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ZPRÁVÁ O ČÍNNOSTÍ OS ČČK

Slovo ředitelky
Vážení čtenáři,
do ruky se Vám právě dostala naše výroční zpráva za rok 2017.

Jsme součástí

mezinárodní organizace, která působí ve 190 zemích světa, jsme tím nejmenším dílkem,
ale pro naše okolí, pro náš region určitě nejsme zanedbatelní. Jako pobočný spolek
působíme hlavně regionálně. V duchu principu humanity se snažíme svými programy
hlavně předcházet různým formám lidského utrpení. Naším úkolem je šířit osvětu v
první pomoci, učit a připravovat naše členy a dobrovolníky na jejich úkoly při
mimořádných událostech. Věnujeme se dětem na táborech a v kroužcích, na soutěžích,
ve školách i školkách. V projektech návazných na sociální služby pomáháme seniorům a
různým cílovým skupinám nemocných a zdravotně postižených překonávat osamění a
sociální izolaci, provozujeme pohotovostní službu, jenž zajišťuje výjezdy k lidem, kteří
jsou v úzkých, protože se např. po pádu nezvládnou sami postavit, přesto, že nejsou
zraněni, potřebují pomoc vstát, popřípadě se umýt a převléknout. Naši dobrovolní
zdravotníci odsloužili v součtu více než 1300 hodin na zdravotnických dozorech
různých kulturních a sportovních akcí.
Jsme dobrovolníci, možná nadšenci, naším zaměstnáním jsou různé obyčejné věci, ale
mimo naši práci jsme se zavázali pomáhat a snažíme se náš slib dodržet. Pokud se nám
podaří vyloudit na tváři druhého člověka úsměv, radost v srdci a pocit štěstí, uspěli
jsme, to je naše poslání. A pokud přijde bouře nebo jiná katastrofa, jsme připraveni
vyrazit pomoci, být v zázemí, připravit místa, aby lidé měli kde složit hlavu a komu se
vyzpovídat, co jíst a čím se přikrýt, co si převléknout. Pokud čekáte povídání o
hrdinech, kteří se řítí do hořícího domu, zachraňují svět, nejsme to my, my stojíme v
druhé řadě, ale vůbec to neznamená, že jsme méně důležití. Katastrofu většinou
všichni překonáme, ale naše vnitřní zhroucení přichází až druhý den ráno, kdy si
uvědomíme rozsah škod a vlastní smrtelnost.
Děkuji našim zaměstnancům, našim členům, i všem těm, kteří naši snahu pomáhat
podporují.
Kateřina Havlová
ředitelka Oblastního spolku ČČK Jablonec nad Nisou
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Základní informace o společnosti a organizační struktura
HLAVNÍ SPOLEK

Český červený kříž (ČČK) a jeho orgány (IČ00426547)
Shromáždění delegátů ČČK, Výkonná rada ČČK, Dozorčí rada ČČK

STATUTÁRNÍ ORGÁN

v čele prezident ČČK

POBOČNÉ SPOLKY

OBLASTNÍ SPOLKY (OS ČČK) a jejich orgány
Valné shromáždění spolku, oblastní výkonná rada, oblastní dozorčí rada

STATUTÁRNÍ ORGÁN

v čele předseda oblastní výkonné rady (OVR)

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY OS ČČK

Místní skupiny a jejich orgány
Valná hromada, představenstvo, předseda, revizoři

ODBORNÉ ORGÁNY ČČK

Úřad ČČK a úřady oblastních spolků

Základní informace o OS ČČK Jablonec nad Nisou
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
Adresa: Uhelná 991/5; 466 01 Jablonec nad Nisou; IČ 00426083
Datum vzniku organizace: mapujeme organizaci od roku 1953 (Československý červený kříž), od 1. 1. 1993
(Český červený kříž, OS ČČK s vlastní právní subjektivitou)
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 L39584 z 1. 1. 2014

STATUTÁRNÍ ORGÁN

MUDr. EVA TAUCHMANOVÁ, předsedkyně OVR ČČK JN

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE

KATEŘINA HAVLOVÁ, ředitelka úřadu OS ČČK JN

PŘEDSEDA DOZORČÍ RADY

Mgr. PETRA HYBNEROVÁ, MBA

ČLENOVÉ OBLASTNÍ VÝKONNÉ RADY: MUDr. Eva Tauchmanová, Kateřina Havlová, Bc Lenka Klimentová,
JUDr. Fedor Chomča, Mgr. Petr Němec, Bc. Michaela Endrlová, Ludmila Fidlerová
ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY: Tatjana Nováková, Vendula Prousková, Alena Hilgerová

POČET MÍSTNÍCH SKUPIN
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Místní skupiny OS ČČK Jablonec nad Nisou
Místní skupiny ČČK jsou základním stavebním kamenem celého oblastního spolku Českého červeného kříže
Jablonec nad Nisou. Členské základny nejsou tak silné, členové odcházejí. Stát se členem ČČK sebou nese i
mnoho povinností, což v dnešní době není jednoduché přijmout. V následujících letech bychom rádi zahájili
obnovu/ regeneraci našich místních skupin a vrátili Červený kříž do vesnic, jako další sociální skupinu a
možnou sousedskou výpomoc, jako pravou ruku dobrovolných hasičů. Jako oživení komunity a komunitního
života.
Statistické údaje:
Celkový počet MS ČČK: ..................................................................................................................................................... 6
Celkový počet členů ...................................................................................................................................................... 103
Z toho členové 6 – 15 let .................................................................................................................................................. 1
Z toho členové 16 – 18 let ................................................................................................................................................ 4
Z toho členové 19 – 26 let ................................................................................................................................................ 8
Z toho členové 27 – 36 let .............................................................................................................................................. 12
Z toho členové 37 – 65 let .............................................................................................................................................. 43
Z toho členové nad 65 let ............................................................................................................................................... 35

MS 01 Železný brod
Počet členů ..................................................................................................................................................................... 19
Předseda MS ČČK .................................................................................................................................. Ludmila Fidlerová
Pokladník MS ČČK ..................................................................................................................................... Šárka Hlaváčová

MS 02 Hrubá Horka
Počet členů ..................................................................................................................................................................... 15
Předseda MS ČČK ................................................................................................................................... Miloslava Šírková
Pokladník MS ČČK ............................................................................................................................................... Iva Palová

MS 04 Jablonec n. N. - Šumava
Počet členů ..................................................................................................................................................................... 14
Předseda MS ČČK ................................................................................................................................. František Radkovič
Pokladník MS ČČK .................................................................................................................................... Erika Preislerová

MS 06 Jablonec n. N.
Počet členů ..................................................................................................................................................................... 40
Předseda MS ČČK .......................................................................................................................................Jana Bartošová
Pokladník MS ČČK .................................................................................................................................... Kateřina Havlová
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MS 07 Jablonec n. N. - střed
Počet členů ....................................................................................................................................................................... 7
Předseda MS ČČK ............................................................................................................................. Bc. Lenka Klimentová
Pokladník MS ČČK ........................................................................................................................................ Lucie Fürstová

MS 08 Smržovka
Počet členů ....................................................................................................................................................................... 8
Předseda MS ČČK ................................................................................................................................ Vendula Prousková
Pokladník MS ČČK ......................................................................................................................................... Ing. Jiří Fialka
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Výuka první pomoci
Projekt výuky první pomoci je jedním ze základních pilířů práce našeho oblastního spolku ČČK v Jablonci nad
Nisou. Máme celou řadu kurzů první pomoci zaměřených na různé pracovní skupiny, mnoho kurzů první
pomoci máme akreditovaných, a to jak v rámci MŠMT, tak MPSV. Základem všech kurzů je seznámit účastníky
s komunikací se záchrannými složkami, s novými komunikačními technologiemi (aplikace záchranka, horská
služba, ČČK) a dále se základními život ohrožujícími stavy. Podle délky a rozsahu kurzu jsou poté nastavovány
různé moduly výuky dalších znalostí (neúrazové urgentní stavy, úrazy kostí, kloubů, svalů a šlach, rány,
chronické rány, zdravotnická dokumentace na pobytové akci, ošetřování nemocných, epidemiologie
a hygiena, ostatní).
Personální zabezpečení:
Garant vzdělávacích aktivit: ........................................................................................................ MUDr. Eva Tauchmanová
Šéfinstruktor ČČK: ........................................................................................................................... Bc. Michaela Endrlová
Statutární zástupce vzdělávání: ............................................................................................................... Kateřina Havlová
Lektoři ČČK: ............................................................................. Kateřina Havlová, Bc. Michaela Endrlová, Bc. Milan Takáč
.....................................Ilona Dohnalová, Bc. Nikola Hušková, Bc. Simona Smolíková, Jana Bartošová, Ludmila Fidlerová
Objednání výuky ........................................................................... kancelar@cck-jablonec.cz; reditelka@cck-jablonec.cz
telefonický kontakt ......................................................................................................................................... 702 191 003
telefonický kontakt ......................................................................................................................................... 732 542 934
Pevná linka...................................................................................................................................................... 483 356 216
Časová a místní dostupnost:
Objednávání kurzů PP ......................................................................................................................... mailem, telefonicky
Objednání je možné v pracovní dny ............................................................................................. od 8:00 do 18:00 hodin
Realizace výuky dle potřeb škol ........................................................................................................ od 8:00 do 17: hodin
Místní dostupnost ......................................................................................... Okres Jablonec nad Nisou, dále dle dohody
Statistické údaje
Kurzy neakreditované, s platností evropského certifikátu PP
Kurz první pomoci pro zaměstnance (1,5 – 2 hod.) ............................................................................................ 454 osob
Čtyři hodiny pro život (4 hodiny) ....................................................................................................................... 158 osob
V proudu života, pro ozbrojené složky ................................................................................................................. 49 osob
Kurz První pomoci pro uchazeče o ŘP (6 hodin) ................................................................................................. 154 osob
Základy první pomoci (12 hodin, evropský certifikát) ................................................................................................ osob
Kurz profesní školení řidičů dle zákona 374/2007 Sb. (12 hodin) ............................................................................ 5 osob
Kurz schválený MV GŘ HZS ČR
První pomoci pro JSDHO (16 hodin) ..................................................................................................................... 28 osob
Doškolení JSDHO (4 hodiny) ................................................................................................................................. 19 osob
Kurzy akreditované MPSV
Akreditace č. A2017/0614-SP/PC
Kurz první pomoci pro pečovatelky (7 hodin) ....................................................................................................... 71 osob
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Kurzy akreditované MŠMT
Akreditace MSMT-38395/2016-1-156.
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy (20 hod; DVPP) ............................................................... 38 osob
Akreditace čj. MSMT-35914/2016-1/803.
Zdravotník zotavovacích akcí (42 hod., rekvalifikace) ........................................................................................... 52 osob
Doškolení ZZA (4 hodiny) ...................................................................................................................................... 18 osob
Akreditace čj. MSMT-35914/2016-1/803.
Člen první pomoci (80 hodin) ................................................................................................................................. 0 osob
Projekt výuky první pomoci u dětí a mládeže má v Jablonci nad Nisou již letitou tradici. Projekt výuky první
pomoci se zaměřuje hlavně na výuku první pomoci v mateřských, na základních a středních školách.
Tři programy – jeden cíl. Doktorů se nebojíme, aneb první pomoc v mateřince je projekt zaměřený na děti
z mateřských škol. Když se přihodí úraz i malé dítě zvládne zavolat pomoc, nebo dokonce pomoc poskytnout,
a to děti formou hry učí naše lektorky první pomoci. Doma, venku, ve škole je projekt určený dětem ze
základních škol a je rozdělen tematicky na výuku 1. – 2. třída (výuka jako ve školce) 3. – 5. třída, zde je hra
podpořena interaktivní výukou (prezentace, videa), 6. – 9. třída, tady učíme standartní život zachraňující
úkony i s praktickým nácvikem. Třetí projekt je výuka první pomoci na středních školách, kde vyjma první
pomoci seznamujeme žáky se základy humanitárního práva.
Personální zabezpečení:
Kontaktní, odpovědná osoba:................................................................................................................... Ilona Dohnalová
ostatní lektoři ČČK: ............................................................................................ Kateřina Havlová, Bc. Michaela Endrlová
................................................................................................Bc. Simona Smolíková, Jana Bartošová, Ludmila Fidlerová,
Objednání výuky .................................................................................................................... dohnalova@cck-jablonec.cz
telefonický kontakt ......................................................................................................................................... 702 191 003
telefonický kontakt ......................................................................................................................................... 732 542 934
Pevná linka...................................................................................................................................................... 483 356 216
Časová a místní dostupnost:
Objednávání kurzů PP ......................................................................................................................... mailem, telefonicky
Objednání je možné v pracovní dny ............................................................................................. od 8:00 do 15:00 hodin
Realizace výuky dle potřeb škol ........................................................................................................ od 8:00 do 17: hodin
Místní dostupnost ......................................................................................... Okres Jablonec nad Nisou, dále dle dohody
Příspěvek za kurz ........................................................................................................................................... 30 Kč/ osoba
Foto dostupné na ......................................................................................................... http://cckjablonec.rajce.idnes.cz/
Statistické údaje platné
Doktorů se nebojíme .......................................................................................................................................... 545 osob
Mladý zdravotník / Doma, venku ve škole …(1 stupeň) ..................................................................................... 696 osob
Mladý zdravotník / Doma, venku, ve škole … (2. stupeň) .................................................................................... 552 osob
Mladý zdravotník Junior / První pomoc pro střední školy .................................................................................... 57 osob
Osvětové akce první pomoci..................................................................................................................................339 dětí
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Bezpříspěvkové dárcovství krve
Dárcovství krve, respektive bezpříspěvkové dárcovství krve je jedním z nejúžasnějších projektů, který
můžeme realizovat. Proč? Tak už jen ta myšlenka. Krev, nejvzácnější ze všech pokladů světa. Bez zlata
přežijete, bez drahých kamenů si život klidně vychutnáte, dokonce i dny bez soli Vás nezabijí. Bez krve však
nepřežijete více než několik minut, nebo, neztratíte-li jí všechnu, několik hodin. Zkrátka, když krev není, lidé
umírají. A to, že jsou lidé, kteří jsou ochotni podstoupit jistý diskomfort, aby darovali svoji nejcennější
tekutinu, jako naději pro jiné, kterým tato tekutina chybí, je úžasné. Při práci s dárci se dozvídáte různé
příběhy, je vlastně jedno co je přivedlo k myšlence jít darovat krev, důležité je, s čím odcházejí a to jsou
povětšinou pocity radosti a štěstí, že mohli někomu dát šanci na život.
Při každém ceremoniálu předávání medailí dárcům krve, kteří darovali 10, 20, 40, 80 krát a přicházejí si pro
své medaile a drobné dárky jsem velmi hrdá, že mám to privilegium těmto lidem podat ruku a poděkovat jim.
Pokud někomu vysvětluji „Proč mám darovat krev zadarmo?“ nebo „Proč zrovna já?“ jsem plna odhodlání, ne
snad, abych bořila nějaké kvóty, ale abych lidem vysvětlila „A proč vlastně ne?“, vždyť je to dobrá věc.
A také peníze nikdy nepřinesly nic dobrého, protože pokud za dobrým úmyslem vidím vidinu získaných
peněz, mám postranní úmysl a nebudu vždy přiznávat vše podle pravdy, protože mi na srdci neleží blaho
příjemce krve, ale můj finanční bonus.
Završením aktivit s dárci krve je benefiční ples, který je malým poděkováním za jejich dar nám všem.
Personální zabezpečení:
Garant bezpříspěvkového dárcovství krve (BDK): ............................................................................. Bc. Lenka Klimentová
Administrace registru BDK: .................................................................................................................... Eva Hoffmannová
Statutární zástupce projektu: .................................................................................................................. Kateřina Havlová
Kontakt na kancelář: ..................................................................... kancelar@cck-jablonec.cz; reditelka@cck-jablonec.cz
telefonický kontakt ......................................................................................................................................... 702 191 003
telefonický kontakt ......................................................................................................................................... 732 542 934
Pevná linka...................................................................................................................................................... 483 356 216
Statistické údaje
Osvětové akce, počet osobně oslovených lidí ........................................................................................................ 562 lidí
Počet osvětových akcí v roce, kde je i téma BDK .....................................................................................................18 akcí
Nově registrovaní dárci v okrese Jablonec n. N. .................................................................................................... 88 osob
Počet oceněných bezpříspěvkových dárců krve za rok 2017 (okres) ................................................................... 180 osob
z toho bronzové medaile za 10 odběrů ............................................................................................................. 91 osob
z toho stříbrné medaile za 20 odběrů ............................................................................................................... 56 osob
z toho zlaté medaile za 40 odběrů .................................................................................................................... 19 osob
z toho kříže III. stupně za 80 odběrů (dárci roku 2016) ...................................................................................... 14 osob
Celkově registrováno (okres) od roku 2006 ..................................................................................................... 7 526 dárců
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Volnočasové aktivity dětí a mládeže
Další částí programů určených dětem jsou volnočasové aktivity pro děti a mládež. Mezi naše tradiční věci
patří Oblastní studijní středisko, příměstské tábory a kroužky mladých zdravotníků. Programy jsou určeny
dětem od 5 do 15 let, cílem těchto aktivit je úspěšné plnění výchovných cílů práce s dětmi a mládeží. Činnost
s dětmi není omezena jen na získávání znalostí a dovedností v oblasti první pomoci, ale celkově na společné
aktivity (výlety, besedy, exkurze, kulturní programy, sportovní program, znalosti čtení v mapách, Morseovy
abecedy apod.).

Oblastní studijní středisko 2017
Šestidenní výukový pobyt pro děti od 9 do 15 let. V rámci pobytu se děti intenzivně seznamují se základy
tělovědy, první pomoci, a to jak teoreticky, tak na modelových, tedy i modelových reálně maskovaných
situacích. Rovněž se seznamují se základy mezinárodního humanitárního práva. Během pobytu děti chodí na
výlety, plní různé úkoly, navštěvují je různé složky IZS, armáda, vězeňská služba. Na konci je čeká výstupní test,
který prověří, co si zapamatovaly a jak s tím budou umět pro život naložit. Tento pobyt je vhodný pro děti,
které se chtějí věnovat dále studiu v humanitních oborech, nebo se této činnosti chtějí věnovat jako koníčku.
Minimální počet dětí na akci 18 maximálně 26
Personální zabezpečení:
Kontaktní, odpovědná osoba:................................................................................................................ Ludmila Fidlerová
ostatní lektoři ČČK: ......................................................................................................Ing. Martin Fidler, Šárka Hlaváčová
e-mailový kontakt ..................................................................................................................... fidlerova@cck-jablonec.cz
Pevná linka...................................................................................................................................................... 483 356 216
Statistické údaje
Počet účastníků .......................................................................................................................................................22 dětí

Příměstské tábory 2017
Týdenní pobyty o hlavních prázdninách, které realizujeme od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hodin.
Určené jsou pro děti od 5 do 13 let. Na programu jsou různé hry, výlety, návštěvy IZS, vojáků, vězeňské služby.
Program je obohacen o trošičku první pomoci, a to jen formou různých her, žádné velké učení, jen
prázdninový „veget“. Během hlavních prázdnin jsou určeny 3 termíny pro realizaci, minimální počet dětí na
akci je 10, maximální počet 25 dětí.
Personální zabezpečení:
Kontaktní, odpovědná osoba:................................................................................................................... Ilona Dohnalová
ostatní lektoři ČČK: ....................................................................... Kateřina Havlová, Jana Bartošová, Vendula Prousková
Pomocní instruktoři ............................................................................... Tereza Srbková, Eliška Havlová, Iveta Krykorková
e-mailový kontakt .................................................................................................................. dohnalova@cck-jablonec.cz
mobilní linka ................................................................................................................................................... 702 191 003
Pevná linka...................................................................................................................................................... 483 356 216
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Statistické údaje
Počet turnusů ......................................................................................................................................................... 3 týdny
Počet dnů / turnus .................................................................................................................................. 5 pracovních dnů
Časové údaje ............................................................................................................................. PO – PA 7:30 – 16:00 hod
Počet účastníků .......................................................................................................................................................61 dětí

Kroužek mladého zdravotníka
Celoroční volnočasová aktivita pro děti, které mají zájem o první pomoc. Děti se seznamují se základy
tělovědy, mezinárodního humanitárního práva, ale rovněž se základy Morseovy abecedy, čtení v mapách. Děti
si prakticky osvojují na reálně maskovaných modelových situacích základy první pomoci, pobaví se na
připravovaných výletech, nebo se „vyřádí“ při přespávacích akcích.
Personální zabezpečení:
Kontaktní, odpovědná osoba OS ČČK: ................................................................................................. Vendula Prousková
e-mailový kontakt .................................................................................................................. prouskova@cck-jablonec.cz
Pevná linka...................................................................................................................................................... 483 356 216
Kontaktní, odpovědná osoba ZŠ Kokonín ................................................................................................Radka Hostašová
e-mailový kontakt ..................................................................................................................... kancelar@cck-jablonec.cz
Pevná linka...................................................................................................................................................... 483 356 216
Kontaktní, odpovědná osoba ZŠ Mozartova (02 – 06/2017) ......................................................................Jana Bartošová
e-mailový kontakt ................................................................................................................... bartosova@cck-jablonec.cz
Pevná linka...................................................................................................................................................... 483 356 216
Pomocní instruktoři ............................................................................... Tereza Srbková, Eliška Havlová, Iveta Krykorková
Statistické údaje
Počet kroužků ................................................................................................................................................................... 3
Periodicita ............................................................................................................................................................. 1x týden
Časové údaje .............................................................................................................................................. 1,5 hod/ týden
Počet účastníků celkem ...........................................................................................................................................32 dětí
Počet účastníků osvětových akcí ...........................................................................................................................339 dětí
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Soutěže a závody
Příprava soutěží a závodů není žádná sranda, stojí to mnoho času a příprav, podílí se na tom mnoho lidí, ale
když je po všem a líbí se to, víme, že to za to stálo. I když soutěže připravujeme již léta, stejně se snažíme vždy
něčím překvapit. Každá soutěž má svá pravidla a jedním z nejdůležitějších je fair play.

Soutěž mladého zdravotníka - Oblastní kolo
SOUTĚŽ POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA STATUTÁTNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
Devatenáct týmů bojovalo o dvě postupová místa do krajské soutěže. To se nakonec podařilo za I. stupeň ZŠ
Masarykově ze Zásady, pod velením Evy Müllerové a za II. stupeň Masarykově ZŠ z Tanvaldu, pod velením
Daniely Jaromílkové.
V letošním roce nám po třech letech opět přálo počasí a nutno přiznat, že úspěch celé akce záleží i na
realizačním týmu a na spolupráci s našimi partnery, proto děkuji za nesoutěžní povinná stanoviště, kde se děti
seznámily s dobrovolnými hasiči z Janova, armádními zdravotníky z 31. PRCHBO, s dopravními policisty DI
Jablonec nad Nisou, s příslušníky vězeňské služby ČR, Věznice Rýnovice, s prostředky Vodní záchranné služby
ČČK Jablonec nad Nisou, s prací Městské policie Jablonec nad Nisou, a na volných stanovištích děti ještě
poznávaly bylinky s naší Jiřinkou a zvládali resuscitaci s použitím AED pod taktovkou žáků ze střední školy
v Kateřinkách.
Kaplan v úvodu řekl všem: „…Kéž tedy dokážeme skleslé podepřít úsměvem, rozechvělé zpevnit pohlazením a
zoufalé nasměrovat správným směrem…“
Ředitelka soutěže..................................................................................................................................... Kateřina Havlová
e-mailový kontakt ..................................................................................................................... reditelka@cck-jablonec.cz
Pevná linka...................................................................................................................................................... 483 356 216
Hlavní rozhodčí soutěže .................................................................................................................. Bc. Michaela Endrlová
e-mailový kontakt ..................................................................................................................... endrlova@cck-jablonec.cz
Pevná linka...................................................................................................................................................... 483 356 216

Soutěž mladého zdravotníka - Regionální kolo
TATO SOUTĚŽ JE POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA HEJTMANA PRO RESORT ZDRAVOTNICTVÍ MUDR. PŘEMYSLA
SOBOTKY A PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ING. PETRA BEITLA.
Na soutěž přijeli vítězové kol oblastních a zápolili o první místo a postup na celorepublikové kolo, které
proběhla 16. – 18. 6. 2017 v Havlíčkově Brodě.
V začátku soutěže přišli děti podpořit představitelé některých složek, za Vězeňskou službu Plk. Mgr. Vlastimil
Kříž, za Hasičský záchranný sbor plk. Ing. Petr Bartoň, za zdravotnickou záchrannou službu mluvčí Michael
Georgiev, DiS a za Armádu ČR, 31. PRCHBO kaplan Petr Šabaka. Samozřejmě týmy přivítali i ti, jenž převzali
záštitu.
O „bříška“ soutěžících se starali dobrovolní hasiči Janov nad Nisou, kteří uvařili výtečné boloňské špagety a
svačinu na dopolední hlad jako vždy připravily seniorky našeho Červeného kříže. Pro všechny návštěvníky
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jabloneckého Mírového náměstí byl připraven i vodní bar, ten přivezli pracovníci Severočeských vodovodů a
kanalizací
Za pomoc při realizaci děkujeme i připraveným stanovištím tzv. „nesoutěžním“, které po trase připravilo
Muzeum skla a bižuterie, Dům dětí a mládeže Vikýř a Dětské dopravní hřiště. Na náměstí, kde probíhal další
doprovodný program, na děti čekali dobrovolní hasiči Janov nad Nisou, Zdravotní služba Armády ČR, Vězeňská
služba ČR – věznice Rýnovice, Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, útulek Dášenka Lučany,
Bylinky naší Jiřinky a stanoviště resuscitace pod vedením žáků Střední zdravotnické školy Liberec. Hudba jako
vždy zněla pod taktovkou úžasného DJ Pavla Hloužka. Děti provázeli studenti/ žáci střední zdravotnické školy
Liberec, pod vedením pana učitele Petra Němce.
Ředitelka soutěže..................................................................................................................................... Kateřina Havlová
e-mailový kontakt ..................................................................................................................... reditelka@cck-jablonec.cz
Pevná linka...................................................................................................................................................... 483 356 216
Hlavní rozhodčí soutěže .................................................................................................................. Bc. Michaela Endrlová
e-mailový kontakt ..................................................................................................................... endrlova@cck-jablonec.cz
Pevná linka...................................................................................................................................................... 483 356 216

Dobývání ztraceného záchranáře
Náročný závod a cvičení v jednom. Tato soutěž se koná na sklonku podzimu, kdy počasí samo o sobě je
extrémem, připočtěte k tomu ještě trasu dlouhou 12 km s převýšením téměř 600 m a je z toho sám o sobě
velmi náročný závod. To, co z tohoto závodu dělá jedinečnou akci je plnění 14 náročných, velmi rozdílných
úkolů a to nejen zdravotnických, ale i úkolů na fyzickou zdatnost (hasičský trojboj), odhodlání (plazení
bahnem), důvtip (otázky a hlavolamy Padreho), plavecké schopnosti (tonoucí), jemnou motoriku (páskování
munice), sebeobranu (útoky členů Systemy Liberec) a tak trochu taktická první pomoc (první pomoc při
napadení). Trojčlenné týmy mají za úkol nejen mít co nejlepší čas, ale samozřejmě co nejvyšší bodové
hodnocení.
V cíli jsme vítali týmy unavené, ale maximálně spokojené, že v tomto boji obstáli. Bez pomoci Vězeňské
služby, Sboru dobrovolných hasičů Janov nad Nisou, Armády české republiky a samozřejmě našich nadšených
dobrovolníků ČČK bychom tento závod konat nemohli.
Ředitelka soutěže..................................................................................................................................... Kateřina Havlová
e-mailový kontakt ..................................................................................................................... reditelka@cck-jablonec.cz
Pevná linka...................................................................................................................................................... 483 356 216
Hlavní rozhodčí soutěže ....................................................................................................................... Ing. Zbyněk Štěpán
e-mailový kontakt ....................................................................................................................zstepan@vez.ryn.justice.cz

Statistické údaje
Počet soutěžících na oblastní soutěži mladých zdravotníků ..................................................................................115 dětí
Počet soutěžících na regionální soutěži mladých zdravotníků .................................................................................60 dětí
Počet soutěžících na dobývání ztraceného záchranáře (kategorie děti)..................................................................21 dětí
Počet soutěžících na dobývání ztraceného záchranáře (kategorie masters) ......................................................... 18 osob
Počet soutěžících na dobývání ztraceného záchranáře (kategorie ozbrojené složky) ............................................. 6 osob
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Počet účastníků celkem ....................................................................................................................................... 220 osob
z toho.......................................................................................................................................................196 dětí

Senior doprava ČČK, sociální doprava
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.
Personální zabezpečení:
Kontaktní osoba:.................................................................................................................................... Eva Hoffmannová
řidiči sociální dopravy: ..................................................................... Ilona Dohnalová, Eva Hoffmannová, Jana Bartošová
Služební telefonní číslo služby ........................................................................................................................ 702 191 003
Záložní pohotovostní telefonní číslo ............................................................................................................... 732 542 934
Pevná linka...................................................................................................................................................... 483 356 216
Časová a místní 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).
Služba je poskytována pro město Jablonec nad Nisou + ORP Jablonec nad Nisou (Bedřichov, Dalešice, Janov
nad Nisou, Josefův Důl, Lučany nad Nisou, Maršovice, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rádlo, Rychnov u
Jablonce nad Nisou).
Příspěvek za službu:
Klient + doprovod (jeden člověk) ................................................................................................................... 12 Kč/ 1 km.
Úhrada dopravy probíhá formou nákupu „PRŮKAZKY“ a to na 10, 30, 60 km.
Cílová skupina:
senioři nad 65 let .......................................................................................................................................................... 157
osoby se sníženou soběstačností ...................................................................................................................................... 0
osoby starší 26 let se zdravotním postižením ................................................................................................................... 1
Statistické údaje
Cílová skupina senioři nad 65 let ........................................................................................................................ 157 osob
Cílová skupina osoby se sníženou soběstačností .................................................................................................... 0 osob
Cílová skupina osoby starší 26 let se zdravotním postižením ................................................................................. 1 osob
Celkový počet klientů .......................................................................................................................................... 158 osob
Celkový počet uskutečněných jízd ................................................................................................................................ 685
Celkový počet ujetých km ke službě .................................................................................................................... 9916 km
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Pohotovostní služba k tísňové péči Anděla strážného
Služba v rámci služeb HELP TRANS, návazná na tísňovou péči Anděla Strážného, z.ú. Pohotovost je v režimu
24/ 7/ 365 a zajišťuje kontrolu a pomoc klientům, pokud stisknutím tísňového tlačítka požádají o pomoc
v nouzi (nejčastěji pád, změna zdravotního stavu). Ke službě výjezdové pohotovosti je navázána služba uložení
klíčů, což umožní zdravotníkovi reagovat rychle a diskrétně (na místo přijede auto bez majáků s klíčem od
domu, bytu). Na místě je poskytnuta potřebná péče (postavení, umytí, dopomoc při převlékání, dopomoc
s nakrmením, dopomoc k lůžku), na základě žádosti klienta jsou provedena základní měření FF (tlak, teplota,
glykemie) a při zjištění zdravotních komplikací přivolána ZZS (dopomoc při balení věcí do nemocnice,
dopomoc při uzavření bytu, nakrmení domácích zvířat a kontakt s příbuznými, nebo útulkem při řešení
umístění zvířete).
Naším společným cílem je zachovat kvalitu života seniora, klienta, co nejdéle v přirozeném domácím
prostředí.
Kontaktní, odpovědná osoba: ................................................................................................................. Kateřina Havlová
Ostatní pracovníci pohotovostní služby:
Eva Hoffmannová, Jana Bartošová, Lenka Klimentová
Služební telefonní číslo služby ....................................................................................................................... 732 542 934
Záložní pohotovostní telefonní číslo ............................................................................................................... 702 191 003
Pevná linka (po – pá 8:00 – 15:00) ................................................................................................................. 483 356 216
Časová a místní dostupnost:
Dostupnost sjednané služby: ................................................................................................. 24 hodin/ každý den v roce
Dojezd při aktivaci služby: ............................................................................................................. 30 min. v Jablonci n. N.
Dojezd při aktivaci služby: .................................................................................................... 60 min. mimo Jablonec n. N.
Sjednání služeb pohotovosti v závislosti na sjednání tísňové péče ..................................................... Po – Pa 8:00 -14:00
Příspěvek za službu:
Zapůjčení přístroje od OS ČČK JN ( 15ks) .......................................................................................................... 100 Kč/rok
poplatek za sjednanou pohotovostní službu ....................................................................................................100 Kč/ rok
Výjezd pohotovostní služby ......................................................................................... 150 Kč/ výjezd Jablonec n. N+ ORP
........................................................................................................................................................ 250 Kč/ výjezd Liberec
Uložení klíčů na OS ČČK .......................................................................................................................................... zdarma
Statistické údaje
Celkový počet připojených klientů ........................................................................................................................ 15 osob
Z toho ukončeno smluv z důvodu úmrtí ............................................................................................................... 3 osoby
Celkový počet výjezdů .................................................................................................................................................... 16
Celkový počet hodin na výjezdech .....................................................................................................................8:10 hodin
Počet volání ZZS ................................................................................................................................................................ 1
Pády ................................................................................................................................................................................ 15
Jiné příčiny ........................................................................................................................................................................ 1
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Zdravotnické dozory
Tento pilíř naší činnosti přesně snoubí úzkou spolupráci mezi zaměstnanci úřadu, členy humanitární
jednotky a ostatními dobrovolníky a členy našeho ČČK. Někteří z nás jsou profesionály ve svém oboru a
někteří jsou proškolení laici, kteří se pravidelně vzdělávají na odborných schůzkách a trénují první pomoc.
Ošetření našimi zdravotníky je bráno jako laická první pomoc. Zpětná vazba však ukazuje, že i přes tuto
skutečnost je tato pomoc profesionální. Naši zdravotníci jsou vybaveni ve zdravotnických batozích hlavně
obvazovým materiálem, materiálem k ošetření drobných poranění, rovněž základními přístroji (tonometrem,
glukometrem, pulsním oxymetrem) a přístroji nápomocnými při náhlé zástavě dýchání (ambu vak, AED).
Zajišťovali jsme zdravotní dozory například na hokejových utkáních žáků, futsalech, hasičských
soutěžích, krajské soutěži ve vyprošťování ve Frýdlantu, Dobývání ztraceného záchranáře v Jablonci n. N.,
Silvestrovský běh, jablonecký Škrpál, mistrovství ČR psí spřežení, dny IZS, dětské dny, dny zdravotně
postižených, rytířské hrátky, národní potravinové sbírky, dne bez přístřeší, dopravní soutěže pro děti a mnoho
dalších.
Možná nejsme všichni profesionální zdravotničtí pracovníci, ale všichni, kteří se na této činnosti podílejí, to
dělají ve svém volném čase, pro náš oblastní spolek a s velkým srdcem.

Personální zabezpečení:
Odpovědná osoba ..................................................................................................... Eva Hoffmannová, Ilona Dohnalová
Hlavní zdravotník ČČK: ............................................................................................................................. Kateřina Havlová
Lékař ČČK ................................................................................................................................ MUDr. Mohamed A. Rasool
Kontakt na kancelář: ..................................................................... kancelar@cck-jablonec.cz; reditelka@cck-jablonec.cz
telefonický kontakt ......................................................................................................................................... 702 191 003
telefonický kontakt ......................................................................................................................................... 732 542 934
Pevná linka...................................................................................................................................................... 483 356 216
Statistické údaje
Celkem realizováno zdravotnických dozorů .................................................................................................................. 187
z toho zdravotní dozory na sportovních akcích ........................................................................................................ 101
zdravotní dozory zajišťovalo zdravotníků ....................................................................................................... 219
zdravotníci na těchto akcích odsloužili hodin .............................................................................................. 420,5
zdravotníci ošetřili na těchto akcích zranění .................................................................................................. 111
z toho zdravotní dozory na kulturních akcích… ........................................................................................................ 64
zdravotní dozory zajišťovalo zdravotníků ........................................................................................................ 102
zdravotníci na těchto akcích odsloužili hodin ................................................................................................. 336
zdravotníci ošetřili na těchto akcích zranění ...................................................................................................... 8
z toho zdravotní dozory na společenských a osvětových akcích………………………………… ............................................. 22
zdravotní dozory zajišťovalo zdravotníků ........................................................................................................ 216
zdravotníci na těchto akcích odsloužili hodin ................................................................................................ 134
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Humanitární jednotka OS ČČK Jablonec nad Nisou
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.:
- První pomoci
- Pomoci při evakuaci obyvatelstva z oblastí postižených (ohrožených) následky mimořádné události
nebo krizové situace
- Pomoci při zajištění nouzového přežití obyvatelstva (stravování, ošacení, nouzové ubytování,
zajišťování základních životních potřeb),
- Pomoci při prevenci epidemií, včetně zdravotní výchovy
- Sociální péče, vyhledávací služby
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.
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.
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.
V humanitární jednotce mohou působit jen členové Červeného kříže.
Organizační a personální složení humanitární jednotky.
Velitel jednotky ....................................................................../jmenovaný předsedou OVR po schválení na jednání OVR/
velitel HJ je zároveň členem krizového štábu OS ČČK JN
Zástupce velitele jednotky ............................................................................................... /jmenovaný ředitelkou OS ČČK/
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
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.
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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.
Pokud jsou naplněné stavy ZPD a THD vytvoří se další družstvo, popřípadě je možné, aby se rozdělením
družstva rozmělnila do menších celků (operabilita)
Statistické údaje
Počet členů zdravotnického a psychosociálního družstva .............................................................................................. 12
Počet členů technického a humanitárního družstva......................................................................................................... 7
Počet schůzek v roce 2017.............................................................................................................................................. 12

Děkujeme za podporu při realizaci
Naše činnost je možná i díky podpoře statutárního města Jablonec nad Nisou, Libereckému kraji,
ministerstvu školství a mládeže a ministerstvu zdravotnictví.
Jsme nestátní nezisková organizace, která využívá vícezdrojové financování. Jeho součástí jsou různé dary,
hlavně nadací a podpora státní správy i místní samosprávy a příjmy z našich činností.
Děkujeme všem našim podporovatelům, protože bez jejich pomoci bychom nemohli mít tak široké
portfolium činností.
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Finanční výkazy
PREHLED FÍNÁNČNÍČH TOKŮ OS ČČK JÁBLONEČ NN
•

Bankovní účet č. 193 3451/0100 – provozní účet OS ČČK
•

•

Bankovní účet č. 107 •

•

- pohotovostní účet OS ČČK

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2017 ..................................................................................... 1 706,78 Kč

Hlavní pokladna OS ČČK Jablonec n. N.
•

•

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2017 ................................................................................... 43 988,04 Kč

Zůstatek v pokladně k 31. 12. 2017 ................................................................................ 1 034,00 Kč

Příruční pokladny místních skupin
•

Zůstatek v pokladnách dohromady k 31. 12. 2017 ........................................................ 8 619,00 Kč

VÝKÁZ ZÍSKÁNÝČH PROSTREDKŮ Z GRÁNTŮ Á DÁRŮ
•

Podpora Statutárního města Jablonec n. N. ...................................................................... 235 000,00 Kč

•

Podpora Libereckého kraje prostřednictvím grantových schémat .................................... 137 000,00 Kč

•

Podpora Úřadu práce, MZ ČR, MŠMT................................................................................ 235 000,00 Kč

•

Dary Nadací a soukromých fondů, ostatní .......................................................................... 65 000,00 Kč

•

Celkové získané finanční prostředky ................................................................................. 672 000,00 Kč

VÝKÁZ SOŮHRNNÝČH PRÍJMŮ (ZÍSKÝ Á ZTRÁTÝ)
•

Příjmy z vlastní činnosti, kurzy PP, činnosti s dětmi a mládeží, zdrav. dozory .................... 813 289,00 Kč

•

Příjmy z vlastní činnosti, ostatní příspěvky a dary ............................................................. 171 892,85 Kč

•

Členské příspěvky ................................................................................................................ 15 390,00 Kč

•

Provozní dotace přijaté .................................................................................................... 515 600,00 Kč

•

Výdaje na provoz (energie, údržba, telefony, internet) ..................................................... 137 065,00 Kč

•

Výdaje na provoz automobilů ........................................................................................... 134 354,00 Kč

•

Výdaje na mzdy .............................................................................................................. 1 216 646,00 Kč

•

Výdaje na zdravotnický materiál ......................................................................................... 52 313,00 Kč

•

Výdaje na maskovací materiál ............................................................................................. 14 730,00 Kč

•

Výdaje na odbornou literaturu ............................................................................................ 12 027,00 Kč

•

Výdaje na odborné vzdělávání ............................................................................................ 55 778,00 Kč

•

Výdaje na pořízení nových věcí pro akce ............................................................................. 45 582,00 Kč

•

Výdaje ostatní...................................................................................................................... 11 482,00 Kč

•

Celkové náklady.............................................................................................................. 1 679 977,00 Kč

•

Celkový zisk .................................................................................................................... 1 645 169,85 Kč

•

Hospodářský výsledek ........................................................................................................... - 34 807,15
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Rozpočet roku 2018
NÁKLADY
•

Osobní náklady (mzdové náklady, DPP, DPČ, ostatní soc. náklady) ................................ 1 020 720,00 Kč

•

Provozní náklady (služby, telefony, auto, účetnictví, pojištění, úvěr, IT) ........................... 441 040,00 Kč

•

Zdravotnické vybavení, humanitární činnost (vybavení, uniformy, vzdělávání) .................. 86 000,00 Kč

•

Celkové náklady.............................................................................................................. 1 547 760,00 Kč
VÝNOSY

•

Příjmy z vlastní činnosti – výuka první pomoci .................................................................. 383 000,00 Kč

•

Příjmy z vlastní činnosti – zdravotní dozory....................................................................... 140 000,00 Kč

•

Ostatní příjmy .................................................................................................................... 212 000,00 Kč

•

Členské příspěvky ................................................................................................................ 22 000,00 Kč

•

Veřejná podpora, dotace ................................................................................................... 567 000,00 Kč

•

Dary ................................................................................................................................... 236 960,00 Kč

•

Celkové výnosy ............................................................................................................... 1 547 760,00 Kč

Rozpočet pro rok 2018 byl schválen Valným shromážděním konaným 8. 12. 2017
Komentář k rozpočtu pro rok 2018
NÁKLADOVÁ ČÁST
Mzdy pracovníků ČČK
S platností od 1. 1. 2018 je stanovena minimální mzda na 12 200 Kč, ale na zaměstnance v pracovním
poměru (ve státní sféře – spolu s platovými tarify – a u soukromých podniků, kde není mzda vyjednána
kolektivní smlouvou) se vztahují i tzv. nejnižší úrovně zaručené mzdy.) Zaručená mzda je vyšší než minimální a
odstupňovaná do osmi tříd podle složitosti vykonávané práce. Minimální i zaručená mzda tedy ohraničuje
minimální odměnu, kterou za danou činnost musíte získat.
V ČČK jsou pracovníci ve skupině č. 2 a 3, se mzdou od ledna 2018 nejméně ve výši 13 500 Kč a 14 900 Kč,
resp. 80,80 Kč a 89,20 Kč za hodinu, ředitelka pak ve skupině č. 6, se zvýšením min. odměny
na 20 000 Kč měsíčně, resp. 120,10 Kč za hodinu.
Ostatní sociální příspěvky
Dle §236 zákoníku práce jsou řešeny otázky stravování zaměstnanců, bližší podmínky poskytování tohoto
sociálního příspěvku je ve vnitřní účetní směrnici OS ČČK č. 13 – mzdy a personalistika. Stravenky pro
zaměstnance na HPP, od 06/ 2017 jsou stravenky řešeny platební kartou „Sodexo“. Tyto příspěvky jsou
vypláceny zaměstnancům dle finančních možností organizace, nevzniká na ně zaměstnanci nárok.
Dohody o provedení práce
V rámci činnosti OS ČČK jsou některé práce vykonávány na DPP. S každým pracovníkem je uzavřena řádná
pracovní smlouva, má povinnost vyplnit osobní vstupní dokumentaci a dodat potvrzení o úhradě zdravotního
pojištění u hlavního zaměstnavatele, nebo potvrzení o studiu u studentů a žáků škol. Dohoda o provedení
práce je vymezená v §74 - 77 Zákoníku práce.
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Provozní náklady
Náklady na provoz Uhelné – zde jsou veškeré náklady na energie + náklady na úklid a údržbu objektu. Při
výpočtu jsme vycházeli z průměrných nákladů za rok působení zde na Uhelné. Pokud dojde v roce 2018 k
plánovanému zateplení půdních prostor ( SMJ), budou náklady cca o 20 – 30% nižší, protože nejvýraznější
položkou jsou náklady na vytápění v zimních měsících.
Telefony, internet – v rámci činnosti používáme 2 mobilní telefony, 1 pevný internet + 1 pevná linka určená k
monitorování bezpečnostní službou. Ve výhledu roku 2018 bychom rádi pořídili, pokud to ekonomická situace
umožní 3 mobilní aparát, který bude k využívání kanceláře ČČK. (1x senior doprava; 1x ředitelka+
pohotovostní služba + 1x kancelář – kurzy, dozory, BDK …)
Provoz vozů ČČK – v současnosti máme k dispozici vůz Fabia 1,3 http, r.v. 2009 a vůz Citroen Berlingo 1,6
TDI, r.v. 2016. K nákladům patří PHM, řešené prostřednictvím CCS karet (vyúčtování 1x měsíčně, bonus za
tankování u určených čerpacích stanic), dále ostatní provozní kapaliny, opravy a údržba a úklid vozů. Pro příští
rok je v nákladech rozpočítaný i nákup nových letních i zimních pneu na vůz Fabia.
Půjčka Ú ČČK – v lednu 2017 jsme koupili nový vůz Citroen Berlingo a na jeho nákup si půjčili prostředky z Ú
ČČK Praha. Měsíční splátka od 01/2017 do r. 2022 je 6020,- Kč. Obměna vozu byla nezbytná, jak pro zajištění
služby Senior dopravy, tak pro činnost ČČK jako takovou.
Ostatní provozní náklady – kancelářské potřeby, zdravotnické a maskérské potřeby a správa a údržba IT jsou
nezbytnými náklady pro chod kanceláře a činnost ČČK, pro rok 2018 počítáme s nákupem nových
(repasovaných) notebooků pro činnost kanceláře ČČK + pořízení nové multifunkční barevné tiskárny s
úsporným tiskem, scannerem, kopírkou v jednom.
Ke konci roku 2017 došlo k revizi pojistných smluv aut a dobrovolníků a k nastavení pro další roky tak, aby
byla pojištěna celá šíře naší činnosti a ne jen práce našich lidí, ale i použitý materiál a majetek.
Zdravotnické vybavení a humanitární činnost
Pro rok 2018 počítáme s projektem, který by umožnil nákup elektrocentrály pro činnost HJ ČČK, rovněž
počítáme s přípravou projektu HUMANITÁRNÍHO AUTA (investora tohoto projektu hledáme), realizaci
projektu však vidím až na rok 2019. Patří sem náklady na pořízení a údržbu uniforem, náklady na vzdělávání
lektorů a supervize dobrovolníků.
VÝNOSOVÁ ČÁST
Příjmy z vlastní činnosti
Pro rok 2018 byl vytvořen finanční plán výnosů, který počítá s optimálními variantami hlavně vlastní
činnosti, která do rozpočtu OS ČČK musí vložit cca 700 000,- Kč. Každoročně je upraven dle průběžných
výsledků práce zaměstnanců a členů během roku. Tyto částky jsou odhadové, při splnění plánu je počítáno s
odměnami pro pracovníky ČČK.
Ostatní příjmy
Od roku 2013 rozvíjíme maximálně vícezdrojové získávání finančních prostředků a to hlavně z důvodu, kdy
nebude dostupný některý ze zdrojů, abychom byli schopni nadále udržet činnost ČČK ze zdrojů jiných.
Pro rok 2018 je počítáno se získanou dotací od SMJ ve výši 235 0000 Kč (máme uzavřenu tříletou smlouvu v
celkové hodnotě 705 000,- Kč). Ostatní prostředky jsou odhadovány s ohledem na získané částky v minulých
letech.
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ZÁVĚR
Celkový rozpočet je vyvážený, v průběhu roku reaguje na aktuální možnosti, ale i potřeby OS ČČK Jablonec
nad Nisou. V rámci jednotlivých položek nedochází k výrazným změnám. Ředitelka se stále věnuje možnostem
získání dalších prostředků pro zajištění činnosti a hledání stálého příjmu, který by pokryl alespoň 40%
měsíčních nákladů bez vystavování se riziku ekonomického propadu ve chvíli, kdy se musí OS ČČK věnovat
plně humanitární činnosti a nemůže věnovat čas vlastnímu získávání finančních prostředků pro činnost. To je
dlouhodobý ekonomický plán, který se stále nedaří naplnit.

Poznámky k finánčním vykázům
ŮČETNÍČTVÍ
Vedeme účetnictví střediskové s využitím činností pro sledování managementu činností OS ČČK.

POHLEDÁVKÝ & ZÁVÁZKÝ
OS ČČK Jablonec nad Nisou splácí v pravidelných splátkách půjčku ve výši 296 211,15, stav k 31. 12. 2017.
Půjčka byla poskytnuta k nákupu nového vozidla pro činnost ČČK Citroen Berlingo.

FŮNGŮJÍČÍ FÍRMÁ
Jsme nezisková organizace, přesto se snažíme dle ekonomických informací předcházejícího roku,
ekonomického výhledu pro nadcházející rok. Příprava rozpočtu tak vychází z reálných dat. Rozpočet
sestavujeme jako vyrovnaný a po celý rok se snažíme jej dodržet
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Kontaktní informace
Pracovníci úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou a členové ČČK zajišťující
základní činnosti oblastního spolku

KÁTERÍNÁ HÁVLOVÁ
REDÍTELKÁ ŮRÁDŮ

ÍLONÁ DOHNÁLOVÁ
PRÁČOVNÍK ČČK

EVÁ HOFFMÁNNOVÁ
PRÁČOVNÍK ČČK

Telefon 483 356 216

Telefon 483 356 216

Telefon 483 356 216

GSM 732542934

GSM 702 191 003

GSM 702 191 003

reditelka@cck-jablonec.cz

dohnalova@cck-jablonec.cz

hoffmannova@cck-jablonec.cz

JÁNÁ BERENDOVÁ
EKONOM ŮRÁDŮ

LENKÁ KLÍMENTOVÁ
DÁRČÍ KRVE

MÍČHÁELÁ ENDRLOVÁ
VEDENÍ LEKTORŮ ČČK

Telefon 483 356 216

Telefon 483 356 216

Telefon 483 356 216

GSM

GSM 602 684 299

GSM

ekonom@cck-jablonec.cz

Lenka.klimentova@denik.cz

endrlova@cck-jablonec.cz
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Informace o společnosti
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ 00426083; Datová schránka f79iufx

Telefon 483 356 216,
GSM 732 542 934, 702 191 003
e-mail: reditelka@cck-jablonec.cz; kancelar@cck-jablonec.cz
facebook: https://www.facebook.com/cckjbc/?ref=bookmarks
Foto z akcí naleznete na: http://cckjablonec.rajce.idnes.cz/
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