Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crvenog križa
DUBROVNIK

Izvješće o radu
2013.-2016. g.

Ravnatelj: Živko Šimunović

Gradsko društvo Crvenog križa DUBROVNIK
Obala Ivana Pavla II 61, Dubrovnik
tel./fax.: 020/418811;
e-mail: hck.dubrovnik@du.t-com.hr i gdck.dubrovnik@gmail.com
Internet: www.crvenikrizdubrovnik.hr
Facebook: Crveni križ Dubrovnik
Twitter: CrvenikrizDubrovnik@GDCK_Dubrovnik
IBAN: HR5924070001100021186
OIB: 82198802097
RNO: 0132012
Upisan u registar udruga pod brojem:19000016

Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik
Dubrovnik, Obala Ivana Pavla II 61

)zvješće o radu za razdoblje

3. – 2016. godina

U ovom izvješću o radu za mandatno razdoblje 2013. – 2016. godina težište je usmjereno
na djelatnosti koje su najviše pridonijele prepoznatljivosti u radu GDCK Dubrovnik kao i
na projektima koji su u ovom periodu započeli.
1. Mladi

Rad s mladima od posebnog je interesa i značaja u djelatnostima koje obavlja naše
društvo. )ako rad s mladima u Dubrovniku ima dugu tradiciju koja datira još od
.
godine, nažalost mladima se nije dugo vremena posvećivala dužna pažnja tako da je
njihova aktivnost bila tek povremena i nezapažena. Kako Dubrovnik kao i svi gradovi u
(rvatskoj nije imun na probleme s kojima se susreće populacija mladih, tako je Odbor
GDCK Dubrovnik odlučio osnovati Klub mladih. Projekt je započeo u kolovozu 2012.
godine kada je dvoje srednjoškolaca završilo obuku za voditelje mladih u Orahovici i na
taj način pokrenulo rad Kluba. U prizemlju kuće u kojoj djeluje GDCK Dubrovnik
adaptirali smo postojeći prostor od cca m gdje se mladi redovito okupljaju i druže.

U protekle četiri godine članovi Kluba su organizirali i sudjelovali na brojnim pokaznim
vježbama u pružanju prve pomoći za učenike i nastavnike osnovnih i srednjih škola, a u
zadnje dvije godine vježbe se održavaju i za djecu predškolskog uzrasta u vrtićima u
Dubrovniku i s područja djelovanja našeg društva. Održali su i predavanja o prevenciji u
borbi protiv svih oblika ovisnosti. Osiguravali su: maškarane dječje povorke, učenike
osnovnih škola zadnjeg dana škole, polumaraton, druženja, izložbe i dječje utrke.
Volontirali jedanput tjedno u sklopu projekta „Bolnica-bezbolnica“, sudjelovali na
gradskom i međužupanijskom natjecanju mladih Crvenog križa, sudjelovali u svim
akcijama organiziranim od strane GDCK Dubrovnik. Sudjelovali su na pokaznim
vježbama sa DUZS u kojima je prikazano pružanje pomoći u slučaju požara.
Prikupljali su sredstva u tradicionalnoj akciji Crvenog križa „Solidarnost na djelu“.

„Priđi kupi nismo skupi“ – izrada božićnih ukrasa od kojih je prihod bio namijenjen za
pomoć obiteljima u potrebi, a zadnje dvije godine u suradnji s učenicima i nastavnicima
iz Osnovne škole Marina Držića – Škole s posebnim programom zajednički su izrađivali
ukrase te od prodanih ukrasa kupili prigodne poklone učenicima.
Obilježavali su važne datume različitim priredbama i akcijama poput Tjedna Crvenog
križa, Svjetskog dana prve pomoći, Svjetskog dana bolesnika, Međunarodnog dana žena,
Valentinova, mjeseca borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama, Dana
planeta Zemlje, Međunarodnog dana mladih, Međunarodnog dana volonetra i dr.
Od srpnja 2015. godine, u suradnji s Društvom prijatelja dubrovačke starine članovi
Kluba mladih sudjeluju u projektu „Crveni križ na zidinama“ gdje su posjetiocima zidina
pružali prvu pomoć. U tri ljetna mjeseca 2015. godine 9 članova Kluba mladih imalo je
864 intervencije i odradili su. 1.714 sata. Tijekom 2016. godine projekt se pod nazivom
„Crveni križ u Gradu“ proširio na gradske plaže na Lokrumu, Dančama i Solitudu te na
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dva mjesta u gradu ispred sv. Klare i Sponze. Ekipe članova Kluba mladih tako su tijekom
2016. odradili 9.857 sata i imali 1.255 intervencija. U projekt je bilo uključeno
osoba.

Od osnutka kroz Klub je prošlo više od 6 ak članova. Posebno smo ponosni na suradnju
Kluba mladih s Klubom 65+.

Veliku važnost pridajemo i natjecanjima mladih (rvatskog Crvenog križa i nastojimo
uključiti sve osnovne i srednje škole s područja našeg djelovanja. Natjecanje se održava
u dvije kategorije: pomladak i mladež. U teoretskom djelu natjecanja provjeravalo se
znanje o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom
Crvenom križu, međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima. U praktičnom
djelu natjecanja ocjenjivale su se vještine iz pružanja prve pomoći. Cilj natjecanja je
motivirati mlade osobe za humanitarno djelovanje u zajednici i popularizirati doktrinu
pružanja prve pomoći među mlađom populacijom.
U nastavku je pregled ekipa koji su sudjelovali na gradskim natjecanjima mladih:
pomladak
mladi

2013. 2014.
5
5
9
7

2015.
9
5

2016.
16
8

2. Dobrovoljno darivanje krvi
U protekle četiri godine mandata ostvareni su sljedeći rezultati na području
dobrovoljnog davanja krvi:
DDK
pristupili
odbijeni
prikupljeno
doza krvi
novi

2013.
1.555
509

2014.
1.646
409

2015.
1.703
393

2016.
1.603
358

1.046

1.237

1.310

1.245

179

195

170

116

Ostvarena je odlična suradnja s odjelom transfuzijske medicine u Općoj bolnici
Dubrovnik, na način da je u prve tri godine premašen broj planiranih davanja, dok u
2016. godini plan od 1.350 doza nije ostvaren. Povećan je broj redovnih akcija od
akcija 2013. godine do planiranih 72 akcije u 2016. godini. Nakon dužeg vremena
organizirali smo i akcije u Mokošici i na Mljetu, a po prvi put se tijekom 2015. godine
organizirala akcija i u Orašcu. Osnovana su još nova aktiva DDK, tako da ih trenutno
ima 46.
Svake godine DDK obilježavali smo prigodnom svečanošću i podjelom zahvalnica te
tradicionalnim prijemom kod gradonačelnika i župana. U dogovoru s Gradonačelnikom
Grada Dubrovnika i načelnikom općine Konavle omogućen je besplatan abunamenat za
prijevoz gradskim autobusom za žene koje su krv dale
puta i za muškarce koji su krv
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dali 25 puta. A od 2015. godine omogućili smo svim našim davateljima koji su krv dali
preko 40 puta i besplatan parking u II i III parkirnoj zoni na području Grada Dubrovnika.

Uvedena je i novina u obliku izleta za sve trenutne i bivše darivatelje krvi uoči uskršnjih
blagdana. Izleti na Plitvička jezera
. godine, )stra
., Sarajevo 2015. godine i
Ohrid 2016. godine bili su izuzetno atraktivni za darivatelje, a financirani su na način da
su darivatelji participirali u troškovima putovanja sa 60%, a GDCK Dubrovnik ostatkom.
Na inicijativu GDCK Dubrovnik, 2015. godine je organiziran prvi susret darivatelja krvi s
područja Dubrovačko – neretvanske županije u Metkoviću koji je okupio oko
darivatelja iz četiri društva, a
. godine organiziran je susret na Korčuli.

Od 2013. godine GDCK Dubrovnik ima i bazu podataka dobrovoljnih darivatelja krvi. Na
bazi podataka se radi i dalje te se GDCK Dubrovnik priključio pozivu (rvatskog Crvenog
križa u kreiranju nacionalne baze podataka koja bi trebala proraditi tijekom
.
godine.
3. Tečajevi prve pomoć
Od 2013. godine radimo s dvije auto - škole AŠ Konavle i AŠ Relly na obuci kandidata iz
nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi.
Također su održani i tečajevi iz programa osposobljavanja radnika za pružanje prve
pomoći na radu.

Od 2015. godine počeli smo s provođenjem programa javno dostupne rane defibrilaciji
koji se provodi s ciljem osposobljavanja laika, osoba koje nemaju obrazovanje
zdravstvenog usmjerenja, za primjenu osnovnog postupka održavanja života uz
upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora.
Pregled ukupnih tečajeva prve pomoći i kandidata po godinama je u nastavku.
za vozače
zaštita na
radu

2016.
2013.
2014.
2015.
tečajeva
kandidata
tečajeva kandidata tečajeva kandidata tečajeva kandidata
34
450
21
329
28
355
32
384
16
222
8
116
8
64
10
105

Osim redovnih tečajeva uvedeni su i tečajevi prve pomoći za učitelje, nastavnike i
stručne suradnike u školama, za djecu predškolskog uzrasta u vrtićima i za starije
osobe. Za članove Gradskog interventnog tima održan je osnovni tečaj i napredni tečaj.
4. Klub 65+

Klub + počeo je s radom 30. prosinca 2013. godine i namijenjen je starijoj populaciji. U
razgovoru sa starijim osobama u Dubrovniku došli smo do spoznaje o potrebi otvaranja
kluba gdje bi se oni mogli sastajati, družiti i kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme.
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Nastojali smo im omogućiti da se osjećaju sigurnije i da im na neki način uljepšamo i
olakšamo starenje, da znaju da nisu zaboravljeni i izolirani od društva. U dogovoru s
Gradom Dubrovnikom, dobili smo prostor od
,
m na korištenje od godina i
zaposlili voditeljicu Kluba i pokrenuli projekt. Trenutno Klub ima 237 člana, a njima su
na raspolaganju sljedeće aktivnosti: svakodnevne čitanje dnevnih tiskovina, gledanje
TV-a, igranje društvenih igara ; društvene proslave rođendana, posjete bolesnim i
nemoćnim osobama, izleti, turniri u kartama, obilježavanje prigodnih datuma… ;
zdravstveno-preventivne (besplatno mjerenje tlaka, cukara u krvi i kolesterola,
besplatno testiranje sluha te razna savjetovanja) i radionice (plesna, likovna, dramska,
recitatorska, glazbena, kreativna . Da bi se što bolje informirali o aktivnostima koje
članove očekuju u Klubu uvedena je praksa da im se krajem svakog mjeseca dostavlja
raspored aktivnosti za sljedeći mjesec, slanjem pisma na kućnu adresu, kako bi svako od
članova mogao odabrati aktivnosti i termin koji mu najbolje odgovara.
Naš rad prepoznalo je i Ministarstvo socijalne politike i mladih, te smo po objavljenom
natječaju za brigu o osobama treće životne dobi za naš projekt za Klub za 2015. godinu
dobili potporu od 55.000 kuna, a u 2016. godini 40.000 kuna.
Ostvarena je suradnja i s brojnim drugim institucijama i udrugama.
5. Gradski interventni tim
U 2013. godini osnovan je Gradski interventni tim kako bi se GDCK Dubrovnik što bolje
pripremilo za djelovanje u eventualnim kriznim situacijama. Tim trenutno ima 38
članova i stalno se popunjava. Svi članovi tima prošli su temeljnu obuku iz pružanja prve
pomoći, područja veza i komunikacija i psihosocijalne pomoći, a održane su i vježbe.
U

. godini člana tima sudjelovali su na treningu za rad s terenskom kuhinjom.

Početkom
. godine otvoreno je skladište u Cavi, u sklopu OŠ Lapad, koje je uz pomoć
Grada Dubrovnika sanirano i uređeno.
Od opreme za djelovanje u katastrofama GDCK Dubrovnik ima: šator do
m ,
šator do
m , šatora do m ,
madraca,
terenskih kreveta,
vreća za
spavanje,
pokrivača,
lincula,
kutije prve pomoći,
prostirki,
bidona za
vodu, 1 mobilnu kuhinju kapaciteta 100 obroka.

GDCK Dubrovnik i članovi Gradskog interventnog tima aktivno su se uključili u pomoć za
stanovništvo poplavljenih područja u Slavoniji na način da se prikupljala pomoć, po
naputku (CK, u hrani, odjeći i higijenskim potrepštinama. U navrata poslano je .
tona pomoći, a u rujnu je izaslanstvo Dubrovačkog Crvenog križa uručila prigodne
pakete za
obitelji s troje i više djece s područja Gunje.

Članovi tima su tijekom
. i
. godine sudjelovali u zbrinjavanju izbjeglica i
migranata u Opatovcu i Slavonskom Brodu, a u rujnu 2015. su sudjelovali u akciji
pripreme Prevlake za eventualnu migrantsku rutu.
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. Spašavanje života na vodi
U izvještajnom razdoblju tijekom četiri treninga licence za spasioca na otvorenim
vodama dobilo je 32 osoba, a obnovilo je licence njih 22.
U
. godini osnovan je i Spasilački klub Neptun koji sudjeluje u svim aktivnostima
GDCK Dubrovnik, posebno u projektu „Sigurnost na vodi“. Članovi Spasilačkog kluba
„Neptun“ redovno sudjeluju na Nacionalnim natjecanjima spasilačke službe (CK.
.
godine naš spasioc )van Jurić proglašen je za najboljeg spasioca u muškoj konkurenciji, a
Marina Kušt osvojila je mjesto u ženskoj konkurenciji.
U
. godini započela je suradnja sa Sveučilištem u Dubrovnik gdje se, u sklopu
kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura studentima 2. godine nautike i brodostrojarstva,
održava obuka spašavanja na vodi i ekološke zaštite priobalja.
. Akcije pomoći i solidarnosti

U okviru tradicionalne akcije „Solidarnost na djelu“ u izvještajnom razdoblju prikupljena
su sljedeća financijska sredstva
god.
2013.
2014.
2015.
2016.

Kn
osobe u stanju potrebe
28.891,30
291
33.689,10
207
29.146,90
220
31.167,47
226

)z prikupljenih sredstava podijeljeni su dva puta godišnje paketi humanitarne pomoći za
osobe u stanju potrebe (u Tjednu solidarnosti i za Uskrs). Tijekom godine pomoć u
hrani, higijeni, odjeći i obući pružala se i prema potrebama korisnika.
8. Prihvatilište za osobe slabijeg imovinskog stanja beskućnici – Vis II

Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik u suradnji s udrugom „Zdravi grad“, uz
financijsku potporu Grada Dubrovnika započelo je u kolovozu
. godine s
provođenjem programa psiho-socijalne skrbi za korisnike Prihvatilišta za osobe slabijeg
imovinskog stanja beskućnici smještenom u hotelu Vis II (Masarykova 16), gdje GDCK
Dubrovnik ima uredske prostorije cca 40m2. Nakon upoznavanja s korisnicima, u hotelu
je obavljena zamjena stakla na prozorima i vratima te su u sobama u kojima su smješteni
korisnici obavljene zamjene i popravak brava, zamjene bojlera i WC školjki, popravak
cijevi i popravak električnih instalacija. Korisnicima su nabavljeni šporeti za kuhanje i
peći za grijanje pokloni naših sugrađana . GDCK Dubrovnik pomogao je korisnicima,
prema njihovim potrebama, na sljedeći način: nabavljena je hrana, higijenske
potrepštine, odjeća, obuća, deke, kreveti, madraci, stolovi i stolice, posteljina, jastuci,
pribor za održavanje čistoće, hodalica, pelene i dr. Korisnicima se pomagalo u ispunjanju
raznih obrazaca kao npr. Obrazaca za poreznu upravu; prevođenje dokumenata s
njemačkog i na njemački jezik; pisanje zamolbi prema raznim institucijama: gradskom
)zvješće o radu za razdoblje
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upravom odjelu za socijalu skrb, mirovinskom osiguranju, centru za socijalnu skrb, sudu,
domu umirovljenika, policiji, službi patronažnih sestara, domu zdravlja, Zakladi „Blaga
djela“ i dr.. Dva korisnika su kroz Službu traženja pokrenulo je zahtjev za traženje, a dva
korisnika uključili su se u projekt „Dubrovnik
“. Korisnici su sudjelovali i u projektu
ReStart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada kojeg je proveo Grad Zagreb u
suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada pri Pravnom fakultetu u Zagrebu i
drugim partnerima. Jedna od aktivnosti Projekta je bila provedba sveobuhvatnog
istraživanja među beskućnicima.
Od početka programa (kolovoz 2014. – prosinac 2016. godine) s korisnicama je
obavljeno ukupno 1.021 razgovora.
9. „Bolnica bezbolnica“

Projekt „Bolinica bezbolnica“ provodi se redovito od
. godine na Dječjem odjelu OB
Dubrovnik. U zajedničkoj humanitarnoj akciji u studenom
. godine koja je
organizirana s radio postajom „Radio Ragusa“ za obnovu staklenih stijena na Dječjem
odjelu OB Dubrovnik prikupili smo 186.500,00 kuna.
. Crveni križ brine o Vašem zdravlju

U 2015. godini GDCK Dubrovnik pokrenuo je akciju „Crveni križ brine o vašem
zdravlju“ kao javnozdravstvenu akciju na kojoj se našim sugrađanima mjeri tlak i šećer
u krvi i na taj način ukazuje na važnost očuvanja zdravlja. U dvije godine na 14 akcija
820 naših sugrađana izmjerilo je tlak i šećera u krvi.
11. Projekti i programi
Od 2015. godine GDCK Dubrovnik se, osim na natječaje objavljene od JLS s područja
djelovanja GDCK Dubrovnik), javio s projektima na natječaje koje su raspisale druge
institucija. U nastavku je pregled natječaja na koje smo se javili do 31. prosinca 2016.
godine.
Ime projekta
Klub 65+
Izigraj ovisnost
Socijalna butiga
Socijalna butiga
Homo svi fatigat
Sigurnost na
vodi
Gusta me – Klub
za mlade
Klub 65+

ugovarateljno tijelo
Ministarstvo socijalne politike i
mladih
HEP
Narodne novine
Ministarstvo socijalne politike i
mladih
Ministarstvo socijalne politike i
mladih
Hrvatski Crveni križ
Ministarstvo socijalne politike i
mladih
Ministarstvo socijalne politike i
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odobreno
sredstava

vrijeme provedbe

55.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
40.000,00

. – 2016. godina

2015. godina
nije prošao

2015. godina
12 mjeseci – nije
prošao
12 mjeseci – nije
prošao

1.7.2015.-1.7.2016.

36 mjeseci – nije
prošao
1.4.2016-31.3.2017.
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mladih

Humanitarni
paketi za
Dalmaciju –
partneri

Fonda europske pomoći za
najpotrebitije (FEAD), Operativni
program za hranu i/ili osnovnu
materijalnu pomoć za razdoblje
2014.-2020..

Razvoj održivih
volonterskih
programa u
zdravstvu –
partneri

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog
društva

Klub 65+

Dubrovačko – neretvanska
županija

3 podjele paketa
humanitarne
pomoći i jedna
podjela paketa
higijene za
korisnike
zajamčene
minimalne
naknade i njihove
obitelji – cca 365
osoba

0,00

5.000,00

30.9.201629.9.2017.

18 mjeseci – nije
prošao

2016. godina

12. Ostalo
U veljači
HCK.

. godine GDCK Dubrovnik je bio domaćin sastanka ravnatelja svih društava

GDCK Dubrovnik dobilo je 27.9.2013. godine Povelju Republike Hrvatske, kao najveće
priznanje koje neka udruga može dobiti. U
. godine dobili smo godišnju Nagradu
Grada Dubrovnika za iznimna postignuća na području humanitarnog rada.
U povodu 135. godina djelovanja HCK na tlu Republike Hrvatske i dobivanja Povelje
Republike (rvatske u posjetu GDCK Dubrovnik bio je predsjednik (CK prim. Josip Jelić,
dr.med. koji je na svečanoj Skupštini GDCK Dubrovnik uručio zahvalnice Crvenog križa
članovima, djelatnicima i volonterima.
U suradnji s djelatnicima Državnog arhiva u Dubrovniku
. godine pristupilo se
sređivanju arhivske građe te je ista selekcionirana, kategorizirana i pospremljena.
Tijekom 2016. godine u Tjednu Crvenog križa prvi puta je dodijeljena Plaketa „Berislav
Bačić“, dugogodišnjoj volonterki Lili Magud.

GDCK Dubrovnik od
. godine sudjeluje s ekipama prve pomoći u osiguranju
dubrovačkog polumaratona.
. volonteri, njih 18, su na ovom događaju odradili više
od 300 sati, a 2016. godine 48 djelatnika i volontera volontirali su oko 500 sati.

Po prvi puta
. godine izaslanstvo Dubrovačkog Crvenog križa sudjelovalo je na
susretu Crvenokrižaša iz cijeloga svijeta u Solferinu, )talija. Središnji događaj svake
godine je Fiaccolata (bakljada), procesija u kojoj sudionici nose baklje na putu koji je dug
oko
km i koji ide od Solferina do Castiglione delle Stivierea. Na ovogodišnjoj
Fiaccolati
. lipnja okupilo se više od
tisuća volontera iz cijeloga svijeta, a iz
)zvješće o radu za razdoblje
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(rvatske su, uz naše predstavnike sudjelovali i predstavnici iz (rvatskog Crvenog križa
te )starskog, Riječkog i Vinkovačkog Crvenog križa.

Na inicijativu Grada Dubrovnika uspostavljena je suradnja s Crvenim križem Bad
Homburga. Članovi Kluba mladih bili su domaćini krajem
. mladima iz Bad
(omburga, a u proljeće
. godine naši mladi bili su u uzvratnoj posjeti u Bad
Homburgu. Izaslanstvo iz Crvenog križa Bad Homburg bilo je u službenoj posjeti u
svibnju 2015. GDCK Dubrovnik, a predstavnici Dubrovačkog Crvenog križa bili su u
uzvratnoj posjeti u rujnu 2015. Djelatnici i volonteri Crvenog križa iz Bad (omburga
sudjelovali su kao dio ekipa prve pomoći Dubrovačkog Crvenog križa na polumaratonu
2016. godine.
Djelatnici, članovi i volonteri kontinuirano sudjeluju u edukacijama iz područja
djelovanja Crvenog križa kao što su na pr.: menadžment volontera, pisanje projekata,
Služba traženja i dr.

Na početku izvještajnog razdoblja u GDCK Dubrovnik je bilo zaposleno 4 osobe, a u
2016. godini imamo 8 zaposlenih osoba.
. Promidžba
Na Web stranicama GDCK Dubrovnik stalno se objavljuju novosti iz rada društva te
obilježavanja značajnih datuma i događanja. Osim na WEB stranicama GDCK Dubrovnik,
članci su objavljivani i na stranicama (CK, te na stranicama Vijeća civilnog društva
Grada Dubrovnika. Naš rad prepoznala je i središnja kuća te je objavila prilog o radu
GDCK Dubrovnik u godišnjaku (rvatskog Crvenog križa #MiVidimoLjude, od
društva Crvenog križa, Dubrovački Crveni križ je jedan od devet društava koje je sa
svojom pričom predstavljeno u godišnjaku.

Priopćenja GDCK Dubrovnik objavljuju sve medijske kuće s područja Grada, redovno
gostujemo na Radio Dubrovniku i UNIDU radiju, prilozi su objavljivani na DUTV, a u
slučaju pilot projekta „Crveni križ na zidinama“ i projekta „Crveni križ u Gradu“ tijekom
ljetnih mjeseci bili smo prisutni i na nacionalnoj televiziji u javljanju uživo sa zidina.
Osim priopćenja mediji nas prate
Aktivne su bile i Facebook stranice Crvenog križa Dubrovnik, Kluba 65+ i Kluba mladih,
a nerijetko su naše fotografije objavljivane i na Facebook stranici (rvatskog Crvenog
križa.
Twitter profil CrvenikrizDubrovnik@GDCK_Dubrovnik također je aktivan i
2016. godine imali smo 90ak objava.
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13. Volonteri
Brojne aktivnosti GDCK Dubrovnik ne bi mogle biti obavljene bez sudjelovanja naših
volontera. U nastavku je pregled broja volontera i broja sati volontiranja u zadnje četiri
godine.
Volonteri

2013.

2014.

2015.

2016.

Broj volontera

86

197

171

182

Broj sati volontiranja

970

2.352

3.030

4.053

Prigoda za zahvalit našim volonterima je i Međunarodni dan volontera, . prosinca. Tako
smo u
. godini uručili zahvalnice za 22 najaktivnija volontera koji su ujedno i
članovi Gradskog interventnog tima, Kluba mladih odnosno Kluba 65+.
14. Financije
Povećane aktivnosti GDCK Dubrovnik i povećani broj zaposlenika pratila su i povećani
pokazatelji ukupnog prihoda GDCK Dubrovnik. Napominjemo da je svaka godina
završena s viškom prihoda, nemamo nepodmirenih obaveza, a sve aktivnosti su se
provodile po metodi „dobrog domaćina“.
Godina
2013.
2014.
2015.
2016.

ukupan prihod u kn
1.171.531,00
1.360.029,00
1.826.677,00
2.128.754,00

U Dubrovniku, 10. siječnja 2016. godine

Živko Šimunović, ravnatelj
GDCK Dubrovnik
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