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Vážení čtenáři, naši podporovatelé, kolegové,
výroční zpráva vždy dává nějaký ucelený obraz o činnosti organizace. I my se vždy
snažíme na několika stránkách popsat, co vše děláme, ale úplně to nejde, protože naše
činnost je rozsáhlá.
Tak jen střípky z akcí přinášíme všem. Těm, kteří nás podporují, aby viděli, že dary i
finance využíváme hospodárně a účelně. Kolegům, abychom připomněli některé
události, které jsme společně prožili a široké veřejnosti, abychom ukázali, co vlastně
děláme.
Jsme nestátní nezisková organizace, hlavní činnost realizují naši dobrovolní členové,
kteří mají různé sice profese, ale stejný cíl.

O Červeném kříži
Český červený kříž je součástí Mezinárodního
Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP.
Český červený kříž je, jakožto uznaná národní
společnost ČK, nedílnou součástí celosvětově
působícího Mezinárodního hnutí Červeného kříže
a Červeného půlměsíce (známého též jako Mezinárodní
Červený kříž).
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
Mezinárodní výbor Červeného kříže a červeného půlměsíce (MVCK / ICRC)
Práce Mezinárodního výboru Červeného kříže je založena na Ženevských úmluvách
z roku 1949, jejich Dodatkových protokolech, statutu a mezinárodních hnutí Červeného
kříže a Červeného půlměsíce a na rezolucích Mezinárodních konferencí Červeného
kříže a Červeného půlměsíce. MVČK je nezávislá a neutrální organizace zajišťující
humanitární ochranu a pomoc obětem ozbrojených konfliktů a dalším situacím násilí.
Podniká kroky v reakci na mimořádné události a současně podporuje dodržování
mezinárodního humanitárního práva a jeho provádění ve vnitrostátním právu.
Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce
Mezinárodní federace společností ČK a ČP (dále jen Federace) je federací národních
společností uznaných Mezinárodním výborem ČK. Federace na základě principů hnutí
propaguje a šíří humanitární aktivity jejích členských Národních společností. Byla
založena v roce 1919.

Federace koordinuje a řídí akce humanitární pomoci: obětem přírodních
i technologických katastrof, uprchlíkům, lidem v oblastech postižených zdravotními
riziky (např. různé epidemie apod.)
Český červený kříž (ČČK)
ČČK je národní společností České republiky. Posláním ČČK je zejména předcházet
a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné
porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových,
náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí
Červeného kříže. (§ 6 Stanov ČČK)
Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního
práva; z hlediska vnitrostátního práva je spolkem.
K 31. 12. 2017 měl ČČK celkem 16.758 členů a dobrovolníků sdružených v 494
Místních skupinách ČČK v 68 Oblastních spolcích ČČK; počet zaměstnanců ČČK činil
640. Výnosy všech subjektů ČČK v r. 2017 činily 353,3 a náklady 356,7 milionů Kč.
Náš Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou je právě ten jeden
z 68 oblastních spolků, který registruje 6 místních skupin.

Základní data o naší organizaci
Základní údaje o organizaci:
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou (OS ČČK JN)
Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ 00426083,
Statutární orgán organizace: MUDr. Eva Tauchmanová, předseda OVR
Statutární zástupce organizace: Kateřina Havlová – ředitelka úřadu OS ČČK
Bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou
číslo účtu: 193 3451/ 0100
číslo účtu: 43-4918890287/0100
Datová schránka 7wd7t3
www.cck-jablonec.cz
Stanovy ČČK registrovány MV ČR pod č.j. VS/1 – 20998/93 – R dne 10. června 1993,
Oblastní spolek ČČK Jablonec n. N. vedený v registru oblastních spolků (§42 Stanov
ČČK) Výkonnou radou pod číslem registračním 44
Pobočný spolek registrovaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L39584
z 1. 1. 2014.

Naše organizace je tvořena dobrovolnou složkou
(členové ČČK) a složkou výkonnou (zaměstnanci
OS ČČK). Jedna bez druhé nemohou být.

Valné shromáždění
Volení členové ČČK

Oblastní výkonná
rada (OVR)

Zaměstnanci plní zejména provozní úkoly
organizace, připravují zázemí pro aktivity.
OS ČČK JN zaměstnává 5 osob na HPP,
16 na DPČ, DPP.

předseda OVR
Volení členové ČČK

Volení členové ČČK

Členové ČČK jsou dobrovolníci, tedy
nejzákladnější prvek organizace.
K 31. 12. 2018 evidujeme celkem 106 členů
v 6 místních skupinách

Ředitelka úřadu OS
ČČK
Zaměstnanci

Dozorčí rada

Volení členové ČČK

Humanitární
jednotka
Členové ČČK

ekonom úřadu
zaměstnanci

Koordinátor úseku
služeb
Zaměstnanci

Senior doprava
Zaměstnanci

Pohotovostní
služba
Zaměstnanci

Bezpříspěvkové
dárcovství krve
Zaměstnanci

Koordinátor úseku
činností
Zaměstnanci

Kurzy první
pomoci
Zaměstnanci +
členové ČČK

zdravotnické
dozory
Zaměstnanci +
členové ČČK

Koordinátor úseku
členů
Zaměstnanci

Osvěta
Zaměstnanci +
členové ČČK

Dobrovolní
zdravotníci
Zaměstnanci +
členové ČČK

Lektoři
Zaměstnanci +
členové ČČK

Maskéři
Zaměstnanci +
členové ČČK

Místní skupiny ČČK
Oblastní spolek ČČK Jablonec nad Nisou je tvořen a registruje k 31. 12. 2018 šest místních skupin
Místní skupina 01 Železný Brod

Místní skupina 02 Hrubá Horka

Předseda: Ludmila Fidlerová
Jednatel: Ludmila Michlerová
Pokladník: Šárka Hlaváčová
Počet členů: 18

Předseda: Miloslava Šírková
Jednatel: Marie Šírková
Pokladník: Iva Palová
Počet členů: 15

Místní skupina 04 JBC Šumava
Předseda: František Radkovič
Jednatel: Eva Štodtová
Pokladník: Erika Preisslerová
Počet členů: 11

Místní skupina 06 Jablonec nad
Nisou
Předseda: Jana Bartošová
Jednatel: Mgr. Petr Němec
Pokladník: Kateřina Havlová
Počet členů: 47

Místní skupina 07 JBC střed

Místní skupina 08 Smržovka

Předseda: Lenka Klimentová
Jednatel: Ondřej Bašus
Pokladník: Lucie Fürstová
Počet členů: 7

Předseda: Vendula Prousková
Jednatel: Bc. Nikola Hušková
Pokladník: Ing. Jiří Fialka
Počet členů: 8

Vedení a orgány OS ČČK JN
Shromáždění delegátů
Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem
Společnosti ČČK. Je tvořen vždy1 zástupcem
z každého OS ČČK v republice.
Lenka Klimentová byla v roce 2017 zvolena do
Výkonné rady ČČK.

Bc. Lenka Klimentová
Náhradník Mgr. Petr Němec

Valné shromáždění Oblastního spolku ČČK
Jablonec nad Nisou
MUDr. Eva Tauchmanová
Kateřina Havlová
Bc. Lenka Klimentová
Bc. Michaela Endrlová
Ludmila Fidlerová
JUDr. Fedor Chomča
Mgr. Petra Hybnerová
Vendula Prousková
Taťjana Nováková
Alena Hilgerová
Marie Šírková
František Radkovič
Jana Bartošová
Mgr. Petr Němec
Šárka Hlaváčová
Bc. Nikola Hušková

Nejvyšší volený orgán Oblastního spolku. Členy
Valného shromáždění jsou volení delegáti
z místních skupin ČČK.
Valné shromáždění volí a odvolává členy
oblastní výkonné rady, volí předsedu a
místopředsedu oblastní výkonné rady, volí
dozorčí radu.
Valné shromáždění schvaluje zprávu o činnosti
OS ČČK, zprávy dozorčí rady o stavu účtů,
pokladny a zprávu o hospodaření.
Schvaluje plán činnosti OS ČČK, rozpočet.
Volí ze svého středu delegáta na republikové
Valné shromáždění

Oblastní výkonná rada ČČK Jablonec nad
Nisou (OVR ČČK JN)
OVR rozhoduje o zásadních záležitostech OS
ČČK JN. Předkládá Valnému shromáždění
návrh rozpočtu a plánu činnosti na celý rok.
Zřizuje Úřad OS ČČK a na návrh předsedy
schvaluje a odvolává ředitele.

MUDr. Eva Tauchmanová - předseda
Kateřina Havlová – ředitelka úřadu
Bc. Lenka Klimentová - místopředseda
Bc. Michaela Endrlová - člen
Ludmila Fidlerová - člen
JUDr. Fedor Chomča - člen

Dozorčí rada ČČK Jablonec nad Nisou
(DR ČČK JN)
Předseda:
Mgr. Petra Hybnerová (k 31. 8. odstupuje)
MUDr. Mohamed A. Rasool (zvolený 13. 12.)
Členové:
Vendula Prousková
Taťjana Nováková
Alena Hilgerová
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Je revizním orgánem OS ČČK, má právo
provádět revize kdykoliv to uznají za vhodné a
potřebné, jsou však povinni alespoň 2x v roce
zrevidovat účty a výkazy o jmění OS ČČK,
srovnat je se skutečností a podat zprávu
Oblastní výkonné radě

STŘÍPKY Z NAŠÍ ČINNOSTI

HUMANITÁRNÍ
POMOC

SLužby návazné na
sociální služby

Kurzy první
pomoci,
zdravotnické
dozory

Děti a mládež

Bezpříspěvkové
dárcovství krve

Děti a mládež
Světlo a budoucnost našeho bytí. Pro děti a mládež realizujeme v rámci volnočasových aktivit kroužky
mladého zdravotníka, pobytové tábory s intenzivní výukou první pomoci, soutěž mladého ČČK. Pro děti
z mateřských, základních a středních škol máme výukové bloky první pomoci zaměřené na praktické
využití.
Děti, mládež a volný čas.
Jsme zavaleni prací, neustále v zajetí stresu z plnění náročných úkolů a nedostatku času a naše svědomí
nám připravuje výčitky za čas, který netrávíme se svými nejbližšími. Pokud jim chceme dát více než
zajištění, hledáme místa, komunity, které by našim dětem vnukly, předaly, představily určité hodnoty. A
doufáme, že tyto hodnoty zabrání našim dětem, aby se propadly do nějakého pouličního gangu, braly
drogy, upíjely se alkoholem a kouřily cigarety. Přejeme si, aby našly svoji hodnotu a nehledě na to, co
jim jiní říkají, ve svoji cenu věřily. Vystudovaly to, co je baví a staly se právoplatnými členy naší
společnosti, staly se světlejší budoucností našich životů.
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KROUŽEK MLADÉHO ZDRAVOTNÍKA
Kroužek mladého zdravotníka při OS ČČK Jablonec n. N.
Kontaktní, odpovědná osoba OS ČČK: ................................................. Vendula Prousková
GSM................................................................................................................... 777 815 349
Vedoucí kroužku MZ – I. ..........................................................................Iveta Krykorková
Vedoucí kroužku MZ – II ..........................................................................Nella Kaprálková
e-mailový kontakt .............................................................................. kmz@cck-jablonec.cz
Pevná linka......................................................................................................... 483 356 216
Statistické údaje
Počet kroužků ...................................................................................................................... 2
Periodicita ................................................................................................................ 1x týden
Časové údaje ................................................................................................... 1,5 hod/ týden
Počet účastníků celkem............................................................................................. 25 dětí
Kroužek mladého zdravotníka při ZŠKokonín
Kontaktní, odpovědná osoba ..................................................................... Radka Hostašová
e-mailový kontakt ..................................................................... hostasova@cck-jablonec.cz
Pevná linka......................................................................................................... 483 356 216
Statistické údaje
Počet kroužků ...................................................................................................................... 1
Periodicita ............................................................................................................. 2x / měsíc
Časové údaje ............................................................................................... 1,5 hod/ kroužek
Počet účastníků celkem............................................................................................... 12 dětí
Kroužek mladého zdravotníka při ZŠ Mozartova
Kontaktní, odpovědná osoba .........................................................................Jana Bartošová
e-mailový kontakt ......................................................................bartosova@cck-jablonec.cz
Pevná linka......................................................................................................... 483 356 216
Statistické údaje
Počet kroužků ...................................................................................................................... 1
Periodicita ................................................................................................................2x měsíc
Časové údaje ............................................................................................... 1,5 hod/ kroužek
Počet účastníků celkem............................................................................................... 15 dětí
Kroužek mladého zdravotníka při ZŠ Pěnčín
Kontaktní odpovědná osoba .................................................................... Ludmila Fidlerová
e-mailový kontakt ....................................................................... fidlerova@cck-jablonec.cz
Pevná linka......................................................................................................... 483 356 216
Statistické údaje
Počet kroužků ...................................................................................................................... 2
Periodicita ................................................................................................................ 1x týden
Časové údaje ................................................................................................... 1,5 hod/ týden
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Počet účastníků celkem............................................................................................... 24 dětí

Střípky z kroužku mladého zdravotníka
Kroužek mohou navštěvovat děti od 5 let do 14.
Děti vedou naše úžasná děvčata. Hrají si, učí se, mají
s dětmi různé malé i velké projekty.
Seznamujeme se s prací různých složek Integrovaného
záchranného systému. Připravujeme dárky do nemocnice,
účastníme se i kurzů pro dospělé jako figuranti, hrajeme
si na nemocné a zraněné a přitom bedlivě pozorujeme, jak
o nás pečují dospělí.
Několikrát do roka přespáváme na kříži, to pak je vše
jedno veliké dobrodružství, spíme na karimatce
ve spacáku, staráme se jeden o druhého, hrajeme si,
maskujeme poranění a pak je ošetřujeme, máme večery
s filmem na různé téma. Starší připravují snídani mladším,
jdeme do bazénu vyzkoušet si, jak vypadá záchrana
tonoucího, nebo třeba na dispečink záchranky, abychom
věděli, s kým mluvíme, když zavoláme linku 155, čteme
v mapě, děláme uzly, seznamujeme se s morseovkou, hasiči
nám vysvětlují, jak se pracuje s vysílačkou … prostě
kroužky jsou príma, učí děti věci, které se jim do života
hodí.
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POBYTOVÝ TÁBOR PRO DĚTI
26.2 – 3. 3. 2018 Oblastní studijní středisko 1 Bedřichov
Kontaktní odpovědná osoba ......................................................................Kateřina Havlová
e-mailový kontakt ....................................................................... reditelka@cck-jablonec.cz
Pevná linka......................................................................................................... 483 356 216
Ostatní instruktoři ....................... Vendula Prousková, Eva Hoffmanová, Iveta Krykorková
.............................................................................. Nella Kaprálková, Barbora Starčevičová
Statistické údaje
Časové údaje ................................................................................................................. 6 dnů
Počet účastníků celkem............................................................................................... 27 dětí

27. 3. – 1. 4. 2018 Oblastní studijní středisko 2 Krásná
Kontaktní odpovědná osoba .................................................................... Ludmila Fidlerová
e-mailový kontakt ....................................................................... fidlerova@cck-jablonec.cz
Pevná linka......................................................................................................... 483 356 216
Ostatní instruktoři ................................... Martin Fidler, Soňa Fiedlerová, Šárka Hlaváčová
Statistické údaje
Časové údaje ................................................................................................................. 6 dnů
Počet účastníků celkem............................................................................................... 30 dětí

Studijní středisko ČČK
Šestidenní pobytový program pro děti od 9 do 14 let. Pokud
Vás zajímá první pomoc, máte rádi dobrodružství, trošku
vzdělávání, spoustu her, výletů, zajímavých návštěv, tak přesně
pro Vás je tento pobyt určený. Seznámíte se s tělem člověka,
řekneme si, jak to uvnitř funguje a proč, na to pak navazuje
první pomoc a různé stavy, jak úrazové, tak i neúrazové. Vše
co si povíme, si i ukážeme a hlavně si vše vyzkoušíte
prakticky. Na namaskovaných figurantech budete ošetřovat zranění, u některých nebude na
první pohled patrno, co se jim stalo a tak budete muset zapátrat po všem, co jsme si řekli,
abyste přišli na to, co dělat. Během týdne se seznámíme i s prací různých složek
Integrovaného záchranného systému, vyzkoušíme si na chvíli jak těžké je být policistou,
příslušníkem armády, vězeňské služby, co vše musí umět horský či zdravotnický záchranář.
Program výuky je schválenou normou Červeného kříže.
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Ze života studijního střediska 1 Bedřichov
Pobyt probíhal v době jarních prázdnin a byl určen především
dětem z dětských domovů. Děti se ráno sešly u nás na kříži a
nahoru na Bedřichov nás odvezl hasičský autobus, to byl začátek
našeho dobrodružství. Učili jsme se první pomoc, prokládali to
různými návštěvami, třeba přijeli Janovští dobrovolní hasiči,
policisté, vězeňská služba. Janovští hasiči přijeli ještě jednou,
tentokráte bez hasičské techniky, zato s dárečky a sladkým
potěšením. Výletovali jsme a nakonec jsme jeden den strávili jako
praví vojáci, na cvičáku, na střelnici a jak jinak v jídelně. Po cestě
zpět jsme přepadli zdravotnické záchranáře na jejich základně,
prohlédli sanitky a hupky- dupky zase zpět. Prožili jsme krásný
týden, jen to loučení se neobešlo bez slziček.

Ze života studijního střediska 2 Krásná
Na Krásné máme pobyt vždy okolo velikonoc. Samozřejmě, že
pobyt je plný první pomoci, protože tak to máme rádi, výletujeme,
hrajeme si, ale hlavně se procvičujeme v dovednostech první
pomoci a to na reálně maskovaných a připravených modelových
situací. Vedoucí s tímto „studijkem“ mají bohaté zkušenosti, Lída,
Martin, Soňa i Šárka jsou letití matadoři a pro děti dokáží vytvořit
úžasnou atmosféru.
Děti je za to milují a tak i tento pobyt je v závěru akce plný objetí a
slziček. Málokdo se chce vrátit domů.
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VÝUKA PRVNÍ POMOCI
Personální zabezpečení:
Kontaktní, odpovědná osoba:.................................................................................................. Ilona Dohnalová
ostatní lektoři ČČK: .......................................................................Kateřina Havlová, Bc. Michaela Endrlová,
................................................................. Drahomíra Nejedlová, Kristina Kobrlová, Bc. Simona Smolíková,
Objednání výuky .................................................................................................... kurzy.dm@cck-jablonec.cz
telefonický kontakt......................................................................................................................... 607 653 910
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 k 30. 12. 2018
Doktorů se nebojíme .......................................................................................................................... 517 osob
Mladý zdravotník / Doma, venku ve škole …(1 stupeň) .................................................................. 193 osob
Mladý zdravotník / Doma, venku, ve škole … (2. stupeň) ................................................................. 213 osob
Mladý zdravotník Junior / První pomoc pro střední školy ..................................................................... 0 osob
Osvětové akce první pomoci .................................................................................................................. 25 akcí
odhadovaná účast .......................................................................................................................... 16 400 osob
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Doktorů se nebojíme, aneb první pomoc
v mateřinkách
Jsem doktor Nebolíto - maskot, kurzu pro nejmenší dětičky
,,Doktorů se nebojíme aneb první pomoc v mateřinkách".
Pravidelně vyrážím s našimi lektory na kurzy první
pomoci do mateřských škol a pozoruji malé dětičky, jak se
už v tak útlém věku učí základy první pomoci. Ze začátku
jsem měl o ty naše nejmenší strach, ale když postupem
času vidím jak už tak malé děti znají čísla záchranných
složek, umí si ošetřit malé zranění a nebojí se zapojit při
zkoušení resuscitace, tak mám z toho velkou radost.
S některými se setkávám opakovaně, jsou mateřské školky,
které pravidelně každý rok pořádají kurzy první pomoci
a děti už mě znají z předchozích roků. Tak si říkám, že za
ten čas co do školek docházím a vidím ty mrňousky, jak
jsou šikovní, že je to dobrá cesta.

Doma, venku, ve škole, ve zdraví a v pohodě
Když už Nám ty děti trošku odrostou a nastoupí na
povinnou školní docházku, tak si někteří přinášejí první
zkušenosti o první pomoci z mateřských školek.
Kurz první pomoci pro děti základních škol pod názvem
,,Doma, venku ve škole ve zdraví a v pohodě" už je
tematicky trošku náročnější, žáci se učí obvazovou
techniku při masivním krvácení, zkouší si volání
na záchrannou službu a opakují si všechna tísňová
telefonní čísla, při resuscitaci, kterou si většinou vyzkouší
každý, zdokonalují techniku masáže hrudníku. Kurz první
pomoci pro žáky základních škol je rozdělen do dvou
vyučovacích hodin, první hodina probíhá formou teorie a
v druhé hodině si děti vše vyzkouší prakticky. S pohledu
lektora je velmi příjemné, když se s dětmi setkává
opakovaně a poznává děti, které už dříve prošli kurzem
první pomoci.
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČČK 2018
Personální zabezpečení:
Kontaktní, odpovědná osoba:................................................................................................ Kateřina Havlová
ostatní instruktoři ČČK: ......................................................................... Ilona Dohnalová, Eva Hoffmannnová
.................... Wendy Prousková, Eliška Havlová, Iveta Krykorková, Bára Starčevičová, Lenka Rožboudová
telefonický kontakt......................................................................................................................... 732 542 934
Pevná linka ..................................................................................................................................... 483 356 216

Statistické údaje
Počet turnusů ........................................................................................................................... 3 týdny
Počet dnů / turnus .................................................................................................... 5 pracovních dnů
Časové údaje ..............................................................................................PO – PA 7:30 – 16:00 hod
Počet účastníků ......................................................................................................................... 72 dětí
Veškeré foto dostupné na http://cckjablonec.rajce.idnes.cz/

Příměstský tábor ČČK
Sedmý ročník úspěšných příměstských táborů ČČK
pokračuje. Od pondělí do pátku k nám děti přicházejí
zažít různá dobrodružství. V plánu tábora máme
návštěvu dopravního hřiště, dopoledne s Policií, výlet
k profesionálním hasičům a za pejsky Vězeňské služby,
věznice Rýnovice, pohledem vodních záchranářů a
koupačka v přehradě, výlet na Kamenici a poslední den
pravý vojenský výcvik s kaplanem a po cestě zpátky
prohlídka sanitního vozu záchranné služby.
Za celý týden se většinou nezastavíme, a když ano,
máme tady Kousky primáře Housky, ruční dílničku
s Ivetou, nebo první pomoc s Katkou. Zkrátka
prázdniny, jak mají být – akční.
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2018

Příměstské tábory ČČK. Máme rádi první pomoc,
máme rádi výlety a jsme strašně zvědaví… Když
tyhle ingredience smícháte, co Vám z toho vyjde?
No přece naše tábory. Blbneme, hrajeme si,
učíme se trošičku první pomoc, navštěvujeme
různé složky Integrovaného záchranného
systému. Seznamujeme se s prací lidí, kteří
zachraňují životy, a prostě si to užíváme.
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SOUTĚŽ MLADÉHO ZDRAVOTNÍKA
Soutěže a závody
Soutěž mladého zdravotníka - Oblastní kolo
Ředitelka soutěže .................................................................................................................. Kateřina Havlová
e-mailový kontakt ................................................................................................... reditelka@cck-jablonec.cz
Pevná linka ..................................................................................................................................... 483 356 216
Hlavní rozhodčí soutěže ................................................................................................ Bc. Michaela Endrlová
Počet soutěžících na oblastní soutěži mladých zdravotníků ................................................................. 115 dětí

Soutěž mladého zdravotníka
Je to hra, je to zkušenost, jsou to zážitky.
Soutěž mladého zdravotníka má v Jablonci tradici více jak
čtyřicetiletou, takže dnes my, kteří jsme jako děti tuto soutěž
absolvovali, tak teď ji pro ostatní děti připravujeme. Je určena
pětičlenným týmům ve dvou kategoriích, I. A II. Stupně ZŠ.
Aby se nám robátka nenudila, oslovili jsme spoustu přátel
a kamarádů, takže v rámci volných, nebodovaných, ale
povinných stanovišť nás s bylinkami seznámí Jiřinka, Vikýř
připraví drobné ruční dovednosti, útulek Dášenka ukáže první
pomoc u zvířat, tradičně pak policie, městská policie se věnuje
bezpečnosti na silnici, vězeňská služba představí svoji výstroj
a výzbroj, hasiči připraví hravý, ale velmi poučný kvíz, vodní
záchranáři ukáží své vybavení, zdrávka se věnuje osvětě,
prostě ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady připraví
dětem hezký den.
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OSTATNÍ AKCE S DĚTMI A PRO DĚTI (HLAVNĚ)

Den IZS Železný Brod

Den dětí se SK PČR

Haloween s DDM Vikýř

Den IZS Jablonec nad Nisou

Den otevřených dětí nemocnice Jablonec

Kroužkofest 2018
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Kurzy první pomoci a zdravotnické dozory
Co se stane, když vás zaměstnavatel pošle na kurz první pomoci v rámci BOZP?
Ano, proškolení první pomoci je zákonnou povinností a i vám se může stát, že vás podobná zkušenost
nemine. Jistě, moc se vám nechce. Máte spoustu práce a taky si vzpomenete, že jste na internetu viděli
mnoho rad, jak zachránit život, které vás naplňují jistotou, že to dáte! Nu co se dá dělat, nějak to tam
odsedíte.
Zapište se do prezenční listiny, začínáme! Čekají nás dvě hodiny základů první pomoci.
Představení lektorů a všeho co se v následujícím kurzu dozvíte. Základy a rozdělení první pomoci máte
za sebou a jdeme dál. Možná si uvědomíte, že na těch „řečech“ něco je. Pak vám lektorka pustí film,
film podle skutečné události. Pokud jste si do teď mysleli, že si to odsedíte, je vám jasné, že tady asi o
„něco“ jde. Jde totiž o život! A třeba to mohl být život někoho z vašich blízkých, anebo ten váš. Když se
rozhlédnete kolem sebe v učebně nejste jediní komu se dojetím lesknou oči. Kdo měl chuť dělat si
legraci a věci zlehčovat, tak ho to právě přešlo. Postupně se dozvídáte základní informace o anatomii,
jak rozeznat vědomí a bezvědomí, jak efektivně volat záchrannou službu, tak abyste eliminovali
zbytečné prodlení. Jak správně provádět masáž srdce, zda dát či nedat umělé dýchání. To vše je
proloženo příběhy z praxe, fotografiemi různých úrazů a nehod, výukovými filmy a pochopitelně (toho
jste se báli nejvíc) praktickými cvičeními. Nakonec se pustíte do všeho. S podporou lektorky obvážete
kolegu, který sedí vedle vás, masírujete resuscitační figurínu. V duchu si přehráváte situace v poskytnutí
pomoci druhým, které jste v minulosti neřešili nejlépe a možná se za ně i trochu stydíte. Lektorka shrne
informace do hlavních bodů, poděkuje za pozornost, popřeje vám hodně štěstí a rozloučí se.
Najednou je konec, dvě hodiny utekly jako nic a vy si uvědomíte, že jste se vůbec nenudili. Bylo to
intenzivní, živé a šlo o život. Odcházíte s rozporuplným pocitem. Je vám jasné, že situace, o kterých jste
mluvili na kurzu, nechcete nikdy zažít a zároveň doufáte, že vyzbrojeni novými informacemi byste první
pomoc zvládli. Ale to co víte určitě je, že už nikdy nebudete čekat, až pomůže někdo jiný.
Personální zabezpečení:
Garant vzdělávacích aktivit:.........................................................................MUDr. Eva Tauchmanová
Šéfinstruktor ČČK: ........................................................................................... Bc. Michaela Endrlová
Statutární zástupce vzdělávání: .................................................................................. Kateřina Havlová
Odpovědná osoba sekce kurzy PP ...................................................................... Drahomíra Nejedlová
Lektoři ČČK:...................................................................... Kateřina Havlová, Bc. Michaela Endrlová,
.......................................................... Drahomíra Nejedlová, Bc. Nikola Hušková, Ludmila Fidlerová
Objednání výuky ............................................................................................. kurzy@cck-jablonec.cz;
telefonický kontakt ............................................................................................................. 722 944 155
telefonický kontakt, ředitelka ............................................................................................. 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 17:00 hodin
Místní dostupnost .............................................................. Okres Jablonec nad Nisou, dále dle dohody
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Statistické údaje
Kurzy neakreditované, s platností evropského certifikátu PP
Základní kurz v rámci BOZP pro zaměstnavatele ................................................................. 261 osob
Nebezpečně bezpečné je poskytnout první pomoc ................................................................. 163 osob
Kurz první pomoci pro širokou veřejnost – senioři ................................................................ 146 osob
Čtyři hodiny pro život ............................................................................................................ 156 osob
V proudu života, pro ozbrojené složky .................................................................................... 39 osob
Kurz První pomoci pro uchazeče o ŘP ................................................................................. 157 osob
Základy první pomoci (12 hodin, evropský certifikát) .............................................................. 5 osob
Kurz profesní školení řidičů dle zákona 374/2007 Sb. .............................................................. 2 osob
Kurz schválený MV GŘ HZS ČR
První pomoci pro JSDHO (16 hodin) ...................................................................................... 11 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
Kurzy akreditované MŠMT
Akreditace MSMT-38395/2016-1-156.
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy ............................................................ 0 osob
Akreditace čj. MSMT-35914/2016-1/803.
Zdravotník zotavovacích akcí (42 hod., rekvalifikace)............................................................ 22 osob
Doškolení ZZA (4 hodiny) ....................................................................................................... 19 osob
Akreditace čj. MSMT-35914/2016-1/803.
Člen první pomoci (80 hodin) .................................................................................................... 0 osob
Osvětové akce PP, 25 akcí, odhadem ................................................................................ 16 400 osob
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1. odborná konference první pomoci

Začátkem roku 2018 vznikl jedinečný projekt pro pedagogy v Libereckém kraji, který vyvrcholil 1.
odbornou konferencí první pomoci, záštitu nad touto konferencí převzal Petr Tulpa, radní Libereckého
kraje pro školství a partnerem byla Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Světlo světa
spatřila malá publikace Nebezpečně bezpečné je poskytnout první pomoc.
Projekt byl podpořen z Výzvy na podporu v regionálním školství 2018.
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Maskéři ČČK ve zkratce
Maskéři ČČK
Maskér je jednou z důležitých součástek většiny akcí,
cvičení a soutěží. Jeho úloha je jasná - namaskovat
figuranta tak, aby byl věrohodný a uměle vytvořená
zranění byla k nerozeznání od skutečných. Tím pomáhá k
autentičnosti cvičné situace, kdy se ošetřující mohou
zcela vžít do své role a vyzkoušet si své znalosti a reakce
nanečisto.
A ač se zdá velice jednoduché něco na figuranty
"naplácat" a zalít to umělou krví, není tomu tak. Aby náš
tým mohl odvádět práci na úrovni profesionálů, každé
akci předcházejí více či méně dlouhé přípravy. Výroba
některých zranění zabírá hodiny i dny. Pro maskéra tak
žádná akce není jednodenní, protože pro něho to
znamená, že po příchodu domů z práce/školy/jiné
bohulibé činnosti musí věnovat každému projektu několik
hodin ze svého volného času. Maskér pracuje neustále
pod stresem, neboť na něm často závisí, zda akce začne
včas, proto může být občas trochu nevrlý, ale to ho
přejde hned, jak zjistí, že hadičky na krev jsou průchozí a
celá akce se zdařila :-)
Díky tomuto "řezníkovi" neřeknete cvičícím zachráncům
"Představte si, že tento muž krvácí a má otevřenou
zlomeninu holenní kosti". Ne, řeknete "Proboha, kouká
mu z nohy kost!" Což je velký rozdíl, zejména pokud tím
chcete někoho učit určitým postupům a zákonitostem
(nevezmeš si rukavice-podívej, jak máš celé ruce od krve,
špatně jsi utáhl tlakový obvaz-pořád mu ta krev teče....)
Je to "práce" špinavá (neustále jste od krve, líčidel,
latexu a jiných barevných a mazlavých směsí), zabere čas
a samozřejmě i peníze. Ale někoho to prostě baví…
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Zdravotní dozory
Počet akcí ......................................................................................................................................... 145
Počet ošetřených osob ..................................................................................................... 532 / 14x ZZS
Počet odsloužených hodin .............................................................................................................. 593
Počet zdravotníků ve službách (celkem) ........................................................................................ 243

Zdravotnické dozory jak sportovní, tak i kulturní pomáhají uskutečnit
ve jménu OS ČČK Jablonec nad Nisou dobrovolní zdravotníci Červeného
kříže.
Každý rok odsloužíme stovky hodin, ošetříme desítky zranění a ty nejzávažnější předáme zdravotnické
záchranné službě. Mezi naše pravidelné dozory patří dozor na hokeji u dětí
a mládeže, jablonecký futsal a hasičské závody, z dozorů kulturně sportovních je to Jablonecký škrpál,
z kulturních dozorů jsou pravidelné dozory na dětských představeních v divadle a např. Rekord
v posílání křišťálového jablka okolo jabloneckého magistrátu a spoustu dalších.
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Služby návazné na sociální služby

Pohotovostní služba ČČK
Tento název v sobě nese několik prvků. Jsme službou, která navazuje na sociální službu Anděla
strážného „Tísňová péče.“ A co to taková tísňová péče vlastně znamená? Je to takový 24 hodinový
monitoring přes „chytrou krabičku“, která vysílá signál sociálnímu pracovníkovi v České Lípě dle
předem dohodnutých pravidel. Tedy př. Pokud má rodina seniora v péči, ale potřebuje zajistit kontrolu,
zda neupadl po dobu, co jsou všichni mimo domov, je to přesně tato služba. A pohotovostní služba ČČK
je ten konečný servis, tedy, pokud senior upadne, my máme zapečetěné klíče od bytu, jsme vysláni
přímo Andělem strážným a na místě dopomáháme vstát, kontrolujeme zda nedošlo k poranění,
popřípadě náhlému zhoršení zdravotního stavu, pokud ne, naše činnost končí pomocí s hygienou,
převléknutím, doprovodem k lůžku nebo křeslu, popřípadě připravením lehkého občerstvení dle
požadavku klienta, aby se jeho stav stabilizoval, pokud máme pochybnosti, nebo jsou na místě jisté
známky zhoršeného zdraví, či úrazu, voláme zdravotnickou záchrannou službu a jejich prostřednictvím
je senior transportován do nemocnice, my zajistíme uzavření bytu při odchodu, popřípadě okamžitou
péči o domácího mazlíčka ve spolupráci s rodinnou (telefonicky domluvený postup).

Pohotovostní služba ČČK
Jelikož se z mých osobních důvodu nechci stěhovat z
domu, v kterém žijí, už mnoho let. Našel jsem podporu u
ČČK, který mi dokáže zajistit pohotovostní službu 24h. 7
dní v týdnu po celý rok za částky, která by má rodina
vydala za pohonné hmoty. Pracovní ČČK dokáží zajistit
první pomoc, která je nezbytná pro přežití a před
příjezdem ZZS a nemají problém vyrazit k útrapám
každodenní ho života, kterých ve stáří přibývá. Při mé
poslední hospitalizaci v nemocnici mi pracovníci ČČK
dopomohli ke sbalení zavazadel, postarali se o mého
chlupatého mazlíčka a kontaktovali příbuzné. Cílem ČČK
je zachovat kvalitu života seniorů co nejdéle v
přirozeném domácím prostředí.
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Senior – sociální doprava ČČK
Zkráceně senior doprava je vlastně nadstavbová služba pro lidi se zdravotním omezením nad 24 let
a hlavně seniory, kteří z nějakého důvodu nemohou jezdit MHD (velký nákup s pečovatelkou,
kritická vzdálenost zastávky, sociální fobie, špatná pohyblivost apod.).
Tato služba není standartní komerčně poskytovanou službou, je to služba navazující na sociální
služby.
Tato služba je částečně dofinancována z projektů ministerstva zdravotnictví, Libereckého kraje
a statutárního města Jablonec n. N., proto má tato služba svá pevná pravidla, která je nutné dodržet.
Naše služby tito lidé využívají nejen k přepravě k lékaři, k nákupům, ale i k cestám za pietou, za
kulturou apod. Nejsme ale žádné taxi, takže každý klient má sepsanou smlouvu, kde čestně
prohlašuje, že tento druh dopravy díky svému věku, zdravotním stavu potřebuje a každou jízdu si
pak musí objednat minimálně 2 dny předem, také musí říci, kam vlastně jede a zda bude chtít
přepravu i zpět.
Pokud má někdo akutní potřeby „teď hned!“ musí využít standartní taxi službu, nebo v případě
zhoršení zdravotního stavu zdravotnickou záchrannou službu.

Senior – sociální doprava
První jízdy senior dopravy mi naši klienti neustále
děkovali a pochvalovali si naši službu. Nechápala jsem,
proč jsou za ni tak vděční. Své blízké jsem vždy odvezla,
kam bylo třeba a brala jsem to jako samozřejmost. Teď
vidím, že ne všichni klienti mají blízké okolí v dosahu a
se svými veškerými zdravotními omezeními jsou na běžné
životní činnosti sami. Pomocí naší dopravy klientům
zjednodušíme dosah těchto činností jako je návštěva
lékaře, úřadu nebo velkého nákupu či návštěva kadeřníka
atd. Nejen že jezdíme, kam je potřeba, ale i vyslechneme,
co mají na srdci i na jazyku, nejsme zde od toho,
abychom jim radili co a jak, ale vyslechnout a sdílet
mnohdy značí více, než si dokážeme představit.
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Bezpříspěvkové dárcovství krve
Darovat krev bez nároku na honorář, tedy
bezpříspěvkově je vlastně takovým darem života.
Proč?
Protože ačkoliv se vše dá vyrobit a existují různé
technologie, krev je tekutina tak jedinečná, že se
vyrobit nedá, a proto, když není, lidé umírají.
Darováním na transfúzním oddělení svoji krev, nebo
plazmu věnujete k potřebám, které spádově do našeho
kraje patří, protože krev darovaná v Liberci je využita
hlavně pro potřeby Liberce, Jablonce, Semil a České
Lípy. Z plazmy se vyrábějí hlavně transfúzní
přípravky využívané v onkologii a traumatologii.
Oceňování několikanásobných dárců pak provádíme společně s významnými hosty přibližně 5x v roce
a pro dárce je hlavně určen i náš benefiční ples ČČK

Hledání nových a oceňování dárců krve podporuje Statutární město Jablonec nad Nisou, Krajská
nemocnice Liberec, Nemocnice Jablonec nad Nisou, Ministerstvo zdravotnictví ČR.
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6. Benefiční ples ČČK
Benefiční ples ČČK je vrcholem sezóny dárcovství. Tento večer je poděkováním dárcům a to jak
těm, kteří darují krev, svůj čas nebo své peníze. V přátelské atmosféře s dobrou muzikou mají
všichni možnost si odpočinout a pobavit se, protože darovat je úžasné.
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Humanitární činnost
Humanitární jednotka ČČK
Skupina dobrovolníků, jejichž koníčkem je první pomoc a to ve všech ohledech. Jsou to lidé různých
povolání, včetně studentů s obrovským srdcem. První pomoc není jen umět zastavit masivní krvácení
a masírovat srdce u člověka, který má náhlou zástavu. Jsou to hodiny dobrovolných schůzek, učení se
nových věcí, chození na zdravotnické dozory, aktivní účast na osvětových akcích v první pomoci,
aktivní zapojení do programů pro děti a mládež, ale rovněž účast na taktických cvičeních a dalších
odborných přípravách na mimořádné události.
A pak to jednou přijde, chvíle, kdy jdete s policisty vyhledávat ztracenou osobu, okamžik, kdy se
přemístíte do evakuačního centra a pečujete o potřeby evakuovaných lidí po požáru, po povodních
a dalších katastrofách, realizujete „rychlé“ sbírky pro potřeby člověka v nouzi.
Humanitární jednotka není jen koníček, je to životní styl, nebýt lhostejný a ctít potřeby své i ostatních.

Humanitární jednotka ČČK
Když jsem před léty vstoupila do humanitární jednotky,
neměla jsem vůbec páru, o co vlastně jde. Učit se první
pomoc bylo fajn a tak jsem se snažila … A najednou prásk!
Povodně a můžete jet? Jasně! A tak přišel kolotoč, práce
v evakuačních centrech, práce ve skladu humanitární
pomoci, zametání cesty, plnění pytlů s pískem, rozvoz
stravy pro hasiče, policisty, brodění se ve vodě, kde plavala
mrtvá zvířata, rozhovory lidmi, kteří v jedné chvíli ztratili
vše, co měli …. Jedním slovem ZOUFALSTVÍ. A v té chvíli
jsem to pochopila, nejsem možná rytíř v lesklé zbroji
(záchranář, hasič), ale má práce je také důležitá. Mluvím
s lidmi, nechávám průchod jejich citům, zoufalství, protože
bolest sdílená je poloviční a to je důležité. Proto jsem
v humanitární jednotce a je to pro mne důležité.
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Ti, kteří naši činnost podporují
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou (OS ČČK JN) je pobočným spolkem
Českého červeného kříže, z pohledu České legislativy je organizací s vlastní právní subjektivitou a tedy
odpovědnou za své financování a činnost.
Náš OS ČČK JN má pět zaměstnanců a téměř dvě stovky členů. Financování organizace, která pořádá
mnoho akcí, má rozmanité aktivity, které musí připravit zaměstnanci, ale realizace je pak na členech je
velmi náročné. Měsíční náklady na mzdy a chod ČČK jsou v řádech desítek tisíc korun a jsme u toho, že
všichni zaměstnanci jsou na hranici minimální mzdy. Bez různých dotací a finančních darů bychom
některé akce a aktivity ani nemohli realizovat.
Naší vlastní činností, tedy rozuměj, pořádáme kurzy první pomoci, snažíme podpořit náš rozpočet,
abychom nebyli závislí zcela na dotacích a darech, ale úplně bez pomoci ostatních to nedokážeme. Jsme
stále nestátní neziskovou organizací, a tedy nemůžeme vdělávat zcela komerčně a přitom financovat
celé portfolio aktivit.

V roce 2018 nás podpořili ze státního rozpočtu ČR v rámci ministerstev
a samospráv:
 Ministerstvo školství a mládeže ČR částkou 359 tis. Kč
 Statutární město Jablonec nad Nisou v rámci tříleté dotace částkou 235 tis. Kč
 Liberecký kraj v rámci dotačních titulů částkou 176 tis. Kč
 Úřad práce v rámci podpory zaměstnanosti 200 tis. Kč
 Červený kříž (mateřská organizace) prostřednictvím Ministerstva
zdravotnictví a ministerstva školství ČR částkou 128 tis. Kč
V rámci darů různých firem a organizací
 Nadace ČEZ částkou 100 tis. Kč (humanitární stanoviště ČČK)
 Lesy ČR částkou 30 tis. Kč (I mladí žijí Červeným křížem)
 Nadace Preciosa částkou 15 tis. Kč (Projekty pro děti a mládež)
 Nadácia Penta, Slovensko částkou 25 tis Kč (Darovat krev je cool)
 Anděl Strážný částkou 50 tis Kč (Pohotovostní služba ČČK)
 Nadace Jablotron částkou 15 tis Kč (činnost spolku 2018)
 SVS Teplice částkou 10 tis. Kč (Benefiční ples ČČK)
 Roman Kaprálek částkou 50 tis. Kč (činnost spolku 2018)
Celkově jsme získali podporu v hodnotě 1 066 876 Kč
Jsme vděčni za každou podporu, kterou získáme a můžeme využít pro činnost a zázemí.
CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009623; Age management pro život Červeného kříže Jablonec
Pro řádné fungování hlavní členské základny a zaměstnanců vznikl jedinečný projekt Age
managementu, který byl schválen a po dobu od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2021 budou probíhat různé aktivity
pro realizační tým, které upevní dovednosti a propojí vzájemnou zastupitelnost. V rámci tohoto projektu
jsme získali dotaci EU v hodnotě 1,5 mil. Kč
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FINANČNI ČAST
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Rozpočet OS ČČK 2019
NÁKLADY
celkem/ měs

MZDOVÉ NÁKLADY

celkem/ rok

227 627,50 Kč
28
19
000,00
18 800,00
300,00
Kč
900,00 Kč

2 731 530,00 Kč
12
345
228
000,00
219
600,00
Kč
226 600,00
800,00 Kč

85 000,00 Kč
21 250,00 Kč
7 650,00 Kč
3 345,83 Kč
5 856,67 Kč
3 900,00 Kč
15 000,00 Kč
625,00 Kč

1 020 000,00 Kč
255 000,00 Kč
91 800,00 Kč
40 150,00 Kč
70 280,00 Kč
46 800,00 Kč
180 000,00 Kč
7 500,00 Kč

33 639,00 Kč

403 668,00 Kč

2 300,00 Kč
920,00 Kč
550,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
2 500,00 Kč
9 000,00 Kč
2 500,00 Kč
869,00 Kč

27 600,00 Kč
11 040,00 Kč
6 600,00 Kč
120 000,00 Kč
60 000,00 Kč
30 000,00 Kč
108 000,00 Kč
30 000,00 Kč
10 428,00 Kč

60 575,00 Kč

726 900,00 Kč

1 500,00 Kč
1 500,00 Kč
2 500,00 Kč
4 000,00 Kč
2 500,00 Kč
1 000,00 Kč
10 000,00 Kč
6 000,00 Kč
9 000,00 Kč
1 950,00 Kč
6 125,00 Kč
2 500,00 Kč
4 000,00 Kč
3 500,00 Kč
1 500,00 Kč
2 000,00 Kč
1 000,00 Kč

18 000,00 Kč
18 000,00 Kč
30 000,00 Kč
48 000,00 Kč
30 000,00 Kč
12 000,00 Kč
120 000,00 Kč
72 000,00 Kč
108 000,00 Kč
23 400,00 Kč
73 500,00 Kč
30 000,00 Kč
48 000,00 Kč
42 000,00 Kč
18 000,00 Kč
24 000,00 Kč
12 000,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY OS ČČK JN (BEZ PROSTŘEDKŮ VÁZANÝCH NA PROJEKTY)

261 266,50 Kč

3 135 198,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY OS ČČK JN

321 841,50 Kč

3 862 098,00 Kč

Havlová
Kateřina
Dohnalová
Ilona
Kobrlová
Kristýna
Nejedlová
Drahomíra

hodnocení
základní
mzda Kč prémie
20
6
2
Kč
15 000,00
3 000,00 Kč osobní
1 800,00
000,00

14 000,00
500,00 Kč
Mzdy 4 zaměstnanci
63 500,00 Kč
sociální pojištění zaměstnavatel
zdravotní pojištění zaměstnavatel
Pohotovost
110x365/rok
Stravenky
4x 251dnů
DPP účetní
3 900,00 Kč
DPP, DPČ pomoc
15 000,00 Kč
Pojištění odpovědnosti, rizika

2 800,00
900,00 Kč
14 700,00 Kč

365
1004

1 500,00 Kč
6 800,00 Kč

110,00 Kč
70,00 Kč

PROVOZNÍ NÁKLADY
telefony
internet
KBS
CCS (PMH) - 3 auta
energie
opravy, udržování
půjčka auto, leasing auto
Oprava, údržba aut
Pojištění vozidel

NÁKLADY NA ČINNOST / VÁZANÉ NA PROJEKTY
Zdravotní materiál, přístroje
Markérský materiál
Kancelářský materiál
Tonery
Materiál informační, publikace vlastní
Odborná literatura
Uniformy, stejnokroje
Výpočetní technika, licence (Ntb, flash, dataprojektor, údržba sítě)
Vzdělávání HJ, cvičení
Vybavení učebna, klubovna
dárky pro BDK
210
350,00 Kč
dárky pro děti (soutěže)
200
150,00 Kč
náklady na dětské akce - vstupy, jízdenky, ubytování
náklady na stravu - akce, kurzy
Trenažér AED - PRESTAN
2 9 000,00 Kč
lékárna cvičná, příruční
60
400,00 Kč
prestan - simulátor kojence
2 6 000,00 Kč
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VÝNOSY
83 150,00 Kč

Výnosy - příjmy z vlastní činnosti
Zdravotnické dozory
01-PP
Ostatní (AVČ, OSS, KMZ, soutěže)
PP AŠ
PP FIRMY
PP JSDHO
PPOST (veřejnost, TEMBUILDING)
PP PEČOVATELKY
PP ŠKOLY, ŠKOLKY
PP ZNZZ
ZZA
PP ZZU
ZAVODY, KONFERENCE
SENIOR DOPRAVA
03-HUM
POHOTOVOST
03-HUM
BDK
02-BDK

7 500,00 Kč
16 666,67 Kč
3 500,00 Kč
6 250,00 Kč
3 333,33 Kč
1 150,00 Kč
3 500,00 Kč
5 000,00 Kč
7 500,00 Kč
7 666,67 Kč
6 666,67 Kč
3 750,00 Kč
10 000,00 Kč
666,67 Kč

997 800,00 Kč
90 000,00 Kč
200 000,00 Kč
42 000,00 Kč
75 000,00 Kč
40 000,00 Kč
13 800,00 Kč
42 000,00 Kč
60 000,00 Kč
90 000,00 Kč
92 000,00 Kč
80 000,00 Kč
45 000,00 Kč
120 000,00 Kč
8 000,00 Kč
- Kč

Dotace, granty dary -VÁZANÉ K PROJEKTU

176 416,67 Kč
98 083,33 Kč
19 583,33 Kč
21 000,00 Kč
3 333,33 Kč
4 166,67 Kč
50 000,00 Kč
940 000,00 Kč

1 835 000,00 Kč
1 177 000,00 Kč
235 000,00 Kč
252 000,00 Kč
40 000,00 Kč
50 000,00 Kč
600 000,00 Kč
- Kč

SMJ - Benefiční ples
KU LBC - ZDRAV
KU LBC - ŠKOL
ČEZ
PRECIOSA
ČSOB
DZZ - KULB
LESY ČR
MŠMT

20 000,00 Kč
90 000,00 Kč
45 000,00 Kč
100 000,00 Kč
35 000,00 Kč
70 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
480 000,00 Kč

CELKOVÉ VÝNOSY OS ČČK JN (BEZ PROSTŘEDKŮ VÁZANÝCH NA PROJEKTY)

181 233,33 Kč

2 174 800,00 Kč

CELKOVÉ VÝNOSY OS ČČK JN

259 566,67 Kč

2 832 800,00 Kč

150
500
40
20
60
2000
100
40
200
150
10000
16

280,00 Kč
150,00 Kč
1 000,00 Kč
690,00 Kč
700,00 Kč
30,00 Kč
900,00 Kč
2 300,00 Kč
400,00 Kč
300,00 Kč
12,00 Kč
500,00 Kč

DOTACE, GRANTY, DARY (OPTIMUM, ZÍSKANÉ 70%)

Dotace, granty dary POUŽITELNÉ PRO ČINNOST ČČK
SMJ - dotace 3 roky
UP PŘÍSPĚVEK VPP
ČČK PRAHA
KNL BDK
EU- MPSV

2* 14 000 Kč

9 měs.

(1 500 000,- Kč/ 2,5 roku)

žádané

získané

Celková plánovaná bilance rozpočtu
CELKOVÉ NÁKLADY ( S PROJEKTY)
CELKOVÉ VÝNOSY ( S PROJEKTY- OPTIMUM 70%)

236 841,50 Kč
259 566,67 Kč

2 842 098,00 Kč
2 832 800,00 Kč
-

9 298,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY (BEZ PROJEKTŮ)

176 266,50 Kč

2 174 800,00 Kč

CELKOVÉ VÝNOSY ( BEZ PROJEKTŮ)

181 233,33 Kč

2 174 800,00 Kč
- Kč
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Účetní závěrky OS ČČK 2019
ROZVAHA

Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a
hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů:
VH za rok 2018 Kč 18149,-
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů ...... 18 149 Kč
Způsob zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků v běžném
účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá
zdaňovací období podle požadavku § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., v tis. Kč:
Výsledek hospodaření ...................................................................................................................................... 18
- výnosy, které nejsou předmětem daně z příjmů podle §18, ost.1 zák. ....................................................... 1908
- výnosy osvobozené – členské příspěvky ........................................................................................................ 18
+ náklady neuznávané za náklady vynaložené k dosažení, zajištění a udržení ............................................ 1915
Základ daně ........................................................................................................................................................ 7
- částka podle §20, odst. 7 zákona, o níž mohou VPP snížit ZD ........................................................................ 7
- částka podle §20 odst. 7 zákona, o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci snížit základ daně.................. 300
Základ daně po úpravě........................................................................................................................................ 0
Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku:
................................................................................................................... Ztráta byla pokryta z vlastního jmění
Způsob užití prostředků získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovací období:
Daňová úspora byla použita na úhradu nákladů v rámci neziskové hlavní činnosti ČČK.
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců:
celkem: ............................................................................................................................................................... 6
Osobní náklady za účetní období:
celkem: ............................................................................................................................................. 1135 tis. Kč
Odměny a funkční požitky členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů: .......................... neposkytnuty
Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky podle § 19 odst.
5 zákona o účetnictví: ...........................................................................................................................nenastaly

Závěrka zhotovena: 31. 3. 2019
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Závěrem
Červený kříž je tvořen složkou tzv. odbornou, tedy zaměstnanci a pak členskou základnou. Zaměstnanci
jsou mozkem, tvořivou silou a přípravným týmem, členská základna je krví našeho organismu a
ředitelka je srdcem. Jen všichni dohromady tvoří životaschopný organismus, každý zvlášť je zanikající
buňkou, tedy začátkem konce organismu. Do roku 2019 vstupujeme slavnostně, slavíme 100 let
Červeného kříže v Českých zemích. Už 100 let nečekáme, až pomůže někdo jiný.
Zaměstnanci úřadu OS ČČK
Jablonec n. N.
Kateřina Havlová
Ředitelká úřádu OS ČČK Jábloneč nád
Nisou
GSM 732 542 934
reditelka@cck-jablonec.cz
Ilona Dohnalová
Práčovník úřádu – koordinátor
dobrovolníků
GSM 607 653 910
kurzy.dm@cck-jablonec.cz
dohnalova@cck-jablonec.cz
Drahomíra Nejedlová
GSM 722 944 155
kurzy@cck-jablonec.cz
nejedlova@ck-jablonec.cz
Kristina Kobrlova
GSM 702 191 003
doprava@cck-jablonec.cz
kobrlova@cck-jablonec.cz
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