STATUT
HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY OS ČČK JABLONEC NAD NISOU
I.
Postavení a poslání Českého Červeného kříže
1. Český červený kříž (dále jen ČČK) má postavení a oprávnění národní společnosti ČK podle
Ženevských úmluv a plní zejména tyto úkoly:
a) Působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby,
b) Působí v oblasti civilní ochrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případě
katastrof a jiných mimořádných událostí,
c) Poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby,
d) Šíří znalost Ženevských úmluv.
2. Možná pomoc Červeného kříže bude mít vždy pomocný a doplňkový charakter, bude
uplatňována v případě:
a) Naléhavé potřeby,
b) Potřeby dlouhodobé.
3. Pomoc Červeného kříže bude vždy uplatňována bezplatně, bez rozlišování národnosti,
rasy, náboženství, společenského postavení a politické příslušnosti.
4. Rozsah pomoci je vždy určován rozsahem působnosti Červeného kříže na daném území.
Pro případ řešení mimořádných událostí a krizových situací je pomoc poskytována
v těchto oblastech:
a) První pomoci,
b) Pomoci při evakuaci,
c) Pomoci při zajištění nouzového přežití obyvatelstva (stravování, ošacení, ubytování),
d) Pomoci při prevenci epidemií, včetně zdravotní výchovy,
e) Sociální péče a vyhledávací služby.

II.
POSLÁNÍ A ÚKOLY HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY ČČK
1. Humanitární jednotka ČČK je nositelem pomoci ČČK. Její složení a skladba zajišťuje
předpokládanou pomoc při řešení MU a KS v oblastech, uvedených v bodě I/4, tj.:
a) První pomoci,
b) Pomoci při evakuaci obyvatelstva z oblastí postižených (ohrožených) následky
mimořádné události nebo krizové situace,
c) Pomoci při zajištění nouzového přežití obyvatelstva (stravování, ošacení, nouzové
ubytování, zajišťování základních životních potřeb),
d) Pomoci při prevenci epidemií, včetně zdravotní výchovy,
e) Sociální péče, vyhledávací služby.
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2. Humanitární jednotka ČČK (dále jen humanitární jednotka) je ostatní složkou
Integrovaného záchranného systému (IZS) ve smyslu ust. § 4 odst.2 zák.č. 239/2000 Sb. o
integrovaném záchranném systému. Tato složka je využívána k poskytnutí bezprostřední
pomoci a následné pomoci.
3. Bezprostřední pomoc poskytuje k přímé podpoře základních složek IZS při provádění
záchranných a likvidačních prací a jednotka je podřízena operačnímu a informačnímu
středisku IZS na dané /lokální/ úrovni.
4. Následnou pomoc poskytuje při zajišťování obnovy území po MU a KS, při zajišťování
nouzového přežití obyvatelstva a k plnění dalších úkolů stanovených havarijním plánem,
krizovým plánem územního /správního/ celku a úkolů daných vývojem situace a potřeb
v území, kde působí.
III.
PŘEDPOKLÁDANÁ ČINNOST HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY
1. Při řešení mimořádných událostí a krizových situací – /bezprostřední pomoc/
a) Podpora a pomoc zasahujícím základním složkám IZS (HZS, ZZS, PČR LK i v jiném území
působnosti humanitární jednotky),
b) První pomoc evakuovaným obyvatelům v místě soustředění osob po jejich evakuaci z
místa ohrožení,
c) První pomoc osobám evakuovaným po umístění v zařízeních CO pro evakuaci osob,
d) Péče o osoby evakuované – vyžadující zvláštní péči, nezletilé a mladistvé v zařízeních
CO pro evakuaci,
e) Psychosociální pomoc obyvatelům v prostorech po evakuaci a v zařízeních CO pro
evakuaci a nouzové přežití obyvatel.
2. Pomoc a činnost při zajišťování nouzového přežití obyvatelstva po evakuaci a při obnově
funkce území postiženého mimořádnou událostí a následky řešení krizové situace
/následná pomoc/ :
a) Péče o evakuované obyvatele v zařízeních CO pro evakuaci a zajištění nouzového
přežití,
b) Pomoc při zajišťování nouzového stravování a zajišťování základních životních potřeb
v zařízeních CO i v evakuovaných prostorech,
c) První pomoc a péče o poraněné v zařízeních CO i v postiženém území,
d) Humanitární pomoc – organizace výzev občanům, soustředění ošacení a materiálu
humanitární pomoci, její evidence, výdej a rozdělení potřebným,
e) Psychologická pomoc a pomoc při zajišťování sociální péče evakuovaným osobám i
osobám v postiženém území.
3. Konkrétní pomoc humanitární jednotky, její obsah a zabezpečení je stanovena
v havarijním plánu a krizovém plánu daného správního celku.
4. Pomoc institucím a orgánům zdravotnictví správního celku, orgánům ochrany veřejného
zdraví a sociální péče.
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5.
a)
b)
c)
d)

Ostatní činnosti
Pomoc při pátrání po pohřešovaných osobách,
Účast na cvičeních a soustředěních složek IZS,
Zdravotnický dozor na kulturních a sportovních akcích,
Osvěta a výuka první pomoci na školách, v institucích, pro širokou veřejnost.

IV.
ORGANIZACE HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY /příloha – schéma organizace řízení HJ JN/
1. V humanitární jednotce mohou působit jen členové Červeného kříže.
2. Organizační a personální složení humanitární jednotky.
a) Velitel jednotky
- /jmenovaný předsedou OVR po schválení na jednání OVR/
- velitel HJ je zároveň členem krizového štábu OS ČČK JN
b) Zástupce velitele jednotky
- /jmenovaný ředitelkou OS ČČK/
c) Zdravotnické a psychosociální družstvo /ZPD/
Má minimálně 7 a maximálně 20 členů, starších 18 ti let, odborně způsobilých k plnění
základních úkolů:
- Péče o postižené v zařízeních CO pro evakuaci,
- Ošetřování drobných poranění osob v postižených oblastech,
- Poskytování první pomoci a zázemí zasahujícím složkám,
- Zajišťování základního zdravotnického dozoru při vyhledávání osob
d) Technické a humanitární družstvo /THD/
Má minimálně 7 a maximálně 20 členů odborně způsobilých k plnění základních úkolů:
- Péče o techniku a materiál humanitární jednotky,
- Vybudování zázemí pro činnost ZPD,
- Všestranné zajištění činnosti ZPD,
- Příjem humanitární pomoci včetně jejího třídění, evidence,
- Soustředění a přidělování ošacení a potřebných základních životních potřeb
evakuovaným i osobám v postiženém území.
e) Přípravné družstvo („přípravka“)
Nemá omezený počet členů.
- Jsou do něj zařazováni noví členové ČČK , kteří mají zájem o zapojení do činnosti
humanitární jednotky,
- Jsou do něj zařazeni členové ve věku 15 až 18 let,
- Doba zařazení je určena délkami školení a kurzů, úrovní odborného vzdělání, a
aktivitou při činnosti humanitární jednotky, ideálně však 4-12 měsíců.
f) Pokud jsou naplněné stavy ZPD a THD vytvoří se další družstvo, popřípadě je možné,
aby se rozdělením družstva rozmělnila do menších celků (operabilita)
3. Každý člen humanitární jednotky musí absolvovat pravidelně lékařskou prohlídku, jejíž
rozsah určí ředitelka OS ČČK, a splňovat základní zdravotní a fyzická kritéria k výkonu
činnosti.
4. Pro každého člena humanitární jednotka je vedena osobní karta člena a je mu vydán
služební průkaz s identifikačním číslem.
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5. Každý z členů humanitární jednotky se zavazuje uhradit roční příspěvek.
- členové přípravného družstva /přípravky/
ve výši 1200,-Kč,
- ostatní členové po více jak 2-leté činnosti
ve výši 1000,-Kč
- Aktivní členové /zajištění úkolů, praxe při zdravotnických dozorech, akcích,
seminářích/
ve výši 700,- Kč
Příspěvek se využije na úhradu nákladů spojených s organizací odborných školení, dalších
forem přípravy, jejich materiálního zabezpečení, na údržbu výstroje a zajištění akcí
organizovaných humanitární jednotkou.
6. Základní materiální a technické vybavení nezbytné k plnění předurčených úkolů
humanitární jednotky je veškeré materiální a technické vybavení, kterým v danou dobu
disponuje OS ČČK JBC a který ředitelka OS ČČK vnitřním předpisem určí pro zajištění
činnosti HJ. Jde převážně o dopravní prostředky pro přepravu osob a materiálu, o
improvizované ubytovací prostředky (stany) k zajištění ubytování a zázemí členů HJ a
prostředky pro zřízení mobilní ošetřovny a ostatní materiál k zajištění zdravotnické a
humanitární pomoci. Pro činnost HJ jsou v prostorech OS ČČK vyčleněny vhodné
skladovací kapacity.
7. Činnost HJ je financována ze zdrojů OS ČČK JBC, kterými jsou příjmy z vlastní činnosti,
dotace, dary. Za řádné hospodaření zodpovídá ředitelka OS ČČK JBC.

V.
SYSTÉM PŘÍPRAVY ČLENŮ HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY
1. Pravidelné vzdělávání v různých odbornostech a s různým zaměřením jedenkrát týdně.
2. Řešení modelových situací.
3. Účast na taktických cvičeních a soustředěních složek IZS.

VI.
HODNOCENÍ ČINNOSTI HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY A JEJÍCH ČLENŮ.
1. Hodnocení provádí velitel HJ ve spolupráci s ředitelkou OS ČČK
2. Hodnocení je založeno na objektivním, rovnoprávném a nestranném hodnocení. Při
hodnocení může být využito i externí hodnocení.
3. Hodnocení činnosti humanitární jednotky.
a) Splnění plánovaných i neplánovaných úkolů kalendářního roku v oblastech její činnosti,
b) Splnění úkolů pomoci při řešení mimořádných událostí, krizových situací-stavů a
ostatních událostí na základě hodnocení krizového – řídícího orgánu IZS, nebo
územního /správního/ orgánu krizového řízení.
4. Hodnocení členů humanitární jednotky je založeno na:
a) Výsledné účasti člena na všech druzích příprav uvedených v bodě V. tohoto Statutu,
b) Výsledcích činnosti a splnění úkolů pomoci při řešení mimořádných událostí, krizových
situací a dalších událostí.
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VII.
DEKLARACE ČLENŮ
c) 1) Nás, členy humanitární jednotky, zavazují hlavně zkušenosti z nasazení naší
jednotky, odvedená práce a činnost ČČK. To je základem všech morálních i technických
hodnot, které uznáváme a které jsme se rozhodli svobodně plnit.
d) 2) Každý z nás přistupuje k členství v humanitární jednotce dobrovolně, ale naším
dobrovolným rozhodnutím nám plynou z činnosti v humanitární jednotce určité
povinnosti. Zavazujeme se svojí účastí v humanitární jednotce plnit obecně prospěšné
činnosti, vzdělávat se, účastnit se s maximálním nasazením vzdělávání a společných
schůzek, plnit úkoly, které podporují činnost humanitární jednotky a činnosti Českého
červeného kříže.
e) 3) Naše poslání je přípravou a hlavně aktivní účastí na různých akcích, ale zároveň
povinností pomáhat při plnění úkolů, které nám vyplývají na základě dohody
o vyžádané pomoci s HZS, ZZS, PČR, ORP Jablonec nad Nisou a KŘ Libereckého kraje
a posláním na základě našich stanov a povoláním ústředním záchranným týmem
a ústředním krizovým štábem ČČK.
f) 4) Každý z nás se věnuje té činnosti humanitární jednotky, která je blízká jeho
znalostem, přesvědčení a možnostem.
g) 5) Jme členy různých družstev, dle vlastního rozhodnutí, někteří zdravotnické
a psychosociální a někteří technické a humanitární, ale náš cíl, naše poslání je jedno,
pomáhat lidem, kteří to potřebují, pomáhat lidem, které potkala živelná nebo jiná
katastrofa a tak dělat svět pro tyto lidi lepším, veselejším a spravedlivějším.
h) 6) Pomáháme profesionálně, i když jsme nezisková organizace, naši členové se
vzdělávají, účastní se pravidelných schůzek, školení a cvičení a tím se stávají
profesionály na poli dobrovolnictví. To je základním pravidlem každého z nás. Každá
zkušenost nás rozvíjí a od roku 2017 máme i tuto deklaraci, máme své vlastní metodiky
pomoci a máme typové činnosti humanitární jednotky. Právě pro to se stáváme
profesionály, s maximálním nasazením a s maximální ochotou pomáhat tam, kde je
potřeba.

Zpracováno Jablonec nad Nisou, dne 31. 8. 2017
Tento dokument byl schválen Oblastní výkonnou radou na pravidelném jednání dne
Tento dokument je základní dokument informující o činnosti humanitární jednotky OS ČČk
Jablonec nad Nisou. Závazným dokumentem, který vysvětluje veškeré povinnosti a práva
členů i představitelů OS ČČK a HJ OS ČČK JN je Vnitřní směrnice OS ČČK 2017_02 Vnitřní
směrnice o humanitární jednotce.
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