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Základní informace
Český červený kříž je
nedílnou
součástí
celosvětově působícího
Mezinárodního
hnutí
Červeného
kříže
a
Červeného půlměsíce,
dále
jen
ČK&ČP
(známého
též
jako
Mezinárodní
Červený
kříž).

Červený kříž jako celosvětová organizace
Mezinárodní hnutí ČK&ČP je neutrální a nestranné, poskytuje ochranu a pomoc lidem
zasaženým katastrofami a konflikty. Je největší světovou humanitární sítí a tvoří je tři složky:
•

národní společnosti,

•

mezinárodní výbor Červeného kříže,

•

mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Postavení a úkoly složek této mezinárodní asociace vyplývají především z Ženevských
úmluv, Statutu Mezinárodního hnutí Červeného kříže (schváleného vládami zemí smluvních stran Ženevských úmluv - a složkami Hnutí ČK&ČP) a rezolucí Mezinárodních
konferencí ČK & ČP.

Český červený kříž
Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26. 8. 1993 a za
člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25. 10. 1993.
ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP.

Český
červený
kříž
navazuje
na
své
předchůdce
na
Vlastenecký
pomocný
spolek pro Království
české, který byl založen
5. září
1868
jako
13. národní společnost
Červeného kříže na
světě,
a
na
Československý červený
kříž, který byl založen
6. února 1919.

V České republice působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotněvýchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.
Společnost Český červený kříž je hlavním spolkem, který tvoří všechny Oblastní spolky
ČČK, registrované u Výkonné rady ČČK. Orgány ČČK jsou:
•

nejvyšší orgán: Shromáždění delegátů (tvoří jej delegáti zvolení oblastními spolky
ČČK),

•

statutární orgán: prezident ČČK,

•

výkonná rada ČČK,

•

kontrolní komise: Dozorčí rada ČČK.

Výkonná rada zřizuje Úřad Českého červeného kříže, jako odborný orgán Společnosti ČČK.
Jednotlivé Oblastní spolky ČČK (OS ČČK) jsou pobočnými spolky Společnosti ČČK. Vnitřně
se člení na Místní skupiny ČČK (MS ČČK) registrované u místně příslušné Oblastní výkonné
rady ČČK (OVR ČČK). Orgány OS ČČK jsou:
•

nejvyšší orgán: Valné shromáždění OS ČČK (tvoří je delegáti zvoleni MS ČČK),

•

statutární orgán: předseda OVR ČČK,

•

oblastní výkonná rada ČČK,

•

kontrolní komise: Dozorčí rada OS ČČK.

Oblastní výkonná rada zřizuje Úřad Oblastního spolku ČČK, jako odborný orgán OS ČČK.
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Právní osobnost

Oprávnění nabývat práva a povinnosti, neboli právní subjektivitu mají:
• společnost ČČK, jako právnická osoba,
• oblastní spolky ČČK, jako její pobočné spolky, jejichž právní osobnost je odvozena
od právní osobnosti Společnosti ČČK,
• zvláštní složky ČČK, pokud jejich statut určí, že jsou pobočnými spolky, jejichž právní
osobnost je pak odvozena od právní osobnosti Společnosti ČČK (viz Registr
pobočných spolků). V opačném případě mohou právně jednat jen v rámci zmocnění
VR ČČK.
Místní skupiny ČČK obecně právní osobnost nemají a mohou právně jednat jen v rámci
zmocnění OVR ČČK, u níž jsou registrovány.

Sedm principů
mezinárodního hnutí
červeného kříže:
HUMANITA
NEZÁVISLOST
NESTRANNOST
NEUTRALITA

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec n. N.
Stanovy ČČK registrovány MV ČR pod č. j. VS/1 – 20998/93 – R dne 10. června 1993,
pobočný spolek registrovaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L5090
z 1. 1. 2014.
Registrace oblastního spolku (OS ČČK) u Výkonné rady ČČK datum: 1. 1. 1994, registrační
číslo: 44.
OS ČČK Jablonec nad Nisou má k 31. 12. 2016 sedm místních skupin.

JEDNOTA
DOBROVOLNOST
SVĚTOVOST

Úřad OS ČČK Jablonec nad Nisou
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
Uhelná 5, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ 00426083, datová schránka f79iufx, www.cck-jablonec.cz
Bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou č. ú. 193 3451/ 0100
Tel: 483 356 216, 732 542 932, 702 191 003
E-mail: reditelka@cck-jablonec.cz, kancelar@cck-jablonec.cz
Facebook: https://www.facebook.com/cckjbc
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Údaje o personálním zabezpečení Úřadu OS ČČK Jablonec n. N.:
Ředitelka Úřadu OS ČČK: Kateřina Havlová, e-mail: reditelka@cck-jablonec.cz
Ekonom Úřadu OS ČČK: Bc. Jana Berendová, e-mail: ekonom@cck-jablonec.cz
Pracovníci Úřadu OS ČČK:
• Jana Bartošová, e-mail: doprava@cck-jablonec.cz
• Milan Takáč, e-mail: takac@cck-jablonec.cz (ukončil 31. 12. 2016)
• Ilona Dohnalová, e-mail: dohnalova@cck-jablonec.cz
• Pavlína Doležalová, e-mail: dolezalova@cck-jablonec.cz (ukončila 31. 10. 2016)
• Dominika Kottková, e-mail: darci@cck-jablonec.cz (ukončila 28. 2. 2016)
Výkonné orgány ČČK
jsou voleny pravidelně
každé čtyři roky a to na
všech úrovních.
Volebním rokem je rok
2017. V lednu a únoru
probíhají volby na místní
úrovni. Březen je určen
pro volby oblastních
spolků a v květnu 2017
proběhnou
volby
republikové.
Ředitelka je jmenována
dekretem,
který
ji
uděluje předseda OVR,
ekonom a pracovníci
úřadu voleni nejsou, jsou
přijati ředitelkou a mají
řádné pracovní smlouvy

• Soňa Fiedlerová (toho času na mateřské dovolené)
Statutární orgán: předseda OVR MUDr. Eva Tauchmanová
Pověřena s rozsahem statutárního zástupce: ředitelka Ú OS ČČK Kateřina Havlová

Výkonné orgány OS ČČK Jablonec nad Nisou
Oblastní výkonná rada ČČK Jablonec n. N.
Předseda:
MUDr. Eva Tauchmanová
Místopředseda: Bc. Lenka Klimentová
Členové OVR: JUDr. Fedor Chomča
Ludmila Fidlerová
Kateřina Havlová
Oblastní dozorčí rada ČČK Jablonec n. N.
Předseda:
Mgr. Petra Hybnerová, MBA
Místopředseda: Mgr. Petr Němec
Členové:
Tatjana Nováková
Zdena Klinková
Delegáti na republikové shromáždění:
Bc. Lenka Klimentová
Mgr. Petr Němec
Valné shromáždění – zasedání:
OVR – počet uskutečněných zasedání: 5 (únor, duben, srpen, září, prosinec)
ODR – počet uskutečněných zasedání: 3 (leden, červen, listopad)
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Základní údaje o místních skupinách OS ČČK Jablonec n. N.
MS ČČK 01 Železný Brod
Předseda: Ludmila Michlerová
Jednatel: Ludmila Fidlerová
Pokladník: Ludmila Michlerová
Počet členů 29
MS ČČK 02 Hrubá Horka
Předseda: Miloslava Šírková
Jednatel: Marie Šírková
Pokladník: Iva Palová
Počet členů 16
MS ČČK 04 Jablonec n. N. Šumava
Předseda: František Radkovič
Jednatel: Eva Štodtová
Pokladník: Erika Preisslerová
Počet členů 18
MS ČČK 05 Jablonec n. N. Vrkoslavice
Předseda: Alena Hilgertová
Jednatel: Hana Ronešová
Pokladník: Eva Votrubová
Počet členů 13
MS ČČK 06 Jablonec n. N.
Předseda: Jana Bartošová
Jednatel: Mgr. Petr Němec
Pokladník: Kateřina Havlová
Počet členů: 48
MS ČČK 07 Jablonec n. N.
Předseda: Bc. Lenka Klimentová
Jednatel: Ondřej Bašus
Pokladník: Lucie Uhlířová
Počet členů: 7
MS ČČK 08 Smržovka
Předseda: Vendula Prousková
Jednatel: Bc. Nikola Hušková
Pokladník: Bc. Nikola Hušková
Počet členů: 7
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Str. 05

Popis našich aktivit
Oblastní spolek Českého červeného kříže se věnuje několika oblastem základní činnosti.
Mezi základní pilíře patří:
•

výuka první pomoci,

•

služby navazující na sociální služby,

•

poskytování humanitární pomoci,

•

zdravotnické asistence,

•

Bezpříspěvkové dárcovství krve,

•

dobrovolnická činnost, volnočasové aktivity.

Výuka první pomoci dětí a mládeže
Aktivity výuky první pomoci jsou jedním ze základních pilířů práce Oblastního spolku
Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou. Dětem se věnujeme od útlého věku
mateřských škol až po dospělost na střední škole. Kurzy jsou rozděleny časově, náročností
i obsahem. Zvyšování kvality života a zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje je cílem,
který částečně lze docílit správným působením, tedy prevencí. Naším cílem je edukace,
zdravotní výchova dětí a mládeže, včetně edukace pedagogů a široké veřejnosti hlavně
formou seminářů, přednášek, kurzů a besed věnovaných první předlékařské pomoci,
bezpříspěvkovému dárcovství krve a krevních derivátů, přírodní medicíně a principů
mezinárodních ženevských konvencí.
Během celého roku na plnění tohoto úkolu spolupracovali lektoři a pomocníci, členové
a pracovníci OS ČČK JN, jmenovitě: Kateřina Havlová, Dominika Kottková, Eliška Havlová,
Bc. Milan Takáč, Jana Bartošová, Ludmila Fidlerová, Vladimír Havel, Bc. Martin Rethy,
Bc. Nikola Hušková, Ilona Dohnalová, Soňa Fiedlerová.
Fotodokumentace ke kurzům PP pro děti je přístupná http://cckjablonec.rajce.idnes.cz/
Základní statistické údaje:
Doktorů se nebojíme, aneb první pomoc v mateřinkách .......................................... 237 dětí
Kurzy první pomoci pro 1. stupeň ZŠ ....................................................................... 677 dětí
Kurzy první pomoci pro 2. stupeň ZŠ ......................................................................... 48 dětí
Kurzy PP pro SŠ ......................................................................................................... 75 dětí

Popis našich aktivit

Str. 06
Výuka první pomoci dospělí

Život zachraňující úkony: školení pro veřejnost
Základní charakteristika kurzů: cílem tohoto kurzu je rozšířit základní vědomosti široké
veřejnosti při záchraně života. V osnově kurzu jsou nejzávažnější a nejkritičtější témata, kdy
při odvrácení hrozby rozhodují doslova vteřiny. Obsahem jsou ryze praktické úkony,
se kterými se člověk denně setkává a dále několik nejdůležitějších zásad z technické první
pomoci. Tento kurz je naprostý základ, který by měl každý zaměstnanec a řidič znát dle
zákona. Nyní podle nově vydaných ERC Guidelines 2016.
Výstupní doklad: průkaz absolventa normy ŽZÚ, doporučeno opakování každé 2 roky.

Autoškoly: kurz první pomoci pro uchazeče
o řidičský průkaz
Základní charakteristika kurzů: Rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský
průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku v poskytování první pomoci je dán
Zákonem č. 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel. Výuka před lékařské pomoci dle ustanovení § 8, Vyhlášky 156/2008 Sb. – Vyhláška
o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou
se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti při
řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
Na tuto normu je ČČK držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC).
Výstupní doklad: průkaz absolventa kurzu pro uchazeče o ŘP, doporučeno opakování
každé 4 roky.

Firmy: základní kurz první pomoci
pro zaměstnance v rozsahu do 2 hodin
Základní charakteristika kurzů: Školení první pomoci podle § 102, 103 zákona č. 262/2006
Sb., zákoníku práce. Nový zákoník práce, výuka první pomoci pro zaměstnance
zaměstnavatele.
Současné znění § 103 obsahuje podrobné stanovení konkrétní povinnosti zaměstnavatele
na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně poskytování první pomoci
(§ 103 odst. 1), kdy a v jakých případech je zaměstnavatel povinen tato školení zajišťovat
(§ 103 odst. 2) a ostatní podmínky, obsah, četnost školení, vedení příslušné dokumentace
a ověření znalostí (§ 103 odst. 3). Dalším podstatným ustanovením je § 102 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který ukládá povinnosti zaměstnavatele pro případ
zdolávání mimořádných událostí (§ 102 odst. 6) s výslovnou povinností zaměstnavatele
zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří
organizují první pomoc.“ Aby mohl zaměstnavatel tuto zákonnou povinnost splnit, musí
předem zajistit odborné vyškolení těchto zaměstnanců.
Doplňující dotazy navazující při školení P. P. v technických provozech se odvíjejí podle
zaměření typu provozu a výroby. Nedílnou součástí školení jsou modelové situace, které
se odvíjejí dle zaměření provozu.
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Lektoři těchto kurzů: Bc. Míša Endrlová, Katka Havlová, Milan Takáč, Bc. Nikola Hušková
Základní statistické údaje:
Život zachraňující úkony ......................................................................................... 126 osob
Kurz první pomoci pro uchazeče o ŘP ..................................................................... 97 osob
Kurz první pomoci pro firmy.................................................................................... 218 osob

Akreditované kurzy první pomoci

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí
Základní charakteristika kurzu: účastníci kurzu, který se obvykle koná po dobu 2 víkendů,
postupně projdou veškerou první pomoc a jejich znalosti jsou průběžně prověřovány formou
výukových praktických koleček. Kurz je zakončen písemným testem a vydáním osvědčení
a průkazu “zdravotníka zotavovacích akcí” jehož držitelé mohou po úspěšném absolvování
vykonávat funkci zdravotníka na ozdravných pobytech a letních táborech atd.
Kurz ZZA je rekvalifikačním akreditovaným kurzem MŠMT. Přes 40 hodin, ve kterých jsou
pro frekventanty připraveny modelové situace, různé nácviky dovedností v první
předlékařské pomoci, přednášky teorie o stavech přímého ohrožení lidského zdraví, také ale
o předpisech a dokumentaci vázající se k zotavovacím akcím pro děti. Součástí tohoto kurzu
je i záchrana tonoucího a to jak po teoretické stránce, tak s praktickým nácvikem. Každý
účastník obdrží publikaci První pomoc v kostce.
Statistické údaje:
Akreditace MŠMT č. 10538/13-212/245
Základní kurz, délka 42 hodin
Doškolení povinné po 4 letech: délka 8 hodin
Výstupní doklady: průkaz ZZA + osvědčení
Počet účastníků 2016: .............................................................................................. 16 osob
Počet doškolení: ..................................................................................................... 3 osoby

Kurz Základní norma zdravotnických znalostí
pro pedagogy
Základní charakteristika kurzu: Rozšířený základní kurz akreditovaný v systému DVPP (další
vzdělávání pedagogických pracovníků). Kurz pro širokou veřejnost včetně pedagogických
pracovníků. Zde budou vědomosti zúčastněných rozšířeny a první pomoc probrána
podrobněji. ČČK je držitelem evropského certifikátu, na jehož základě obdrží účastníci
potvrzení o proškolení platné ve všech členských zemích EU. Výuka v teorii + modelové
situace.
Statistické údaje:
Akreditace MSMT č. 10088/2013-201-302 v rámci DVPP
Základní kurz, délka 12 + 8 hodin
Doškolení doporučené po 4 letech: délka 4 hodiny
Výstupní doklady: průkaz ZNZZ + osvědčení
Počet účastníků 2016: ......................................................................................... 3 osoby
Počet doškolení: .................................................................................................... 0 osob
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Kurz první pomoc pro poskytovatele sociálních
služeb
Základní charakteristika kurzu: Péče o osoby, které mají nějaký druh postižení, či jsou
částečně nebo zcela imobilní, není nic jednoduchého. Proto máme v nabídce i toto školení
pro pečovatelky. Dozvědí se jak zvládat stavy jako jsou např. cukrovka, infarkt, a jiné ale
mají i přednášku o tom, jak pečovat o tyto pacienty. Po absolvování tohoto kurzu dostanou
potvrzení o proškolení.
Statistické údaje:
Akreditace MPSV č. 2013/0175-pc/sp/vp
Základní kurz, délka 6,5 hodiny
Doškolení doporučené po 2 letech: délka 4 hodiny
Výstupní doklady: osvědčení
Počet účastníků 2016: ........................................................................................ 35 osob
Počet doškolení: ................................................................................................. 0 osob

Sociální, senior doprava ČČK
v rámci služby Help trans – pomoc v pohybu
Kontaktní osoba: Jana Bartošová
Služební telefon: 702 191 003 (pořízený pro tuto službu).
Služební vozidlo: CITROEN BERLINGO 2005, 3L93739 (pořízené pro tuto službu).
Časová dostupnost:
Telefonické objednávky dopravy od 8:00 do 15:00 hodin, služba je dostupná v pracovní dny
od 7:00 do 16:00 hodin. Sanitární den je každý první pátek v měsíci (služba nedostupná).
Objednání dopravy:
Nejméně 2 pracovní dny předem, a to telefonicky.
Zrušení dopravy:
Nejpozději v den služby a to do 8:30 hodin bez poplatku z důvodu náhlé změny zdravotního
stavu, nebo z důvodu vzniku krizové situace v domácnosti (živelné pohromy).
Příspěvek za službu:
Klient + doprovod (jeden člověk) 10,- Kč/ 1 km. Úhrada dopravy probíhá formou nákupu
„PRŮKAZKY“ a to na 10, 30, 60 km.
Cílová skupina:
senioři nad 65 let, osoby se sníženou soběstačností a osoby starší 26 let se zdravotním
postižením.
Služba navazuje na pečovatelské služby, ale pečovatelské služby nezajišťuje. Jejím účelem
je zajistit dostupnou dopravu pro občany, kteří nemohou zvolit jiný druh dopravy.
Klient může Senior dopravu ČČK využívat k návštěvě kulturních zařízení, úřadů, banky,
pošty, kadeřníka, lékaře, na velké nákupy, ale také k návštěvě příbuzných a přátel, pietních
míst. Senior doprava je dotována Statutárním městem Jablonec nad Nisou a Libereckým
krajem, jejím cílem není zisk, ale navazující služba na služby pečovatelské.
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Popis našich aktivit
Statistické údaje 2016
Věk klientů nad 65 let ............................................................................................ 114 osob
Handicap, snížená soběstačnost .............................................................................. 56 osob
Zdravotní postižení ................................................................................................... 65 osob
ZTP nad 26 let ............................................................................................................ 7 osob
Počet klientů celkem ............................................................................................... 121 osob
Počet vydaných průkazů celkem ............................................................................ 193 kusů
Celkový počet jízd .................................................................................................... 619 jízd
Celkový počet km ................................................................................................ 10 686 km

Pohotovostní služba k tísňové péči Anděla strážného
Kontaktní osoba: Kateřina Havlová
Služební telefon: 732 542 934
Služební vozidlo: škoda Fabia 1,3 HTP
Časová dostupnost:
Pohotovostní služba 24 hodin, 7 dnů v týdnu
Při využití tísňového tlačítka přes sociální službu tísňové péče je dojezd na místo klienta
do 40 min. v Jablonci nad Nisou, 60 min. mimo Jablonec n. N.
Cíl tísňové služby:
Zachovat kvalitu života seniora, klienta co nejdéle v přirozeném, domácím prostředí.
Návaznost tísňové péče na terénní pečovatelské služby a 24 hodinové zdravotnické
asistenční pohotovosti, návaznost na terénní zdravotní služby. Služba je ekonomicky
přístupná jak klientovi a jeho rodině, tak státu, kraji nebo městu.
Pro koho je služba určena:
Pro klienty se zdravotními problémy, pro klienty využívající pečovatelskou službu.
Nonstop dispečink tísňové péče vyhodnocuje nepřetržitě data z monitorovacích zařízení
a zajišťuje
okamžitou
reakci,
ověřuje
zdravotní
stav,
připomíná
léky.
24 hodinová pohotovost výjezdu ČČK zajistí dojezd s klíči uloženými na základě smlouvy
u ČČK, komunikaci v tíživé situaci (první psychická pomoc). Někdy je pro klienta, který nemá
zásadní zdravotní problém (upadne a není schopen vstát) důležité, aby přivolaná pomoc
nezpůsobila velký „humbuk“ v celé ulici (blikající sanita, hasiči, policie - bez klíčů)
a pomohla jen se základními věcmi (pomoc vstát, převléct, umýt, uložit …). Zdravotníci ČČK
překontrolují základní životní funkce a v případě jakékoliv odchylky od normálu přivolají ZZS.
Statistické údaje:
Zapůjčení přístroje od OS ČČK ......................................................................... 100,-Kč/ rok
Pohotovostní služba ČČK .................................................................................. 100,-Kč/ rok
Výjezd na místo ČČK.................................................................................... 150,-Kč/ výjezd
Služba uložení klíčů .................................................................................................. zdarma
Celkem klientů: ........................................................................................................ 15 osob
Celkem výjezdů 2016: ............................................................................................ 3 výjezdy
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Volnočasové aktivity pro děti a mládež

Kroužek mladého zdravotníka:
Určen dětem od 8 do 15 let. Během pravidelných schůzek se děti seznamují se základy
anatomie a fyziologie lidského těla. Dozví se o historii organizace Červeného kříže
a Červeného půlměsíce, dále projdou základy mezinárodního humanitárního práva. Pilířem
tohoto kroužku jsou základy laické první pomoci a to jak u život ohrožujících stavů, tak
i u vážných i běžných poranění a interních stavů. Ke kroužku patří i seznámení s různými
složkami IZS a část schůzek je věnována i základům topografie a vázáním uzlů. S novými
prostory plánujeme i 1 až 2 víkendové akce s dětmi z kroužků.
Fotodokumentace ke kroužkům je přístupná http://cckjablonec.rajce.idnes.cz/

Statistické údaje:
Počet kroužků za rok ............................................................................................. 3 kroužky
Počet účastníků .......................................................................................................... 57 dětí
Počet schůzek .....................................................................................................53 schůzek
Rozpis kroužků:
OS ČČK Jablonec nad Nisou (E. Floriánové)
období 01. 01. 2016 – 02. 07. 2016
Vedoucí kroužku: Dominika Kottková
Telefon, e-mail vedoucího: kottkova@cck-jablonec.cz; 483 356 216
Ostatní vedoucí Jana Bartošová, Eliška Havlová (asistent) Nikola Hušková
Počet dětí .................................................................................................................... 14 dětí
Periodicita .............................................................................................................. 1x 14 dnů
Počet schůzek ................................................................................................................... 14
OS ČČK Jablonec nad Nisou (Uhelná) období 01. 09. 2016 – 31. 12. 2016
Vedoucí kroužku: Kateřina Havlová
Telefon, e-mail vedoucího: reditelka@cck-jablonec.cz; 732 542 934
Ostatní vedoucí Jana Bartošová, Eliška Havlová (asistent), Ilona Dohnalová
Počet dětí ...................................................................................................................... 9 dětí
Periodicita ................................................................................................................ 1x týden
Počet schůzek ................................................................................................................... 11
ZŠ Kokonín
období 01. 01. 2016 – 30. 06. 2016
Vedoucí kroužku: Mgr. Radka Hostašová
Telefon, e-mail vedoucího: hospr@volny.cz; 483 302 464
Ostatní vedoucí Jana Bartošová, Dominika Kottková
Počet dětí .................................................................................................................... 19 dětí
Periodicita .............................................................................................................. 1x 14 dnů
Počet schůzek ................................................................................................................... 14
Gymnázium Jeronýmova
období 01. 01. 2016 – 30. 06. 2016
Vedoucí kroužku: Mgr. Renata Němcová
Telefon, e-mail vedoucího: nemcova@jergym.cz; 604 507 081
Ostatní vedoucí Kateřina Havlová
Počet dětí .................................................................................................................... 15 dětí
Periodicita .............................................................................................................. 1x 14 dnů
Počet schůzek ................................................................................................................... 14

Popis našich aktivit

Str. 11
Příměstský tábor

V letošním roce proběhl již 6. ročník příměstských táborů ČČK. Tábor je určen všem dětem
od 6 do 15 let, a to dětem zdravým i se zdravotním omezením.
Toto léto se konaly hned 3 turnusy. Obsazenost každého byla skoro 100%. Děti přicházely
ráno před 8.00 a odcházely po 16:00 hodině. Během každého turnusu si prošly všechny
složky IZS jabloneckého okresu, naučily se základy první pomoci, obvazové techniky a
zažily příjemné chvíle při koupání na jablonecké přehradě a výletech po Jizerských horách.
Navštívily vojenskou jednotku chemiků v Liberci, kde si mohly vyzkoušet veškeré vojenské,
chemické oblečení a vojáci jim představili i své zbraně, střelbu si děti užívaly na laserové
střelnici.
Fotodokumentace příměstských táborů je přístupná http://cckjablonec.rajce.idnes.cz/
O děti se během turnusů starali:
Ilona Dohnalová, Jana Bartošová, Eliška Havlová, Milan Takáč, Kateřina Pelcová,
Miroslav Dušek, Kateřina Havlová
Statistické údaje:
Počet účastníků celkem .............................................................................................. 60 dětí
Termíny turnusů
I. 11. 7. 2016 – 15. 7. 2016 ......................................................................................... 21 dětí
II. 25. 7. 2016 _ 30. 7. 2016 ........................................................................................ 20 dětí
III. 1. 8. 2016 _ 5. 8. 2016 ........................................................................................... 19 dětí
Počet vedoucích celkem ............................................................................................. 7 osob
Počet dnů PT celkem ................................................................................................. 15 dnů

Soutěž mladého zdravotníka:
Termín konání 04. 05. 2016
Místo konání hasičská zbrojnice Mšeno – Jablonec nad Nisou.
Statistické údaje:
Počet účastníků celkem ............................................................................................ 135 dětí
Počet týmů celkem ............................................................................................. 27 družstev
Prví stupeň .......................................................................................................... 14 družstev
Druhý stupeň ...................................................................................................... 13 družstev
Organizátorů celkem ................................................................................................ 69 osob
Výherci I. stupně:
1. místo ..................................................................................Masarykova ZŠ a OA Tanvald
2. místo ........................................................................... ZŠ Kokonín – Jablonec nad Nisou
3. místo ..................................................................................Masarykova ZŠ a OA Tanvald
Výherci II. stupně:
1. místo .............................................................................. ZŠ Kokonín-Jablonec nad Nisou
2. místo .............................................................................. ZŠ Kokonín-Jablonec nad Nisou
3. místo ......................................................................... ZŠ Pivovarská-Jablonec nad Nisou
Foto http://cckjablonec.rajce.idnes.cz/2016_05_04_Soutez_mladych_zdravotniku/
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Volná stanoviště:
•

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, ÚO Jablonec nad Nisou

•

Vězeňská služba České republiky, Věznice Rýnovice

•

Armáda České republiky, 31. PRCHBO Liberec

•

Policie České Republiky, ÚO Jablonec nad Nisou

•

Dobrovolní hasiči Janov nad Nisou

•

Městská policie Jablonec nad Nisou

•

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

•

Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou

•

Bylinky Jiřinka Balatková

•

Střední Zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec

•

Útulek Dášenka Lučany nad Nisou

•

Vodní Záchranná služba Jablonec nad Nisou

Oblastní studijní středisko 2016
Ve dnech 22. – 27. 4. 2016 proběhlo tradiční oblastní studijní středisko pořádané OS ČČK
Jablonec nad Nisou, tentokrát v penzionu na Krásné. Zúčastnilo se ho 20 dětí z celého
jabloneckého okresu.
Celých 5 dnů jsme děti zábavnou formou učili poskytnout první pomoc, základy historie,
anatomie, a dalších neméně zajímavých témat. Všechno co se děti naučily při přednáškách,
si mohly vyzkoušet v praktických kolečkách na namaskovaných figurantech. Mimo to jsme
měli i další zajímavý a poučný program a spoustu volnočasových aktivit.
Statistické údaje:
Počet dětí ................................................................................................................... 20 dětí

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ PODPOŘENY Z PŘÍSPĚVKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA
JABLONEC NAD NISOU, LIBERECKÉHO KRAJE, MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ
A MLÁDEŽE A NADACE PRECIOSA

Popis našich aktivit
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Dobývání ztraceného záchranáře

Motto závodu: „Pravý bojovník není ten, co stále vyhrává, nýbrž ten, kdo je stokrát dole a
přesto to nevzdává!“
Cvičení a závod v jednom, který již druhým rokem pořádáme ve spolupráci s Věznicí
Rýnovice a dobrovolnými hasiči Janov nad Nisou. V administrativní budově věznice máme
zázemí, odtud vybíhají a tam se soutěžící po náročném závodě vrací.
Trasa závodu je dlouhá cca 12 km s celkovým převýšením v terénu okolo 600 m. Na této
náročné trase soutěžící čekalo 16 stanovišť, zdravotnických, s ohrožením a sebeobranou,
s hasičskými disciplínami, střelbou, plaváním, plazením v bahně, páskováním munice
a naším „Padrem“. Nejrychlejší čas byl 94 minut na zdolání trasy i úkolů, nejlepší bodové
hodnocení bylo 759 bodů.
Přehled vítězných družstev:
Kategorie Mládež
1. místo ....................................................... VZS Jablonec n. N., tým 2 (Barbora Lejsková)
2. místo ............................................... ZŠ a OA Masarykova Tanvald (Lucie Fleišmanová)
3. místo ................................................ VZS Jablonec n. N. tým 1 (André-Samuel Korcina)
1. místo ................................................... VZS Jablonec n. N., tým 1 (Kristýna Svobodová)
2. místo .............................................................. Orlovští křižáci, tým B (Kristýna Pechová)
3. místo ................................................................... Systema Liberec, A tým (Brian Pakula)
Kategorie ozbrojené složky
1. místo .................................................................... VS, Věznice Rýnovice (Petr Bartůněk)
2. místo .................................................................. SKP Maják Jablonec n. N. (David Kloz)
3. místo ..................................................................... VS, Věznice Rýnovice (Martin Ružík)
Všem soutěžícím skládám osobně poklonu, protože závod absolvovali, disciplíny splnili
a do cíle se vrátili s nadšením. Splnili přesně motto tohoto závodu.
Statistické údaje
Počet startovních družstev ...................................................................................................... 24 týmů
Celkový počet družstev kategorie Ozbrojené složky ................................................................. 7 týmů
Celkový počet družstev Masters (18 – 99 let) ......................................................................... 11 týmů
Celkový počet družstev Mládeže (12 – 17 let) ............................................................................ 6 tým

Popis našich aktivit
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Oceňování dobrovolníků v Libereckém kraji KŘESADLO
Již třetím rokem probíhá díky podpoře firmy SČVK Teplice akce, která je poděkováním
obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci. Nominováno bylo v roce 2016 celkem 9 lidí,
jsou to lidé, kteří věnují svůj život ostatním.
Cenu křesadlo pro rok 2016 obdrželi:
Dagmar Holanová, za celoživotní pomoc zvířatům
Rudolf Šrámek, celoživotní práce s dětmi a mládeží v kroužku modelářství
Petr Činčala, přenesl do ČR kampaň Národní týden manželství
Matěj Kovalecký, dobrovolnictví u seniorů
Kateřina Pravcová, ač 16ti letá pracuje jako dobrovolník v mnoha organizacích
Anna Šmídová, za dobrovolnictví v nemocnici

Zdravotnické asistence
Rok 2016 byl v této oblasti velmi zajímavý. V současnosti máme 6 vybavených
zdravotnických batohů, 1 brašnu s obvazovým materiálem, 4 vybavené ledvinky pro výlety
a 1 brašničku. Z vybavení mohu jmenovat 6 aneroidních tonometrů, 2 digitální tonometry,
4 pulsní prstové oxymetry, 5 glukoměrů, paramedic set pro naše záchranáře a lékaře,
2 vakuové sady, 2 vakuové matrace, 2 skládací lehátka.
V loňském roce jsme se účastnili tří festivalů, dozorujeme pravidelně hokejové zápasy dětí
a dorostu a ke konci roku jsme počali dozorovat i futsalové zápasy. V roce 2016 jsme konali
zdravotnický a lékařský dozor na mezinárodním turnaji ve volejbale, který se konal
v městské hale. K našim pravidelným akcím patří různé hasičské závody požárního sportu
a samozřejmě první halové hasičské závody konané v březnu a dubnu.
Statistické údaje
Počet akcí se zdravotnickou asistencí v roce 2016 ................................................. 142 akcí
Počet zdravotníků při OS ČČK ................................................................................. 25 osob
Celkový počet využití zdravotníků při dozorech .......................................................... 278 x
Celkový počet odsloužených hodin .................................................................... 630,5 hodin
Počet ošetření celkově ........................................................................................... 174 osob
Počet volání ZZS ............................................................................................................ 18 x
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Bezpříspěvkové dárcovství krve

Krev, tekutina, která nelze nahradit. Náš oblastní spolek se věnuje kampaním na získávání
nových dárců krve a oceňuje několikanásobné dárce krve. V roce 2016 získal nové ocenění
Daru života první Jablonecký dárce, je jím ředitel UO HZS LK Ing. Petr Bartoň. V listopadu
proběhl již 4. benefiční ples pro dárce a celkově proběhlo 6 slavnostních oceňování
několikanásobných dárců krve. Bronzovým a stříbrným dárcům předávají naši čestní hosté
ocenění v prostorách kaple nemocnice v Jablonci n. N. a stříbrní, zlatí dárci a držitelé křížů
III. třídy přebírají svá ocenění v prostorech obřadní síně jabloneckého magistrátu. V rámci
osvěty stále nabízíme besedy o dárcovství krve na středních školách.
Český červený kříž předává ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve a krevních derivátů,
kteří darují to nejcennější bez nároku na finanční ohodnocení, tak je předpokladem, že
nebudou mít důvod zatajovat svůj zdravotní stav.
Předávány jsou tato ocenění za bezpříspěvkové odběry krve a krevních derivátů
bronzová medaile Dr. Janského ...........................................................................10 odběrů
stříbrná medaile Dr. Janského za ..........................................................................20 odběrů
zlatá medaile Dr. Janského za ..............................................................................40 odběrů
Kříž III. třídy ..........................................................................................................80 odběrů
Kříž II. třídy .........................................................................................................120 odběrů
Kříž I. třídy ...........................................................................................................160 odběrů
Ocenění DAR ŽIVOTA (nové) .............................................................................250 odběrů
Statistické údaje
Počet nových dárců krve ....................................................................................................... 112 osob
Celkem ocenění bronzových dárců ........................................................................................ 70 osob
Celkem ocenění stříbrných dárců ........................................................................................... 52 osob
Cellem ocenění zlatých dárců ................................................................................................. 29 osob
Celkem ocenění křížem III. třídy ............................................................................................ 14 osob
Celkem nárok na ocenění křížem II. třídy ................................................................................. 7 osob
Celkem nárok na ocenění křížem I. třídy ................................................................................. 4 osob
Celkem nárok na ocenění Dar života ...................................................................................... 1 osoba
Celkem registrovaných dárců u OS ČČK JN bronz............................................................. 3886 osob
Celkem registrovaných dárců u OS ČČK JN stříbro ........................................................... 2202 osob
Celkem registrovaných dárců u OS ČČK JN zlato .............................................................. 1040 osob
Celkem registrovaných dárců u OS ČČK JN kříž III. třídy ..................................................... 150 osob
Celkem registrovaných dárců u OS ČČK JN kříž II. třídy ........................................................ 46 osob
Celkem registrovaných dárců u OS ČČK JN kříž I. třídy ......................................................... 14 osob
Celkem registrovaných dárců u OS ČČK JN Dar života ......................................................... 1 osoba
AKCE BEZPŘÍSPĚVKOVÉHO DÁRCOVSTVÍ KRVE PODPOŘENA STATUTÁRNÍM MĚSTEM
JABLONEC NAD NISOU A MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Humanitární jednotka
V rámci připravenosti na katastrofy a mimořádné události je v rámci OS ČČK Jablonec nad
Nisou ustavena humanitární jednotka, která v roce 2016 čítala 19 aktivních členů 1. sekce
a 10 členů 2. sekce. Humanitární jednotka je rozdělena do základních dvou sekcí, a to
1. zdravotnická a psychosociální, 2. technická a zásobovací.

Popis našich aktivit
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V rámci roku 2016 proběhly 2 základní cvičení, pro rok 2017 jsou připraveny opět pravidelné
schůzky, ty se z důvodů přesídlování zázemí a organizace v roce 2016 nekonaly.
Uzavřena písemná smlouva o zařazení HJ ČČK do Integrovaného záchranného systému,
řízení Jablonec nad Nisou, zároveň ředitelka je členem krizového štábu ORP Jablonec nad
Nisou. V roce 2015 jsme se připojili do aktivní činnosti PANELU neziskových organizací LK.
V roce 2016 ředitelka prezentovala krajské štábní cvičení, které proběhlo na oddělení
krizového řízení ORP Jablonec nad Nisou, na státní konferenci mimořádných událostí, která
probíhala v červnu na ministerstvu vnitra.
V rámci vybavenosti jsme získali díky dotaci Libereckého kraje, oddělení krizového řízení
nový přívěsný vozík, zdravotnický materiál a nový resuscitační model.
Statistické údaje
Počet členů sekce zdravotnické a psychosociální .................................................................. 19 osob
Počet členů sekce technické a zásobovací ............................................................................. 10 osob
Počet cvičení a schůzek HJ / 2016 .................................................................................................... 2
Počet prezentací činnosti HJ ............................................................................................................. 1

Přesídlení OS ČČK Jablonec 2016
3. 5. 2016 jsme převzali klíče, a ačkoliv to z raportů ze stavby vypadalo šíleně, nakonec
z toho opravdu vzniklo jedinečné místo, které jsme si většinou upravili vlastními silami.
Prostory, které jsme získali, jsou naprosto fenomenální. Procházím jednotlivé místnosti
a ukazuji co, kde bude, a všichni okolo mne mi říkají, že mé oči září.
Po několika dnech, týdnech, jsem sice unavená, ale držím se stále svého přesvědčení.
Nové prostory jsou i novou perspektivou. Vznikne prostor pro schůzky dobrovolníků klubovna, budeme mít k dispozici 2 učebny, malou a velkou, příruční sklady a humanitární
sklad, dokonce zbylo i na maskérnu. Mimo to, zde své kanceláře má i okresní sdružení
hasičů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a je nám ctí, že můžeme zahájit naší
společnou budoucnost. Co to vlastně znamená? No, pomalu se rodí naše unikátní Oblastní
centrum dobrovolných záchranářů Jablonec nad Nisou.
Místo, které by mělo ožít novými nápady, různými kurzy, besedami, semináři a to nejen
z oblasti první pomoci. Co takhle první pomoc pro zvířata? Z úst Dagmar Kubištové,
majitelky útulku, nebo besedy o bylinkách, o přírodních cestách léčení s našimi bylinkáři.
Myslím, že je důležitá i bezpečnost na silnicích, besedy o předvídání -psychologii dopravy,
nebo besedy k tématu mezinárodního humanitárního práva.
Obrovské díky za pomoc při rekonstrukci v dobách nejtěžších (květen-červen): Vláďa Havel,
Katka Havlová, Lída Fidlerová s Lucinkou, Ilona Dohnalová, Pavlína Doležalová, Mirek
Dušek, Nikola Hušková, Milan Takáč, Wendy Prousková, Veronika Seibtová, Soňa
Fiedlerová, Jiřinka Balatková, Alenka Hilgerová, Jana Zapletalová, Eva Votrubová, Jana
Popelová, Jirka Papoušek.
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Popis našich aktivit
Další poděkování patří vězňům z Rýnovické věznice, kteří se velkým dílem zasloužili
o zdárný průběh rekonstrukce. Jmenovitě pan Zvířecí, Kepšta, Celba, Chalupský, Bortl,
Ingriš, Štindl, Kovář, Čavinský.

Obrázek 1 před začátkem
rekonstrukce

Naši dobrovolníci a členové mají své zázemí, místo, kde se mohou nejen vzdělávat, ale
i trávit společný čas a poznávat se, protože když jde do tuhého, je potřeba svého parťáka
znát a věřit mu. Zkrátka hlavu mám plnou snů, snů, které se pomalu začínají vyplňovat, je to
mnoho práce, ale zároveň je to rodící se zázrak. A mnoho dalších snů má otevřenou cestu.
Po půl roce fungování musím zhodnotit, že opravdu sídlo Centra dobrovolných záchranářů
bylo dobrou volbou. Zatím jsme tady přespávali s dětmi z našeho kroužku a zázemí zde
měly i příměstské tábory 2016. Ačkoliv máme na jednu stranu více práce (starost
o nemovitost a zahradu), na stranu druhou máme více prostoru.

Obrázek 2 po rekonstrukci

DĚKUJEME ZA POMOC A DARY PŘI REKONSTRUKCI MAJITELI FIRMY CESTA SNŮ,
LIBERECKÉMU KRAJI, VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ ČR – VĚZNICE RÝNOVICE,
STATUTÁRNÍMU MĚSTU JABLONEC NAD NISOU, FIRMĚ TEXO PLUS A FIRMĚ
SPECTRUM FRANĚK

Finanční výkazy
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Finanční výkazy
Výkaz o hospodaření ve volebním období 2013 – 2016
Výnosy OS ČČK v období 2013 - 2016
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Mezi vlastní výnosy OS ČČK JN patří jak členské příspěvky, tak realizace kurzů první
pomoci, zdravotnické asistence a příprava a realizace veřejných akcí. Příjem z vlastní
činnosti je pevným a důležitým základem financování, bez těchto výnosů bychom nedokázali
efektivně pracovat.
Dotace a dary tvoří zbytek našich výnosů. Tyto finanční zdroje umožňují realizovat různé
osvětové akce, soutěže, humanitární činnost a kulturní počiny. Zároveň jsou základním
pilířem pro získání nového vybavení a materiálového zabezpečení.

Náklady OS ČČK v letech 2013 - 2016
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Mezi materiální náklady lze zahrnout nákup veškerého materiálu, zdravotnického,
maskérského. Kancelářské potřeby, včetně náplní do tiskáren a vybavení OS ČČK JN
movité věci do 40 tis. Kč a nemovité do 60 tis. Kč.
K provozním nákladům patří mzdové náklady zaměstnanců a to na HPP i DPP, cestovné
a náklady na ostatní sociální příspěvky, náklady na energie, nájem (jen do 05/2016), dále
odpisy dlouhodobého majetku (majetek získaný od r. 2016), dále sem patří náklady na
opravy a údržbu a pojištění.

Celkový přehled nákladů a výnosů 2013 - 2016
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Rozpočet Oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou (OS ČČK JN)
připravuje na základě hospodaření v aktuálním roce ředitelka, projednává dozorčí i výkonná
rada a nakonec schvaluje Valné shromáždění Oblastního spolku.
Při přípravě rozpočtu se snažíme vycházet z reálných dat a předpokladů, samozřejmě
naplňování rozpočtu je plně závislé na situaci v následujícím roce.
Oblastní spolek ČČK JN má zpracovaný i střednědobý plán rozvoje a marketingový plán
z roku 2014 s výhledem do roku 2020. Ve svých dokumentech vždy vychází
z vícezdrojového financování, což je prokázané nejstabilnější financování, jaké může
nezisková firma mít.
Projekt ESF s názvem „V proudu života s tlukoucím srdcem“ č.j. CZ.1.07/3.2.01/04.0020,
realizovaný v letech 2012 – 2014 měl obrovský přínos pro náš OS ČČK JN, měli jsme
možnost zrealizovat vytvoření vzdělávacích programů určených pro ostatní složky IZS dle
standardů ČČK a nových Guidellines 2012, díky získaným prostředkům jsme nakoupili
mnoho nového vzdělávací zdravotnického materiálu, který využíváme při výuce a díky
kterému se i naši vlastní zdravotníci posunuli dále.
Dalším mezníkem našeho působení bylo získání objektu v Uhelné, následná rekonstrukce
a otevření jedinečného projektu Centra dobrovolných záchranářů Jablonec nad Nisou
1. 7. 2016.

Finanční výkazy
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Celkové hospodářské výsledky jsou:
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016

134 914,88 Kč
-3 394,43 Kč
59 305,86 Kč
- 17 827,59 Kč

Výkaz souhrnných výnosů a nákladů 2016
reklama
10%
HUM dotace a
dary
19%

HUM vlastní
příjmy
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BDK dotace a
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VÝNOSY

PP vlastní
příjmy
26%

PP dotace a
dary
28%

OS ČČK JN vede účetnictví dle Zákona o účetnictví 563/1991 Sb., a podle vyhlášky
504/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
Účetnictví vede OS ČČK JN střediskově, tak, abychom měli jednotlivé činnosti rozděleny
a mohli je sledovat přehledně. V každém středisku jsou výnosy dělené na příjmy z vlastní
činnosti a příjmy z dotací a darů.
Středisko PP (první pomoc) patří do hlavní činnosti OS ČČK JN, patří sem kurzy první
pomoci, zdravotnické asistence, ale i příprava a realizace akcí a soutěží.
Středisko BDK (bezpříspěvkoví dárci krve) patří rovněž do hlavní činnosti spolku, jak název
vypovídá, jedná se hlavně o hledání nových dárců a oceňování několikanásobných dárců
krve, zkrátka jsou to všechny aktivity spojené s bezpříspěvkovým dárcovstvím krve.
Středisko HUM (humanitární středisko) je hlavní činností ČČK zahrnuje sociální, senior
dopravu ČČK, pohotovostní službu k tísňové péči Anděla strážného, zajištění a činnost
humanitární jednotky OS ČČK JN.
Dalším střediskem je REK (reklama) patří k vedlejší činnosti ČČK a patří sem výnosy, které
jsme obdrželi na základě smlouvy o propagaci daného dárce.

Finanční výkazy
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Své středisko mají i jednotlivé místní skupiny OS ČČK a jsou na nich zaznamenány hlavně
členské příspěvky, vydání na schůze a na činnosti místních skupin.

pořízení DHM
5%

NÁKLADY
Materiál
26%

Ostatní náklady
1%

Energie
2%

Mzdové
náklady
50%

Ostatní služby
14%
Opravy a
udržování
2%

Největší položku tvoří veškeré mzdové náklady, včetně nákladů zaměstnavatele, sociální
náklady (stravenky) a náklady na pojištění (zaměstnanci, dobrovolníci ČČK, členové ČČK)
Další nemalou částí jsou náklady materiálové, které tvoří kancelářské potřeby včetně náplní
tiskáren, zdravotnický a maskovací materiál, pohonné hmoty, zdravotnické vybavení
a přístroje (do 40 tis Kč), vybavení PC a elektronikou, výukové prostředky (modely apod.),
vybavení OS ČČK JN (do 40 tis Kč).
K nákladům DHM (dlouhodobého hmotného majetku) patří pořízení investic s hodnotou nad
40 tis. Kč. V roce 2016 to byl nákup nového resuscitačního modelu s elektronickým
vyhodnocením.
Opravy a udržování jsou náklady jak na opravy dopravních prostředků, tak v roce 2016
náklady na rekonstrukci, kterou jsme svépomocí vykonali na nově získaném objektu Uhelná.
Energie zahrnují platby za spotřebované energie a to v období 01 – 06/ 2016 ve spolkovém
domě a dále od 05 do 12/ 2016 za elektřinu, vodu a plyn v objektu Uhelná.
K ostatním nákladům patří hlavně stravování, ubytování a občerstvení pro akce, příměstské
tábory a studijní středisko.
Ostatní služby zahrnují náklady na telefony, internet, využití komerční tiskárny

Finanční výkazy
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Výkaz grantových příspěvků a darů 2016

Každý rok získáváme finanční zdroje prostřednictvím Úřadu ČČK Praha od Ministerstva
školství a mládeže a Ministerstva zdravotnictví.
Jsme pravidelnými a úspěšnými žadateli u Statutárního města Jablonec nad Nisou
a Libereckého kraje, bez jejichž pomoci by naše činnost byla téměř nemyslitelná.
Mezi pravidelné donory pro náš Oblastní spolek patří společnost Preciosa, která
prostřednictvím Nadace Preciosy podporuje aktivně naše projekty.
Důležitá je i podpora z darů, které se daří získávat prostřednictvím pravidelného benefičního
plesu ČČK. Výtěžek z tohoto plesu pomáhá zajistit činnost OS ČČK Jablonec nad Nisou.
Již třetím rokem podporuje činnost OS ČČK společnost SČVAK a to prostřednictvím
projektu KŘESADLO.
Níže základní přehled o získaných darech a dotacích za rok 2016:
Popis

Minimální
spoluúčast

Úřad Českého červeného kříže
Praha (prostřednictvím MŠMT a
MZ)

dárci krve, Help trans, děti
a mládež, volný čas

Statutární město Jablonec nad
Nisou (z rozpočtu města a
grantových schémat)

dárci krve, senior doprava,
dobrovolnictví, činnost

Liberecký kraj (z rozpočtu kraje a
grantových schémat

humanitární jednotka, děti
a mládež, senior doprava

Příjem

20%

117.827,00

20%

270.000,00

20%

298.000,00

0%

30.000,00

Dary na činnost 2016

0%

157.793,00

Dary na činnost 2016

0%

162.294,00

Reklama 2016

0%

160.000,00

účelová dotace

účelová dotace

účelová dotace
Nadace Preciosa
schémat)

(z nadačních

Děti a mládež
Účelový dar

Peněžité dary
od firem a
soukromých dárců
Nepeněžité dary (pomoc při
rekonstrukci a realizaci akcí)
Dary reklamní

Celkem získáno za rok 2016

1 195 914,00

Výsledovka a rozvaha 2016
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Výsledovka a rozvaha 2016
Výsledovka 2016
Náklady 2016
účet Název účtu
501 Spotřeba materálu
502 Spotřeba energie
511 Opravy a udržování
512 Náklady na cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociální pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
538 Ostatní daně a poplatky
549 Jiné ostatní náklady
551 Odpisy dlouhodobého majetku

Konečný stav
Poznámky
610 022,28 Kč
56 296,00 Kč
66 507,18 Kč
4 735,00 Kč
1 702,00 Kč
302 199,99 Kč
796 777,00 Kč
249 102,00 Kč
2 914,00 Kč
35 181,50 Kč
2 000,00 Kč
8 892,00 Kč
19 303,00 Kč
2 155 631,95 Kč

Výnosy 2016
účet
602
649
681
682
684
691

Název účtu
Konečný stav
Poznámky
Tržby z prodeje služeb
669 409,00 Kč
Jiné ostatní výnosy
18 830,00 Kč
Přijaté příspěvky zúčtované mezi
117 383,25 Kč
organizacemi
Přijaté dary
400 684,11 Kč
Přijaté členské příspěvky
12 060,00 Kč
Provozní dotace
919 438,00 Kč
2 137 804,36 Kč

Svět není dokonalý.
Snažíme se udělat
z našeho světa
lepší místo pro
život.
Jsme nezisková
organizace, která
působí v
jabloneckém
regionu.

Hospodářský zisk celkem

-

17 827,59 Kč

Výsledovka a rozvaha 2016

Str. 24
Rozvaha 2016

Aktiva 2016
účet Název účtu
022 Hmotné movité věci a jejich sooub.
028 drobný dlouhodobý majetek
042 Nedokončený DHM
082 Oprávky s samost. HM
088 Oprávky k drobnému HM
112 Materiál na skladě
211 Pokladna
213 Ceniny
221 Bankovní účet
261 Peníze na cestě
311 Odběratelé
314 Provozní zálohy poskytnuté
315 Ostatní pohledávky
335 Pohledávky za zaměstnanci
378 Jiné pohledávky
381 Náklady příštích období
388 Dohadné účty aktivní
395 Vnitřní zúčtování
Pasiva 2016
účet Název účtu
321 Dodavatelé
324 Přijaté zálohy
331 Zaměstnanci
333 Závazky ostatní k zaměstnancům
336 Zúčtování s OSSZ/ ZP
342 Ostatní přímé daně
348 Nároky na dotace a ostatní zúč.
379 Jiné závazky
389 Dohadné účty pasivní
901 Vlastní jmení
911 Fondy
931 Výsledek hospodaření ve schvalov.ř.

Konečný stav
Poznámky
203 300,56 Kč
- Kč
- Kč
68 303,00 Kč
- Kč
- Kč
33 594,00 Kč
210,00 Kč
175 463,65 Kč
- Kč
28 921,00 Kč
18 750,00 Kč
- Kč
1 323,00 Kč
873,00 Kč
6 304,90 Kč
101 800,00 Kč
0
499 591,11 Kč
Konečný stav
Poznámky
2 124,87 Kč
4 500,00 Kč
49 060,00 Kč
- Kč
23 280,50 Kč
5 189,00 Kč
- Kč
4 775,70 Kč
44 290,66 Kč
309 773,17 Kč
84 802,80 Kč
17 827,59 Kč
499 591,11 Kč

Rozpočet pro rok 2017
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Rozpočet pro rok 2017
Oblastní spolek ČČK Jablonec nad Nisou každoročně připravuje vyvážený rozpočet, který
vždy vychází z dat předešlého období a hodnotí se s ohledem na očekávané investice,
výdaje a příjmy.

Popis

Nákladová část rozpočtu
Poznámky položky

Roční rozpočet

Osobní náklady
Mzdy pracovníků ČČK

celkově 4 zaměstnanci (3 + 1MD)

sociální a zdravotní zaměstnavatel
sociální a zdravotní zaměstnavatel

195 840,00
stravenky

Povinné pojištění zaměstnanců
DPP

576 000,00
36 480,00
7 200,00

lektoři, zdravotníci, ekonom

114 000,00

Provozní náklady
Provoz Uhelná

Voda, plyn, elektřina, drobné opravy

72 000,00

Telekomunikace

Telefony, internet, pevná linka

36 000,00

Provoz vozů ČČK

Škoda Fabia, Citroen Berlingo

48 000,00

Půjčka ČČK

Pro nákup nového vozu/ 5 let

72 000,00

Kancelářské potřeby + tonery

38 000,00

Účetnictví uzávěrky, daňový poradce

12 000,00

Pojištění dobrovolníků, členů ČČK

9 600,00

Pojištění aut

Havarijní pojistky

10 000,00

Odvod z členských příspěvků

50% z hrazených příspěvků

13 200,00

IT správa, údržba
Provozní náklady akcí

20 000,00
Zajištění, strava, ceny, trofeje, …

Vybavení klubovny pro členy

100 000,00
10 000,00

Zdravotnické vybavení a humanitární činnost
Zdravotnický materiál

24 000,00

Maskérský materiál

18 000,00

základní vybavení přístroji

Nákup a údržba

20 000,00

Uniformy

Nákup a údržba

30 000,00

supervize dobrovolníků
vzdělání lektorů a zdravotníků

Celkem náklady pro rok 2017

6 000,00
40 000,00
1 508 320,00

Rozpočet pro rok 2017
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Popis

Výnosová část rozpočtu
Poznámky položky

Roční rozpočet

Příjmy z hlavní, vlastní činnosti
Kurzy první pomoci neakreditované

firmy, školy, školky, autoškoly, čtyři
hodiny pro život, modelové situace

Kurzy akreditované MPSV

PP pro pečovatele, Kurz pro
pracovníky v sociálních službách

56 000,00

Kurzy akreditované MŠMT

Pro pedagogy, ZZA, Člen první
pomoci

92 000,00

Školení IZS

JSDHO, složky

50 000,00

Zdravotnické asistence

Kulturní a sportovní akce

Sociální - senior doprava

150 000,00

140 000,00
60 000,00

Pohotovost k tísňové péči

Tísňová péče Anděla strážného

Připravenost HJ – výcvik

Krizové řízení ORP

100 000,00

Kulturní akce

Ples ČČK, Křesadlo

150 000,00

Spolková činnost členů ČČK

Členské příspěvky 40% OS

2 000,00

8 800,00

Veřejná podpora, dotace, dary
Veřejná podpora – Ú ČČK

Dotace MŠMT národní (děti, mládež)

45 000,00

Veřejná podpora – Ú ČČK

Dotace MZ – dárcovství krve, help
trans

75 000,00

Dotace z DF Libereckého kraje

Školství, zdravotnictví

45 000,00

Dotace SMJN

Tříletá dotace na činnost

Příspěvek Úřad práce ČR

Veřejná služba

Dary

Soukromé firmy, nadace

Celkem výnosy pro rok 2017

235 000,00
70 000,00
379 520,00
1 508 320,00

Zamyšlení nad naší činností
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Zamyšlení nad naší činností
Začnu nesmrtelnými slovy Alice Masarykové: „…Ve svém jádru je celá práce spolku
Červeného kříže vlastně první pomocí. Červený kříž pomáhá jednotlivcům v nečekaném
neštěstí, pomáhá celku v dobách katastrofy…. Dobře organizované spolky jsou
neochvějným základem Společnosti Červeného kříže. Potom může bezpečně a věrně plniti
svůj hlavní úkol – pohotovost….“
Myslím si, že dnes je doba nejvíce důležitá pro šíření myšlenek a ideálů Červeného kříže.
Je čas hledání nových cest a nových přístupů. Je čas výzvy pro stávající i budoucí členy
a dobrovolníky Červeného kříže. Jsme hlceni stresem, média nám každý den nastavují
zrcadlo zkažené společnosti a mravní bídy lidské. Nemyslím si, že je vše tak katastrofální.
Jsou mezi námi i lidé, kteří neváhají nastavit svůj život pro záchranu druhých, jsou zde i lidé,
kteří nosí úsměv a pohladí naše duše, když jsme na dně, jsou zde i tací, kteří podají
pomocnou ruku beze strachu a bez předsudků. Nikdo z těchto lidí neočekává poděkování
a hlasité ovace. Přesto, že tito „obyčejní“ lidé jsou sluncem, jiskrou naděje a měli by být
vidět, jsou schování za zdí ukazovaného neštěstí a zkázy. Myšlenky, základní principy
a hesla Červeného kříže by měly být pro nás dnes výraznou vzpruhou, očistou myšlenek
a duchovní cestou. Uvědomme si, že jsme lidé nesoucí pochodeň naděje a lidskosti, jsme ti,
jež se hrdě hlásí k myšlenkám humanity, jednotnosti, nestrannosti, nezávislosti,
dobrovolnosti, jednotě a světovosti. Naší devizou je morální a sociální cítění, potřeba
ostatním vysvětlovat nutnost první pomoci, nutnost sounáležitosti a dobré vůle.
Zvedněme hlavy, povstaňme a ukažme všem, co je v životě důležité – láska, mír a úsměv.
Jak jsem začala, tak i ukončím: „Jestliže děti na celém světě budou vychovávány v duchu
Červeného kříže, připravujíce svým stálým vzájemným stykem ovzduší mezinárodní důvěry
a dobré vůle, pak můžeme věřiti, že nám roste v nich generace dobře si vědomá svých
vlastních práv a povinností, generace spravedlivá k sobě i ostatním“ Alice Masaryková
Kateřina Havlová, 17. 4. 2011
Když jsem před pěti lety tento příspěvek psala na facebook cítila jsem hrdost, že jsem
jednou z pokračovatelek Alice Masarykové, která měla velmi úžasné myšlenky. Když čtu
tento článek dnes, myslím na výzvu, která je stále aktuální. Jsme-li rozhodnuti jít cestou
Červeného kříže, měli bychom být připraveni obětovat alespoň to nejmenší, co lze, svůj čas
ostatním ve chvílích, kdy je to potřeba, nejen, když se nám to zrovna hodí.
Kateřina Havlová, 31. 5. 2016

Kontaktní informace
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Kontaktní informace
Kateřina Havlová

MUDr. Eva Tauchmanová

Ředitelka úřadu OS ČČK
Telefon 732 542 934

Předsedkyně OVR
Telefon 724 101 837

reditelka@cck-jablonec.cz

tauchmanova@cck-jablonec.cz

Pověřená organizaci
statutárního zástupce

řídit

s rozsahem

Statutární zástupce organizace

Kurzy první pomoci

Supervizor lektorů, odborná
členů humanitární jednotky

Jana Bartošová

Ilona Dohnalová

Pracovník úřadu OS ČČK
Telefon 483 356 216

Pracovník úřadu OS ČČK
Telefon 483 356 216

bartosova@cck-jablonec.cz

dohnalova@cck-jablonec.cz

Senior doprava, dárci krve
Kurzy PP pro základní školy

Senior doprava, dobrovolníci
Kurzy PP pro mateřské školy

Informace o společnosti
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec n. N.
Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou
Telefon 483 356 216
IČ 00426083
www.cck-jablonec.cz

příprava

