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Povelja Humanitarne mreže grada Pule potpisana je  

12. lipnja 2014. godine  

 

 



  
 CILJ  

 poboljšanje kvalitete života posebno ranjivijih i potrebitijih osoba ili 

skupina ljudi, putem međusobne suradnje  

 

 NAČELA  

– partnerstva 

– ravnopravnosti   

– pluralizma 



Članice Humanitrane mreže Grada Pule 
  

 Grad Pula  

 Gradsko društvo Crvenog križa Pula   

 Naš san njihov osmjeh 

 Fejsbuk puljani humanitarci  

 Sv.Vinko Paulski 

 Pokret za čovijeka 

 



AKTIVNOST 

 koordinacija svih dionika mreže u svrhu međusobne suradnje i 

razmjene informacija o raspoloživim resursima koje će kvalitetnije 

rasporediti građanima kojima je humanitarna pomoć potrebna 

KOORDINATOR   

 Jasna Vekić, Gradsko društvo Crvenog križa Pula  

 



Aktivnost: Organiziranje tradicionalnog Božića u INK-u 

 

• 2014. Tedi Spalato, klapa Motovun i Bruno Krajcar 

• 2015. Nina Badrić 

• 2016. Vanna 

• 2017. klapa Rišpet i Mia Negovetić 
 
 

Grad Pula nositelj i organizator humanitarne akcije 

Humanitarna mreža Grada Pule daje prijedlog kome se 

uručuje donacija 
 



GRADSKO DRUŠTVO  

CRVENOG KRIŽA PULA 

  Datum osnivanja: 19.12.1991 

Sjedište: Nobileova 2. 

Predsjednica: Lorena Lazarić Stefanović 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Pula udruga je za promicanje humanitarnih 

ciljeva i provođenje akcija od opće društvene koristi koja djeluje na osnovi 

misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. 

Udruga djeluje na području Grada Pule, Grada Vodnjana i općina Barban, 

Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat. 

 

 

 



UDRUGA 

FB PULJANI HUMANITARCI 

Datum osnivanja: 02.09.2010. 

Sjedište: Dobrićeva 32 

Predsjenik: Slađana Vujica 

 

- organiziranje humanitaarnih akcija za lječenje oboljelih građana 

- pomoć socijalno potrebitim obiteljima 

- edukacije mladih kroz srednje škole o volonterskom radu i humanosti 

- dugogodišnja suradnja sa udrugom „MC Twin horn“ i industrijsko 

obrtničkom, tehničkom, strukovnom i umjetničkom školom 

- trenutno u 2018.g. na skrbi 60 osoba 
 



UDRUGA 

NAŠ SAN NJIHOV OSMJEH 

 

Datum osnivanja: 26.03.2010. 

Sjedište: Prilaz Monte Cappeletta 3 

Predsjenik: Igor Loparić 

 

- 500 volontera s preko 20.000 volonterskih sati  

- 80 tona namirnica za preko 1.000 obitelji s područja RH 

- nagrade Hrvatske i Grada Pule za humanitarni rad 

- nagrada dobrotvorka godine 

- nagrada Ponos Hrvatske 

 

 

 



UDRUGA  

SV. VINKA PAULSKOG 
 

Datum osnivanja: 14.02.2010. 

Sjedište: Voltićeva 26 

Predsjednica: Helena Obrovac Siladić 

 

-Posjete bolesnicima u bolnici 

-Posjete zatvorenicima u zatvoru 

-Redovita mjesečna druženja s djecom sa posebnim potrebama,  

-Posjete i briga napuštenim i usamljenim osobama starije životne dobi 

-Redovite posjete domovima za starije i druženje s korisnicima 

 

 



 

UDRUGA 

POKRET ZA ČOVIJEKA 

Datum osnivanja: 25. rujna 2015. 

Sjedište: Gundulićeva 4.  

Predsjenik: Dario Benčić 

 

- Socijalna trgovina otvarena je 15. travnja 2017. na adresi Trg I. istarske 

brigade 16. kako bi skrbila o 20 do 30 korisnika mjesečno. 

- Od 01. svibnja ove godine primarna ciljana skupina rada Socijalne trgovine i 

Udruge postaju osobe starije o 60 godina života uz iznimku samohranih 

roditelja i drugih teže zapošljivih ili nezapošljivih građana.  

 

 

  



 

HUMANOST 

SOLIDARNOST 

MEĐUSOBNA 

PODRŠKA 

RACIONALNOST SURADNJA 

ODGOVORNOST 

NEPRISTRANOST 

DOBROVOLJNOST 

JEDINSTVO 

UMREŽAVANJE 



Hvala Vam na pažnji.... 


