspodjele pomoći 
na tjednoj ili mjesečnoj bazi, izraditi informativne letke prilagođene korisnicima o 
ostvarivanju prava na humanitarnu pomoć te o istom informirati korisnike putem radija,  
plakata i dr. oblika informiranja. 

CILJ 
2. Omogućiti zdraviji i sigurniji život 

 Prva pomoć – osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći prilagođeno pojedinim 
interesnim skupinama (volonterima, kandidatima za vozače u AŠ, radnicima, djeci u 
OŠ, mladima u SŠ,  i interventnom timu) organiziranjem tečajeva prve pomoći, javne 
pokaze i zajedničke vježbe, kroz promicanje važnosti znanja o prvoj pomoći kako bi se 
spriječile posljedice koje nastaju zbog iznenadnih ozljeda ili naglo nastupajućih bolesti. 
Daljnje stručno usavršavanje predavača za dobivanje ili produženje dozvole u suradnji 
s HCK. 
Tijekom 2020. godine planirano je  održati približno 30 tečajeva prve pomoći za 
kandidate za vozače AŠ i radnike s našeg područja djelovanja, a na kojima će biti 
osposobljeno oko 320 kandidata.  
U 2020.  planirano je provođenje radionica prve pomoći u svih 5 osnovnih škola na 
našem području i SŠ Valpovo. Prilikom priprema ekipa podmlatka i mladih za 
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natjecanje Hrvatskog Crvenog križa znanje iz prve pomoći steći će 40 učenika naših 
škola.  
Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo i tijekom 2020. godine planira redovna 
dežurstva ekipa prve pomoći na svim većim događanjima na našem području na kojima 
se očekuje veći broj okupljenih  (ispraćaj maturanata, turnir u odbojci, rukometni turnir, 
biciklijada i sl.). 
Svjetski dan prve pomoći obilježava se svake godine u rujnu (2. subota u mjesecu), a 
2020. godine planiramo, povodom tog dana, održati pokazne vježbe na više značajnih 
lokacija na našem području djelovanja kako bismo ukazali na važnost poznavanja 
osnovnih pravila pružanja prve pomoći. 
Dobrovoljno darivanje krvi – Tijekom 2020. planirano je organiziranje i provođenje 
akcija prikupljanja krvi na području Valpovštine, temeljem plana akcija u suradnji sa 
Zavodom za transfuzijsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek. U 2020. godini 
planirano je 27 akcija DDK i  planiranih 1550  doza krvi. Osim redovnih akcija, u 2020. 
planirano je i organiziranje izvanrednih akcija darivanja krvi putem ciljanih apela, 
okupljanje darivatelja, vođenje evidencije, daljnja suradnja sa Srednjom školom 
Valpovo i organiziranje akcija za mlade u istoj, razmotriti mogućnost organiziranja 
akcija darivanja krvi i u osnovnim školama za roditelje učenika kroz posebno ciljane 
poruke. Osobitu pažnju posvetiti animiranju novih, mladih potencijalnih darivatelja 
krvi, kao i postojećih, dobro osmišljenom i unaprijed planiranom marketinškom 
komunikacijom putem sredstava promocijskog miksa i digitalnog marketinga. 
Poboljšati izravnu komunikaciju s darivateljima na „licu mjesta“, odnosno interaktivan 
odnos odabranim  i prilagođenim načinom komuniciranja s  ciljnom skupinom, težeći 
uspostavljanju dobrih odnosa i stvaranju svijesti o važnosti njihovog nesebičnog 
darivanja. 
U cilju prepoznavanja važnosti darivanja krvi u cjelokupnoj zajednici, iznimnu pažnju 
u 2020. godini usmjerit će se dodjeli priznanja darivateljima krvi prigodom 
obilježavanja Dana dobrovoljnih darivatelja krvi, 25. listopada 2020. godine, 
organiziranjem prigodne svečanosti gdje će priznanja uručivati predstavnici JLRS i 
Crvenog križa. Ujedno je planiran i odlazak svih onih darivatelja krvi (žene –  za75 i 
više puta darovanu krv i muškarci – za 100 i više puta darovanu krv)  koji u 2020. godini 
ostvare jubilarni broj davanja krvi, na svečanosti uručenja priznanja „Povelje 
humanosti“ Osječko-baranjske županije i odlikovanja Predsjednice RH  „Red Danice 
hrvatske s likom Katarine Zrinske“. 
Radi boljeg povezivanja i objedinjavanja evidencije darivatelja krvi tijekom 2020. radit 
će se na implementiranju nove baze podataka kao i na edukaciji djelatnika i volontera, 
a sve u cilju promicanja darivanja krvi. 
Programi zaštite zdravlja – zdravstveno odgojna predavanja, radionice za djecu, 
mlade i odrasle kako bi se unaprijedilo znanje o zdravlju, načinima zdravog življenja, a 
s time i očuvalo zdravlje i spriječile bolesti. Obilježavanje dana posvećenih zdravlju 
(Tjedan borbe protiv tuberkuloze, Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i 
ovisnosti o drogama, Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan borbe protiv zlouporabe droga, 
Dan borbe protiv AIDS-a) uz pomoć mladeži, brojnih volontera i  ostalih suradnika iz 
zdravstvenih i drugih djelatnosti (liječnici, medicinske sestre, nastavnici i dr.). Razvijati 
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i dalje dobru suradnju sa srednjom i osnovnim školama te tijekom cijele 2020. godine   
provoditi radionice na temu prevencije ovisnosti, odgovorno spolno ponašanje.  
Budući su mladi sve izloženiji raznim sredstvima ovisnosti, u 2020. godini, posebnu 
pažnju planiramo posvetiti unapređenju znanja o prevenciji ovisnosti, točnije formirati 
stručni tim koji bi se educirao i radio na prevenciji na našem području. 
Klub mladih – Potrebno je uključiti što veći broj mladih u različite aktivnosti i 
programe HCK kroz definirani Program rada mladih  GDCK Valpovo -zaštita i 
unapređenje zdravlja, akcije solidarnosti u suradnji s osnovnim školama Valpovštine i 
srednjom školom, poticanje za dobrovoljno darivanje krvi, pomoć  i uključivanje u 
provedbi redovnih programa/projekata, odgoj za humanost i zdravstveni odgoj, 
razvijanje socijalne svijesti, osjećaja humanosti, tolerancije, suosjećanja i 
razumijevanja, priprema i sudjelovanje na natjecanjima za provjeru znanja i vještina iz 
prve pomoći i Crvenog križa, sudjelovanje na seminarima i kampovima mladeži, 
organiziranje radionica, parlaonica, okruglih stolova, pokaznih vježbi i dr. u skladu s 
temama ovisno o područjima na kojima se želi djelovati (prevencija ovisnosti, 
prevencija trgovanja ljudima, sigurno ponašanje na internetu, ekologija i zaštita okoliša, 
promicanje načela Pokreta i povijesti CK, prva pomoć, odgovorno spolno ponašanje, 
djelovanje u katastrofama i dr.).  
Veliki naglasak staviti na pripremu ekipa osnovnih i srednje škole za natjecanje mladih 
HCK te organizaciju gradskog natjecanja mladih HCK.  
Početkom 2020. godine u planu je održati izbornu sjednicu Skupštine Kluba mladih 
GDCK Valpovo na kojoj će se izvijestiti o aktivnostima tijekom 2019.godine te detaljno 
isplanirati aktivnosti za 2020. godinu. 
Osobitu pažnju posvetiti suradnji s ostalim društvima Crvenog križa u Hrvatskoj kroz 
razne kampove, edukacije i susrete (sudjelovanje na Kampu HCK, Ljetnoj školi mladih, 
međunarodnim kampovima,..) 
Od iznimne je važnosti prilagoditi se vremenu u kojem živimo i tijekom 2020. godine 
usmjeriti aktivnosti suradnji za inovacije i razmjenu dobre prakse kroz različite 
programe/projekte sukladno europskim standardima i  smjernicama „Europske strategije 
za mlade – ulaganje i osnaživanje“, koja pridonosi zadovoljavanju potreba mladih i 
podizanju kvalitete njihova života sa svrhom njihove optimalne društvene integracije. 

CILJ 
3. Promicati socijalno uključivanje i kulturu mira i nenasilja 

 Humanitarno-socijalni programi, program skrbi za osobe treće životne dobi 
Uz provedbu redovnih programa, tijekom 2020. godine nastavit će se i provedba 
započetih projekata i programa financiranih od nadležnih ministarstava i JLRS: 
Pučka kuhinja - organiziranje prehrane - nabava i dostava gotovih obroka. 
Navedenim programom tijekom 2020. godine bit će podijeljeno preko 33 tisuće kuhanih 
obroka i obuhvaćeno oko 140 starih, nemoćnih i bolesnih osoba koje će svakim radnim 
danom dobiti kuhani obrok i vikend - lunch paket na svoj kućni prag,  i koji  to pravo 
ostvare  na isto putem rješenja Centra za socijalnu skrb Valpovo ili su članovi GDCK 
Valpovo. Tijekom 2020., u suradnji sa CZSS,  intenzivirat će se uključivanje  dodatnih  
najranjivijih, starijih i nemoćnih osoba s područja Valpovštine, korisnika projekta 
FEAD II, kojima bi se  tijekom 2020. godine ishodilo trajno rješenje za pripremu i 
dostavu kuhanih obroka.  
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Pomoć u kući: tijekom 2020. godine planirana je nemoćnim i bolesnim osobama te 
osobama starije životne dobi koje to pravo ostvare putem rješenja Centra za socijalnu 
skrb, ; obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene; zadovoljavanje drugih 
svakodnevnih potreba), te organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe,  i sve druge 
aktivnosti koje utječu na mijenjanje stavova pojedinaca i društva u cjelini.  
U 2020. godini planirano je da će se kroz program  Pomoć u kući brinuti oko 40 
korisniku u potrebi te će se pružiti približno oko  3500 usluge kućanskih poslova, 900 
usluge osobne higijene te 850 usluge zadovoljavanja drugih potreba te organizirane 
dnevne aktivnosti za starije osobe,  i sve druge aktivnosti koje utječu na mijenjanje 
stavova pojedinaca i društva u cjelini i to: 
Ø Općina Petrijevci: 2 korisnika (144 usluge) 
Ø Općina Bizovac: 19 korisnika (1900 usluga) 
Ø Grad Valpovo: 20 korisnika, (3300 usluga). 

Temelj za izradu plana za 2020. godinu su ostvareni rezultati Programa pomoći u kući 
zaključno s 30.11.2019. 

 
Dnevne aktivnosti za starije osobe na području Valpovštine  -  U očekivanju poziva 
za dodjelu bespovratnih sredstava objavljenog  tijekom 2020. godine od strane 
nadležnog Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socij.politiku , GDCK Valpovo 
pripremit će i prijaviti novi projektni prijedlog Dnevnog boravka za starije osobe. 
 
Za  programe usmjerene skrbi za osobe treće životne dobi, u 2020. godini u planu je i 
kupnja jednog vozila prilagođenog za prijevoz istih do bolnica, liječnika opće prakse, 
na vršnjačka druženja i sl. 
 
Tijekom 2020. godine nastavljaju se odobreni i ugovoreni projekti za dodjelu 
bespovratnih sredstava u sklopu Europskog socijalnog fonda, EU fonda za najpotrebitije 
i koji su također namijenjeni  osobama u potrebi i osobama treće životne dobi: 

Ø Zaželi – Pomozi sebi, pomažući drugima – Crveni križ Valpovo 
Ø Fead 2  - „Pomoć najpotrebitijima na području Valpovštine“ 
Ø Podrške socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina 

„Učim, radim… Više vrijedim…“ 
U nastavku ovog Plana rada za 2020. godinu detaljno će biti obrazloženi. 
 
Tijekom 2020. godine planirana je i daljnja provedba uvođenja „Standarda kvalitete 
socijalnih usluga“ u kojima je stavljen naglasak prvenstveno na korisnike usluga i 
predstavljaju polaznu osnovu za mjerenje kvalitete socijalnih usluga, čime se 
omogućuje precizna i transparentna evaluacija, te način procjene na koji se pružena 
usluga odražava na život ljudi koji je primaju. Potrebno je redovito prikupljati 
informacije o korisnicima (Izrada promotivnih materijala, lako razumljivih o vrstama 
usluga i  kriterijima dobivanja istih; redovito prikupljanje povratnih informacija od 
korisnika, uključujući pritužbe i prigovore, putem anketa, evaluacijskih upitnika), 
uključivanje korisnika u rad  GDCK Valpovo vezano za pružanje soc.usluga, te 
uvođenje nužnih promjena u pružanju usluga (Prikupljene povratne informacije od 
korisnika koristiti pri donošenju odluka o promjeni pružanja usluga kako bi bile 
zadovoljene i specifične potrebe pojedinih korisnika - analiza povratnih informacija i 
poduzimanje potrebnih mjera poboljšanja pružanja usluga).  
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Osobitu pažnju usmjeriti nacionalnoj Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne 
isključenosti RH 2014.-2020., koja sadrži kratku i jasnu sliku postojećeg stanja 
siromaštva i socijalne isključenosti, kao i uzroka koji su doveli do toga stanja.  
Strategija jasno ističe tko su najranjivije skupine društva izložene siromaštvu i soc. 
isključenosti. Bazira se na osiguravanju uvjeta za ostvarenje tri glavna cilja: borba protiv 
siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu; sprječavanje 
nastanka novih kategorija siromašnih i socijalno isključenih osoba; uspostava 
koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne 
isključenosti.  U skladu s navedenim potrebno je usmjeriti djelovanje prema ostvarenju 
definiranih ciljeva 
Posudionica ortopedskih i medicinskih pomagala - Tijekom prethodnog razdoblja 
unaprijedila se  kvaliteta posudbe medicinskih i ortopedskih pomagala nepokretnim i 
teže pokretnim osobama i to, prije svega, kroz izradu baze postojećih pomagala i 
evidencije korisnika istih, kao i donatora, te će se ista nastaviti i tijekom 2020. godine. 
Osobitu pažnju posvetiti unapređenju odnosa s donatorima.  
Akcije solidarnosti – GDCK Valpovo će tijekom 2020. godine pokretati, organizirati i 
provoditi redovne i izvanredne akcije solidarnosti kojima se prikuplja pomoć osobama 
u potrebi . 
Tijekom 2020. godine nastojat će se unaprijediti provedba socijalnih djelatnosti. 
Nastavit će se zaprimanje i rješavanje zahtjeva za pomoć od strane osoba u potrebi. 
Nastojat će se unaprijediti i proširiti suradnja s CZSS Valpovo kako bi se osiguralo 
podmirenje osnovnih životnih potreba za one kojima je pomoć najpotrebnija. 
Tijekom 2020. godine nastavit će se odlična suradnja s Probacijskim uredom Osijek. 
(Probacijska služba je profesionalna i specijalizirana služba, u sklopu kaznenopravnog 
sustava koja nadzire počinitelje kaznenih djela te im pruža podršku u zajednici 
smanjujući pritom troškove te rizik ponovnog počinjenja kaznenih djela.). Osobe će biti 
uključene u svakodnevne djelatnosti GDCK Valpovo, čime će im se ukazati na važnost 
rada s najranjivijim kategorijama stanovništva i time pokušati razviti empatija, 
suosjećanje, humanost, i prije svega, osjećaj da mogu nekome pomoći.  Ujedno će se i 
ostvariti konkretan doprinos društvenoj integraciji rizične kategorije stanovništva.  

  
 
 
 

PROVEDBA EU PROJEKTA I PRIPREMA NOVIH PROJEKTNIH PRIJEDLOGA   
U 2020. GODINI 

 

1. U očekivanju  poziva za dodjelu bespovratnih sredstava objavljenog i tijekom 2020. 

godine od strane nadležnog Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu 

politiku, GDCK Valpovo pripremit će i prijaviti novi projektni prijedlog Dnevnog 

boravka za starije osobe, kako bi se osigurala dostatna financijska sredstva potrebna za 

provedbu istog. 

Tijekom 2020. godine, ukoliko projekt bude odobren od strane nadležnog ministarstva,  

planirane aktivnosti za starije osobe bit će prilagođene potrebama i interesima starijih 

osoba s područja Valpovštine te širenje aktivnosti za starije osobe kroz organizirane 
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vršnjačke posjete starijim osobama kojima aktivnosti nisu dostupne na području 

Valpovštine. Tijekom provedbe projekta obuhvatit će se najmanje 100 starijih osoba 

kao izravnih korisnika te 3.000 neizravnih korisnika s područja Valpovštine. Aktivnosti 

će se provoditi na raznim mjestima: prostorija GDCK Valpovo, domovi korisnika, 

društveni centri lokalne zajednice i sl. U prostoru GDCK Valpovo nastavit ćemo 

provoditi organizirane dnevne aktivnosti: sportsko-rekreativne, kreativne, edukacijske i 

informativne, kulturne i zabavne ovisno o interesu korisnika, događanjima u lokalnoj 

zajednici te obilježavanju važnih datuma tijekom godine. Dosadašnji dugogodišnji 

korisnici bit će angažirani u uključivanje korisnika koji su udaljeniji, slabije pokretni i 

koji su ostali sami i izolirani. Organizirat ćemo timove prema lokacijama u kojima žive 

koji će ići u posjet onima koji su u potrebi, a na osnovu evidentiranih potreba izradit 

ćemo plan odgovora na potrebe, odnosno organizirati aktivnosti sustavne brige i 

uključivanja usamljenih starijih osoba u društveni život lokalne zajednice.   

 

2. Tijekom 2020. godine nastavlja se daljnja provedba projekta  „Pomozi sebi, pomažući 

drugima – Crveni križ Valpovo“ u iznosu od 3.072.960,11 kn na poziv za dodjelu 

bespovratnih sredstava „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ Europskog socijalnog 

fonda iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Prijavljeni 

partneri su CZSS Valpovo, HZZ, te Udruga Zvono Belišće. Projekt je odobren i 

ugovoren 28.12.2017. čime počinje njegova implementacija, te se nastavlja i tijekom 

2020. godine. Provedbena tijela su Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, te Hrvatski 

zavod za zapošljavanje. Svrha projekta je ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinijeti 

smanjenju rizika od siromaštva 15 teže zapošljivih žena, te potaknuti socijalnu 

uključenost i povećati razinu kvalitete života 75 krajnjih korisnika na području 

Valpovštine: 

Ø Grad Valpovo – 45 korisnika, 

Ø Grad Belišće – 20 korisnika, 

Ø Općina Petrijevci – 5 korisnika, i 

Ø Općina Bizovac – 5 korisnika. 

Razdoblje trajanja projekta je 30 mjeseci, tako da se i tijekom 2020. godine planira 

nastaviti s besplatnim uslugama pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama (nabava 

namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć u pripremi obroka, pranje posuđa, 

održavanje čistoće prostora u kojem se boravi, donošenje vode, ogrijeva i slično, pranje 

i glačanje rublja, plaćanje računa, pomoć u oblačenju i svlačenju, itd.).  
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Tijekom 2020 godine, javnost će se o rezultatima ovog projekta  informirati putem 

mjesečnih objava Valpovštine.info, putem  web stranice GDCK Valpovo,  fb profila i 

instagrama i sl..  Tijekom slijedećeg mandatnog razdoblja planira se i prijava  na novi  

poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ 

Europskog socijalnog fonda iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 

2014.-2020. ili poziv otvoren za tu namjenu u novom razdoblju od 2020.godine. 

3. Nastavlja se, tijekom 2020. godine, i daljnja provedba projekta „Učim, radim… Više 

vrijedim…“  - „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih 

skupina“ u iznosu od 1.441.555,68 kn Europskog socijalnog fonda iz Operativnog 

programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projekt je odobren i ugovoren 4. 

rujna 2018. godine, čime je započela provedba u trajanju od dvije godine. 

Tijekom 2020. je planirano je daljnje osposobljavanje  pripadnika marginaliziranih 

skupina na našem području (korisnici ZMN, romska nacionalna manjina, invalidi, mladi 

koji izlaze iz sustava skrbi) Valpovštine. Cilj je osposobiti 100 korisnika, te ih kroz 

radionice socijalnih vještina i mentorstvo CZSS pripremiti za tržište rada. 

4. Tijekom 2020. godine nastavlja se i provedba projekta FEAD - „Ublažavanje 

siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili 

osnovne materijalne pomoći – faza II“,  u okviru Fonda europske pomoći za 

najpotrebitije  koji je odobren  i ugovoren pod nazivom „Pomoć najpotrebitijima na 

području Valpovštine“ u vrijednosti od 4.277.915,08 HRK.  Projekt je ugovoren 20. 

srpnja 2018. godine s rokom provedbe do 20. siječnja 2020. godine. Tijekom 2020. 

planiran je završetak provedbe istog, ali i prijava na novi natječaj u narednom razdoblju. 

Projektom je osigurano 10.600 paketa hrane i 8.000 paketa higijene korisnicima s 

područja Valpovštine (1.400 korisnika). Osim toga, osigurane su i školske torbe, majice 

za tjelesni i patike za oko 300 djece s područja Valpovštine, korisnika zajamčene 

minimalne naknade i djece obitelji koje su se našle u nekim od kriznih situacija. Podjele 

paketa osiguravala se i osigurat  će se i nadalje u suradnji s gradovima Valpovo i Belišće, 

općinama Bizovac  i Petrijevci,  Maticom umirovljenika Belišće i Socijalnom 

samoposlugom Belišće, te CZSS Valpovo. Projektom   se pripremalo i razvozilo još 

dodatnih 100 kuhanih obroka  pet dana u tjednu starijim i bolesnim osobama na području 

Valpovštine do kraja provedbe projekta, te će se nastojati osigurati iste usluge kroz novi 

natječajni prijedlog u slijedećem mandatnom razdoblju. 

5. Izrađen je glavni projekt obnove zgrade GDCK Valpovo, projekt za dizalo za slabije 

pokretne osobe i osobe s invaliditetom, te je dobivena suglasnost Konzervatorskog 
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odjela iz Osijeka za izrađeno idejno rješenje za rekonstrukciju i dogradnju zgrade u 

dijelu postojećih ruševnih garaža, te je prijavljen u listopadu 2019. godine novi  

projektni  prijedlog na poziv za EU projekte „Unapređivanje infrastrukture za pružanje 

socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 2“, u 

suradnji sa Županijskom razvojnom agencijom Osječko-baranjske županije u iznosu od 

14.999.999,84 kn.  Za potrebe ovog projektnog prijedloga   kupljeno je građevinsko 

zemljišta i napravljeno idejno rješenje za potrebe izgradnje novog Centra socijalnih 

usluga Valpvštine, za koji se predviđa, ukoliko projekt bude i odobren, izgradnja u 

slijedećem razdoblju. U novoizgrađenom Centru socijalnih usluga prediđen je novi 

prostor kuhinje – za pripremu i dostavu kuhanih obroka, sa svim pratećim pripremnim 

prostorijama i hladnjačama, prostor za potrebe Programa pomoći u kući – praona, 

glačaona, prostor za poludnevni i cjelodnevni boravak za starije osobe, uredski prostori 

za zaposlenike i prostor za opremu i skladištenje, prilagođeno osobama smanjenje 

pokretljivosti i osobama s inaliditetom i sav popratni sadržaj objekta. Tijekom 

slijedećeg razdoblja planirana je provedba navedenog projekta, ukoliko se dobije odluka 

o financiranju od navedenog posredničkog tijela. Početkom 2020. godine planirano je 

izraditi glavni projekt kojim bi se adaptirao prijeko potreban prostor garaža koji se 

trenutno koristi za skladištenje i distribuciju humanitarne pomoći, te kao skladište za 

medicinska i ortopedska pomagala, odjeću i obuću, higijenu, te za opremu za zaštitu i 

spašavanje. Iz navedenog je vidljivo da je to nedostatan prostor, ali i neadekvatan, za 

namjenu za koju se koristi. Glavni projekt bi se financirao također kroz navedeni 

natječaj za poboljšanje infrastrukture pružateljima socijalnih usluga. 

U 2020. godini očekuje se značajno više poziva za prijavu projekata iz EU fondova na koje se 

GDCK Valpovo po procjeni i prihvatljivosti može prijaviti, nego što je to bilo prethodne tri 

godine. Kroz gore navedene i neke već odobrene projekte osigurat će se stabilno financiranje 

različitih djelatnosti GDCK Valpovo uz napomenu eventualnog kašnjenja zbog nepravodobnog 

isplaćivanja Zahtjeva za nadoknadu sredstava od strane posredničkih tijela. 

 

Financijskim planom GDCK Valpovo za 2020. godinu predviđena su potrebna sredstva za 

realizaciju Programa rada GDCK Valpovo za 2020.godinu. Provođenje istog, ovisit će o 

ostvarenim financijskim sredstvima predviđenih Financijskim planom. 

    
 


