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1. Obrazac 8 - Izvješće o radu za 2019. godinu - SLUŽBA TRAŽENJA

1. Vaše društvo Crvenog križa?

Sveti Ivan Zelina

2. Tko obavlja poslove službe traženja?
NAPOMENA:Upisati broj osoba. Ako niti jedna osoba unutar neke kategorije ne obavlja poslove Službe traženja,
staviti nulu.

Ravnatelj : 1
Profesionalni djelatnik : 0
Volonter : 0

3. Jesu li osigurana sredstva za rad Službe traženja iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave?

Da, u cijelosti

4. Koje troškove za Službu traženja ste financirali iz sredstava dobivenih iz proračuna?

Redovnu djelatnost.

5. Osiguravate li sredstva za rad Službe traženja i iz drugih izvora?

Ne

6. Ukoliko da, navedite iz kojih:

0

7. Aktivnosti Službe traženja u 2019. godini

Broj novih zahtjeva za traženje pokrenutih u 2019. godini : 0
Broj zahtjeva za traženje okončanih u 2019. godini : 0
Sveukupan broj zahtjeva za traženje u postupku na dan 31.12.2019. : 0
Broj obiteljskih poruka popunjenih u Vašem društvu Crvenog križa u 2019. godini : 0

8. Broj prikupljenih ante-mortalnih podataka u 2019. godini

Za osobe nestale tijekom oružanog sukoba u Republici Hrvatskoj (1991. - 95.) : 0
Za osobe nestale tijekom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini (1991. - 96.) : 0
Za osobe nestale tijekom krize na Kosovu (1998. - 99.) : 0
Za osobe nestale kao rezultat migracija : 0
Broj obitelji nestalih osoba koje ste kontaktirali tijekom 2019. godine vezano uz postupke identifikacije posmrtnih
ostataka : 0
Broj pokrenutih zahtjeva za ishođenje potvrde Međunarodnog odbora Crvenog križa u 2019. (o vremenu
provedenom u zarobljeništvu - potvrde MOCK-a) : 0
Broj stranaka koje su se neposredno obratile Vašoj Službi traženja tijekom 2019. godine : 0

9. Jeste li tijekom 2019. godine pružali usluge Službe traženja u kriznim situacijama?

Ne

10. Ako da:

Prilikom kojeg događaja? : -
Koje usluge Službe traženja ste pružali? : -

11. Jeste li tijekom 2019. godine sudjelovali na vježbama za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama?

Da



12. Jeste li na navedenim vježbama prezentirali aktivnosti Službe traženja?

Ne

13. AKTIVNOSTI USMJERENE PREMA KATEGORIJAMA MIGRANATA - Jeste li tijekom 2019. godine pružali
pomoć nekoj od kategorija migranata na vašem području djelovanja?

Ne

14. Ako da,

Koje oblike pomoći? : -
Broj pomognutih osoba? : -

15. Jeste li migrantima ponudili mogućnost korištenja usluga Službe traženja?

Ne

16. Ako DA, navedite koje usluge:

-

17. Ako NE, navedite razlog:

Nije bilo potrebe.

18. EDUKACIJA - Jeste li tijekom 2019. godine organizirali edukacije za poslove Službe traženja?

Ne

19. Ako DA,

Koji je bio sadržaj edukacija? : -
Koji je bio ukupan broj sudionika? : -

20. E-mail adresa:

crveni.kriz.zelina@zg.t-com.hr

2. Thank You!

Hvala što ste ispunili Obrazac 8 godišnjeg izvještaja o radu u 2019. godini!


	Izvjesce o radu za 2019. godinu - Obrazac 8
	1. Obrazac 8 - Izvješće o radu za 2019. godinu - SLUŽBA TRAŽENJA
	2. Thank You!


