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ÚVODEM
Slovo ředitelky
Červený kříž, spojení dvou slov, symbol jediného, pomoci člověka člověku.
Rok 2019 je již za námi a jako každý rok rekapitulujeme, co se povedlo, co o něco méně a na čem je
třeba ještě pracovat. Jako ředitelka mám povinnost držet si nadhled, ale po pravdě, protože nejsem
jen zaměstnanec a nejsem ani jen člen, jde mi to někdy velmi těžko. Snažím se vydat to nejlepší a
také to nejlepší od ostatních očekávám.

„ Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.“

Naši zaměstnanci a členové se účastnili několika taktických cvičení, stali jsme se součástí
přípravného týmu, maskovali jsme a zajistili, aby dané scénáře dopadly, realizovali jsme tři
konference první pomoci, jako každoročně jsme pořádali týdenní pobytový program pro děti,
příměstské tábory, desítky kurzů rvní pomoci různé délky a samozřejmě několik kroužků první
pomoci, soutěž mladých zdravotníků. Na zdravotnických asistencích jsme strávili více než 600 hodin.
Toto je pro mne možnost, nejen poděkovat všem aktivním členům za jejich nasazení a za hodiny
věnované naší činnosti, ale zároveň Vám všem ostatním nejen předložit holá čísla, ale ukázat naše
srdce, srdce naší činnosti.
Krásný rok 2020 a nám přeji, aby nám síla a odhodlání vydrželo, abychom byli týmem mnoha lidí,
kteří dokáží být společenstvím hrdého týmu, bez arogance a sobectví.
Kateřina Havlová, ředitelka
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KDO JSME
ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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.
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 s vlastní právní subjektivitou
Valné shromáždění spolku, oblastní výkonná rada, oblastní dozorčí rada
STATUTÁRNÍ ORGÁN
v čele předseda oblastní výkonné rady (OVR)
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY OS ČČK bez právní subjektivity
Místní skupiny a jejich orgány
Valná hromada, představenstvo, předseda, revizoři
ODBORNÉ ORGÁNY ČČK
Úřad ČČK a Úřady oblastních spolků
4

OBLASTNÍ SPOLEK ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE JABLONEC NAD NISOU
Oblastní spolek Českého Červeného kříže Jablonec nad
Nisou, Uhelná 991/5, 46601 Jablonec nad Nisou,
IČ 00426083; Datová schránka: f79iufx
Bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou;
číslo účtu: 193 3451/ 0100
číslo účtu: 43-4918890287/0100
Telefon: 483 356 216
GSM pohotovost: +420 732 542 934,
GSM senior doprava: +420 702 191 003,
GSM kurzy PP: +420 722 944 155,
GSM kurzy PP pro děti a mládež: +420 607 653 910.
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI ORGANIZACE
Statutární orgán, předsedkyně Oblastní výkonné rady MUDr. Eva Tauchmanová
e-mail: predseda@cck-jablonec.cz
Statutární zástupce organizace, ředitelka úřadu OS ČČK Kateřina Havlová
e-mail: reditelka@cck-jablonec.cz ; kancelar@cck-jablonec.cz ; GSM: +420 732 542 934
PRACOVNÍCI ÚŘADU OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK JABLONEC NAD NISOU
Ilona Dohnalová
e-mail: dohnalova@cck-jablonec.cz , kurzy.dm@cck-jablonec.cz , GSM +420 607 653 910
Drahomíra Nejedlová
e-mail: nejedlova@cck-jablonec.cz , kurzy@cck-jablonec.cz , GSM +420 722 944 155
Kristína Kobrlová
e-mail: kobrlova@cck-jablonec.cz, GSM +420 702 191 003
DALŠÍ ČLENOVÉ VEDENÍ OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK JABLONEC N. N.
Ekonom organizace: Bc. Jana Berendová, e-mail: ekonom@cck-jablonec.cz
Hlavní instruktor vzdělávání: Bc. Michaela Endrlová, e-mail: endrlova@cck-jablonec.cz
Vedoucí vzdělávání dětí a mládeže: Vendula Prousková, e-mail: kmz@cck-jablonec.cz
Velitel humanitární jednotky: dočasně Kateřina Havlová, ředitelka
Webové stránky www.cck-jablonec.cz
REGISTRACE OS ČČK JABLONEC N. N.
Stanovy ČČK registrovány MV ČR pod č.j. VS/1 – 20998/93 – R dne 10. června 1993, pobočný spolek
registrovaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L5090 z 1. 1. 2014. Registrace OS u
Výkonné rady ČČK datum: 1. 1. 1994, registrační číslo: 44
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VEDENÍ A ORGÁNY OS ČČK JN
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.

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
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
OBLASTNÍ VÝKONNÁ
RADA ČČK JABLONEC
Valné shromáždění

NAD NISOU (OVR ČČK JN)
MUDr. Eva Tauchmanová - předseda
Kateřina Havlová – ředitelka úřadu
Bc. Lenka Klimentová - místopředseda
Bc. Michaela Endrlová - člen
Ludmila Fidlerová - člen

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.

MÍSTNÍ SKUPINY ČČK
DOZORČÍ RADA ČČK JABLONEC NAD NISOU
(DR ČČK JN)
Předseda:
MUDr. Mohamed A. Rasool
Členové:
Vendula Prousková
Taťjana Nováková
Alena Hilgerová

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
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MÍSTNÍ SKUPINY ČČK
Oblastní spolek ČČK Jablonec nad Nisou je tvořen a registruje k 31. 12. 2018 šest místních skupin
01 MÍSTNÍ SKUPINA ŽELEZNÝ BROD
Předseda: Ludmila Fidlerová
Pokladník: Šárka Hlaváčová

Jednatel: Ludmila Michlerová
Počet členů: 19

02 MÍSTNÍ SKUPINA HRUBÁ HORKA
Předseda: Miloslava Šírková
Pokladník: Iva Palová

Jednatel: Marie Šírková
Počet členů: 15

04 MÍSTNÍ SKUPINA JABLONEC NAD NISOU, ŠUMAVA
Předseda: František Radkovič
Pokladník: Erika Preisslerová

Jednatel: Eva Štodtová
Počet členů: 11

06 MÍSTNÍ SKUPINA JABLONEC NAD NISOU
Předseda: Jana Bartošová
Pokladník: Kateřina Havlová

Jednatel: Mgr. Petr Němec
Počet členů: 23

07 MÍSTNÍ SKUPINA JABLONEC NAD NISOU, STŘED
Předseda: Bc. Lenka Klimentová
Pokladník: Lucie Fürstová

Jednatel: Ondřej Bašus
Počet členů: 15

08 MÍSTNÍ SKUPINA SMRŽOVKA
Předseda: Vendula Prousková
Pokladník: pplk.. Ing. Jiří Fialka
(zemřel 21. 8. 2019, Bc Jana Berendová

Jednatel: Vendula Prousková
Počet členů: 15
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ČINNOSTI
HUMANITÁRNÍ
POMOC

SLUŽBY NÁVAZNÉ
NA SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

DĚTI A MLÁDEŽ

KURZY PRVNÍ
POMOCI,
ZDRAVOTNICKÉ
DOZORY

BEZPŘÍSPĚVKOVÉ
DÁRCOVSTVÍ KRVE

DĚTI A MLÁDEŽ
V rámci našeho OS ČČK máme mnoho aktivit určených dětem a mládeži. Při OS ČČK je několik kroužků
mladého zdravotníka. Pro vedení všech kroužků máme zpracovanou interní Metodiku vedení KMZ,
která je pomocným materiálem všech instruktorů dětí a mládeže. Ačkoliv májí všechny kroužky svého
vedoucího u dětí se různě střídají instruktoři dětí a mládeže, aby byly kroužky pro děti a mládež stále
atraktivní a každý vedoucí přispívá vlastním akčním potenciálem.
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 program, sportovní program, znalosti
čtení v mapách, Morseovy abecedy apod.).
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Oblastní studijní středisko
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, co si zapamatovaly a jak s tím umí 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.
Příměstské tábory ČČK
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
je 10, maximální počet 25 dětí na akci.
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.
Soutěž mladého zdravotníka – Oblastní kolo
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, 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.
Děkujeme všem soutěžícím, i když si soutěž žádá hodnocení a vítěze, tak v našich srdcích jste vítězové
všichni. Máte chuť pomáhat, ochotu naučit se něco navíc a nemáte strach nabyté zkušenosti použít
prakticky. Ráno požehnal soutěži a všem přítomným kaplan Petr Šabaka a jeho demonstrace slov byla
hmatatelná. Člověk je křehká nádoba, a pokud se rozbije na kusy, je potřeba pomoci.
Kaplan řekl: „…Kéž tedy dokážeme skleslé podepřít úsměvem, rozechvělé zpevnit pohlazením a zoufalé
nasměrovat správným směrem…“
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Statistické údaje
OBLASTNÍ STUDIJNÍ STŘEDISKO 2019 – ŠESTIDENNÍ TÁBOR POBYTOVÝ
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
Počet účastníků
22 dětí
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2019 - PĚTIDENNÍ
Personální zabezpečení:
Kontaktní, odpovědná osoba:
Ilona Dohnalová
ostatní lektoři ČČK:
Kateřina Havlová, Drahomíra Nejedlová, Kristina Kobrlová, Vendula
Prousková,
Pomocní instruktoři
Tereza Skrbková, Eliška Havlová, Iveta Krykorková
e-mailový kontakt
dohnalova@cck-jablonec.cz
mobilní linka
702 191 003
Pevná linka
483 356 216
Počet turnusů
3 týdny
Počet dnů / turnus
5 pracovních dnů
Časové údaje
PO – PA 8:00 – 16:00 hod
Počet účastníků
95 dětí
KROUŽEK MLADÉHO ZDRAVOTNÍKA
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 Jana Bartošová
e-mailový kontakt
bartosova@cck-jablonec.cz
Pevná linka
483 356 216
Pomocní instruktoři
Tereza Skrbková, Eliška Havlová, Iveta Krykorková
Počet kroužků
6
Periodicita
1x týden
Časové údaje
1,5 hod/ týden
Počet účastníků celkem
74 dětí
Počet účastníků osvětových akcí 339 dětí
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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
e-mailový kontakt
endrlova@cck-jablonec.cz
Pevná linka
483 356 216
Počet soutěžících na oblastní soutěži mladých zdravotníků I. st.
Počet soutěžících na oblastní soutěži mladých zdravotníků II. st

49 dětí
32 dětí

PRVNÍ POMOC PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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 školkách, na základních a
středních školách. Jednotlivé akce jsou přizpůsobeny věku a schopnostem dětí, kterým je výuka první
pomoci určena. Naši lektoři dbají na realizaci praxe ve výuce, tak, aby byla vhodně kombinovaná forma
výuky. Proto jsou využívány i počítačové prezentace a výuková videa.
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, popřípadě pomoc 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 (jako ve školce) 3 – 5 třída hra je podpořena
interaktivní výukou (prezentace, videa), 6 – 9 třídy, standartní život zachraňující úkony i 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:
ostatní lektoři ČČK:
Objednání výuky
telefonický kontakt
telefonický kontakt
Pevná linka
Časová a místní dostupnost:
Objednávání kurzů PP
Objednání je možné v pracovní dny
Realizace výuky dle potřeb škol
Místní dostupnost
Příspěvek za kurz
Foto dostupné na

Ilona Dohnalová
Kateřina Havlová, Bc. Michaela Endrlová,
Drahomíra Nejedlová, Kristina Kobrlová,
kurzy.dm@cck-jablonec.cz
607 653 910
732 542 934
483 356 216
mailem, telefonicky
od 8:00 do 15:00 hodin
od 8:00 do 17: hodin
Okres Jablonec nad Nisou, dále dle dohody
40 Kč/ osoba
http://cckjablonec.rajce.idnes.cz/
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Statistické údaje platné k 31. 12. 2019
Doktorů se nebojíme
Mladý zdravotník / Doma, venku ve škole …(1 stupeň)
Mladý zdravotník / Doma, venku, ve škole … (2. stupeň)
Mladý zdravotník Junior / První pomoc pro střední školy
Osvětové akce první pomoci
odhadovaná účast

587 osob
714 osob
233 osob
86 osob
19 akcí
13 650 osob

BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE
Dárcovství krve je jeden z mála nesobeckých a neziskových projektů, kdy se více daruje, nežli získává.
Bez nároku na zisk, což je podmínka dárce „daruje“ to nejcennější, nenahraditelné – svoji krev a tím i
člověku, který to potřebuje i šanci na život.
Úkolem ČČK je hledat nové, bezpříspěvkové dárce krve a oceňovat ty několikanásobné.
V roce 2018 spatřila světlo světa nová kampaň „Darovat krev je cool.“ Registr dárců krve pomalu stárne
a je tudíž naší povinností se věnovat skupině, která tento registr „omladí“. Lidé od 18 do 35 let mají
možnost se díky naší kampani přihlásit i do registru dárců kostní dřeně, což je další „života potřebná
akce.“
Dalším z úkolů Červeného kříže je i oceňování několikanásobných dárců krve a to bronzovou medailí Dr.
Janského za 10 bezpříspěvkových odběrů, stříbrnou medailí Dr. Janského za 20 bezpříspěvkových
odběrů, zlatou medailí Dr. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve a krevních složek, dále pak
křížem III. třídy za 80, II. třídy za 120 a I. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů krve a krevních složek a
nově již 3 rokem i oceněním Dar života za 250 bezpříspěvkových odběrů.
Na Jablonecku oceňujeme bronzové, stříbrné, zlaté dárce a držitele křížů III. třídy, ostatní ocenění
spadají hierarchicky do gesce Úřadu ČČK Praha. Čestné ceremoniály provádíme v kapli jablonecké
nemocnice a v obřadní síni magistrátu Jablonec nad Nisou, vždy za účasti čestných hostů, kteří jsou
nejen osobnostmi, ale zároveň i rovněž dárci krve. V roce 2019 jsme hostili tyto čestné předávající:
MUDr. Vít Němeček ředitel Jablonecké Nemocnice, plk., Ing. Petr Bartoň Ředitel územního odboru
Jablonec n. N. HZS Libereckého kraje., Bc. Martin Půta hejtman Libereckého kraje, Aleš Brix ředitel
České mincovny, Jaroslav Černý Tiskový mluvčí České Mincovny, a.s., Filip Trdla tiskový mluvčí LK,
MUDr. Renata Procházková, primářka transfuzního oddělení, Bc. Milan Kroupa primátor města Jablonec
n. N., Bc., RNDr. Jiří Čeřovský současný primátor města Jablonec nad Nisou, Lenka Klimentová,
Jablonecký deník, Liberecký kraj. V roce 2019 jsme předávali medaile při ceremoniálech celkem 6x.
V závěru roku 2. 11. 2019 proběhl v sále Eurocentra v Jablonci nad Nisou již 7. ročník Benefičního
plesu Českého červeného kříže. Ples navštívilo na 150 hostů a akci podpořilo věcně, či finančně 27
donátorů.
Personální zabezpečení:
Garant bezpříspěvkového dárcovství krve (BDK): Bc. Lenka Klimentová
Administrace registru BDK:
Kristina Kobrlová
Kontakt na kancelář:
kancelar@cck-jablonec.cz , doprava@cck-jablonec.cz
telefonický kontakt
+420 702 191 003, 483 356 216
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Statistické údaje
Osvětové akce, počet osobně oslovených lidí
Počet osvětových akcí v roce, kde je i téma BDK
Nově registrovaní dárci v okrese Jablonec n. N.
Počet oceněných bezpříspěvkových dárců krve za rok 2020 (okres)
z toho bronzové medaile za 10 odběrů
z toho stříbrné medaile za 20 odběrů
z toho zlaté medaile za 40 odběrů
z toho kříže III. stupně za 80 odběrů (dárci roku 2018)
Celkově registrováno (okres) od roku 2006

1523 lidí
17 akcí
113 osob
175 osob
86 osob
50 osob
24 osob
15 osob
8732 dárců

PRVNÍ POMOC
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 (obsluha AED, neúrazové
urgentní stavy, úrazy kostí, kloubů, svalů a šlach, rány, chronické rány, zdravotnická dokumentace na
pobytové akci, ošetřování nemocných, epidemiologie a hygiena, ostatní).
INFORMACE O DÉLCE A NÁPLNI KURZŮ PP PRO DOSPĚLÉ
Základní kurz v rámci BOZP pro zaměstnavatele 1,5 - 2 hodiny
kurz v rámci BOZP je základní přednáškou pro zaměstnance a obsahuje základní telefonní tísňová čísla,
+ volání přes aplikaci záchranka, život ohrožující stavy, stavy náhlé poruchy zdraví vzhledem k provozu a
možnost nácviku resuscitace u dospělého člověka. Firma obdrží potvrzení o proškolení.
Nebezpečně bezpečné je poskytnout první pomoc 2 hodiny
kurz v rámci BOZP určený pro pedagogy. Zcela základní kurz první pomoci zaměřený na první pomoc u
dětí. Novinka roku 2018.
Čtyři hodiny pro život
3,5 hodiny
Rozšířený kurz první pomoci, základní tísňová čísla + volání přes aplikaci záchranka (možnost využít
cvičnou aplikaci), základní životní funkce, život ohrožující stavy + život zachraňující úkony, praktický
nácvik tlakového obvazu + improvizace, KPR + AED s využitím tréninkového AED.
V proudu života s tlukoucím srdcem 3 – 4 hodiny
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Základní kurz první pomoci připravený na míru tísňových a ozbrojených složek, určený především pro
policii, vězeňskou službu a městskou policii. Základní životní funkce, život ohrožující stavy + život
zachraňující úkony, praktický nácvik tlakového obvazu + improvizace, KPR + AED, první pomoc při
ohrožení a za ztížených podmínek.
Kurz PP pro uchazeče o řidičský průkaz 6 vyučovacích hodin
Rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách včetně praktického
výcviku v poskytování první pomoci je dán Zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na tuto normu je ČČK držitelem certifikátu Evropské
komise pro první pomoc (EFAC).
Základy první pomoci
9 hodin
Kurz první pomoci (12 vyučovacích hodin) pro širokou veřejnost, pro pracovníky, kteří odjíždějí do
zahraničí a potřebují mít platnou normu první pomoci, pro skupiny, které chtějí prožít první pomoc
zážitkem, pro team buldingové akce firem s ušlechtilým cílem (procvičit si první pomoc prakticky). ČČK
je na tuto normu držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC). Vydávaný průkaz má
mezinárodní platnost (původní název Základní norma zdravotnických znalostí).
Kurz první pomoci pro pečovatelky (MPSV) 7 hodin
Akreditace č. A2017/0614-SP/PC. Kompetence při včasném diagnostikování obtíží klientů v přímé i
terénní péči. Prohloubení zvládání před lékařské první pomoci i související první psychické pomoci, při
práci s klienty. Rozvinutí řízeného zvládání vypjatých emočních situací při poskytování první
předlékařské pomoci, to vše za 7 hodin výuky teorie + modelové situace (reálně namaskovaná zranění
na figurantech) + čas na vstupní a výstupní test a hodnocení. Kurz určený hlavně pečovatelkám, které se
starají o osoby v domácnostech.
Kurz profesní školení řidičů dle zákona 374/2007 Sb. (12 hodin) 9 hodin
Podle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel je profesionální řidič povinný absolvovat vstupní školení a do konce pátého roku od data vydání
průkazu pravidelné školení zakončené zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Součástí
výuky a výcviku je také získání a prohloubení znalostí o zdravotních rizicích a jejich předcházení v
provozu na pozemních komunikacích, prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních
komunikacích.
Kurz první pomoci pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (MV GŘ HZS) 16 hodin
Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 (SIAŘ generálního ředitele HZS ČR, částka 3/2014, pokyn č. 3 ze dne 27.
1. 2014 k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků)
Kurz „Základy zdravotnických znalostí pro členy jednotek SDH“ (dále jen „ZZZ JSDH“) je specializační
kurz určený pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí a jednotek SDH
podniků. Uskutečňuje se ve vzdělávacích zařízeních MV-GŘ HZS ČR u HZS krajů, u oblastních spolků
Českého červeného kříže nebo ve vzdělávacím zařízení spolku působícího na úseku požární ochrany,
pokud bylo k provádění specializačního kurzu nebo jeho části určeno MV-GŘ HZS ČR na příslušný
kalendářní rok, na základě žádosti tohoto spolku (dále jen „organizátor“).
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Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy (MŠMT) 20 hodin
Akreditace MSMT-38395/2016-1-156(20 hod; DVPP) Cílem tohoto školení je příprava pedagogických
pracovníků v základech poskytování kvalitní laické první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak
po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony a vybrané závažné
stavy u dětí. Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při
mimoškolní zájmové
Zdravotník zotavovacích akcí (MŠMT)
42 hodin
Akreditace čj. MSMT-35914/2016-1/803. (42 hod., rekvalifikace), Rekvalifikační kurz „Zdravotník
zotavovacích akcí“ seznámí uchazeče se všemi nezbytnými informacemi pro výkon role zdravotníka
zotavovacích akcí dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů a navazující vyhlášky č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 106/2001 Sb.,
o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah školení je
stanoven výše uvedenou vyhláškou č. 422/2013 Sb.
Člen první pomoci (MŠMT)
84 hodin
Akreditace čj. MSMT-35914/2016-1/803. (rekvalifikace, 80 hodin), Kurz je určen těm co to myslí s první
pomocí opravdu vážně. Cílem kurzu je připravit kvalifikované pracovníky pro poskytování a školení
první pomoci. Uplatnění naleznou především jako vyučující první pomoci (v autoškolách §22 zákona
247/2000 Sb., firmách v rámci BOZP, všech typech škol ap.), jako zdravotníci na různých akcích (školách
v přírodě, táborech, lyžařských kurzech ap.), jako zdravotní dozor na kulturních a společenských akcích
a uplatnění hlavně mohou najít u nás v ČČK při školeních a zjištění zdravotnických dozorů.
PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ:
Garant vzdělávacích aktivit:
Šéfinstruktor ČČK:
Statutární zástupce vzdělávání:
Odpovědná osoba sekce kurzy PP
Lektoři ČČK:
Objednání výuky
telefonický kontakt
telefonický kontakt, ředitelka
Pevná linka
Časová a místní dostupnost:
Objednávání kurzů PP
Objednání je možné v pracovní dny
Místní dostupnost

MUDr. Eva Tauchmanová
Bc. Michaela Endrlová
Kateřina Havlová
Drahomíra Nejedlová
Kateřina Havlová, Bc. Michaela Endrlová,
Drahomíra Nejedlová, Ludmila Fidlerová
kurzy@cck-jablonec.cz;
722 944 155
732 542 934
483 356 216
mailem, telefonicky
od 8:00 do 17:00 hodin
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
Nebezpečně bezpečné je poskytnout první pomoc
Kurz první pomoci pro širokou veřejnost – senioři
Čtyři hodiny pro život
Kurz První pomoci pro uchazeče o ŘP
Kurz profesní školení řidičů dle zákona 374/2007 Sb.
Kurz schválený MV GŘ HZS ČR
První pomoci pro JSDHO (16 hodin)
Doškolení JSDHO (4 hodiny)
Kurzy akreditované MPSV
Akreditace č. A2017/0614-SP/PC
Kurz první pomoci pro pečovatelky (7 hodin)
Kurzy akreditované MŠMT
Akreditace MSMT-38395/2016-1-156.
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy
Akreditace čj. MSMT-35914/2016-1/803.
Zdravotník zotavovacích akcí (42 hod., rekvalifikace)
Doškolení ZZA (4 hodiny)
Akreditace čj. MSMT-35914/2016-1/803.
Člen první pomoci (80 hodin)
Osvětové akce PP, 24 akcí, odhadem

391 osob
81 osob
98 osob
377 osob
231 osob
7 osob
5 osob
19 osob

77 osob

21 osob
37 osob
11 osob
17 osob
16 800 osob

ZDRAVOTNICKÉ DOZORY
Oblastní spolek ČČK Jablonec n. N. každoročně zajišťuje mnoho akcí, jak kulturních, tak sportovních
svými dobrovolnými zdravotníky ČČK.
Ošetření je prováděno dobrovolnými zdravotníky OS ČČK Jablonec nad Nisou, mnozí z našich řad mají
zdravotnické vzdělání a jsou zaměstnáni ve svém oboru, ostatní mají příslušné zdravotnické kurzy. I
přes tuto skutečnost se naše ošetření v tomto případě považuje za laickou první pomoc, byť na odborné
úrovni. V případě, že zdravotní stav vyžaduje odborné ošetření, zajistíme přivolání zdravotnické
záchranné služby, nebo převoz do zdravotnického zařízení.
STATISTICKÁ DATA
Počet akcí se zajištěním zdravotnické asistence
Počet hodin na akcích
Počet dobrovolných zdravotníků ČČK vykonávající službu
Celkový počet dobrovolných zdravotníků ČČK
Počet ošetření v rámci služby
Počet volání ZZS
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174
625
314
14
168
5

SLUŽBY NÁVAZNÉ NA SOCIÁNÍ SLUŽBY – HELP TRANS
SENIOR – SOCIÁLNÍ DOPRAVA
Služba navazuje na pečovatelské služby, ale pečovatelské služby nezajišťuje. Je to naše první služba
v režimu Help trans, tedy pomoc v pohybu.
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:
Kristina Kobrlová
řidiči sociální dopravy:
Kristina Kobrlová, Ilona Dohnalová, Drahomíra Nejedlová
Telefonní číslo dispečink / GSM
702 191 003
Záložní pohotovostní telefonní číslo 732 542 934
Telefonní číslo dispečink / pevná linka483 356 216
Časová a místní dostupnost:
Dispečink dopravy v pracovní dny
od 8:00 do 15:00 hodin.
Služba je dostupná v pracovní dny
od 7:30 do 15:30 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/ km.
Úhrada dopravy probíhá formou nákupu „PRŮKAZKY“ a to na 10, 30, 60 km.
Cílová skupina:
217 senioři nad 65 let
0 osoby se sníženou soběstačností
2 osoby starší 26 let se zdravotním postižením
Cílová skupina senioři nad 65 let
217 osob
Cílová skupina osoby se sníženou soběstačností
0 osob
Cílová skupina osoby starší 26 let se zdravotním postižením
2 osob
Celkový počet klientů
219 osob
Celkový počet uskutečněných jízd
1008
Celkový počet ujetých km ke službě
15 805 km
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POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ČČK
Služba HELP TRANS, pohotovosti ČČK je přímo navázaná k tísňové péči poskytované Andělem Strážným,
z.ú.. Pohotovost zajišťuje kontrolu a pomoc klientům. 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 místě je poskytnuta potřebná
péče (postavení, umytí, dopomoc při převlékání, dopomoc s nakrmením, dopomoc k lůžku), jsou
provedena na základě žádosti klienta základní měření FF (tlak, teplota, glykemie), při zjištění
zdravotních komplikací přivolání ZZS (dopomoc při balení věcí do nemocnice, dopomoc při uzavření
bytu, kontakt s příbuznými, nebo útulkem při řešení umístění zvířete v domácnosti).
Naším společným cílem je zachovat kvalitu života seniora, klienta co nejdéle v přirozeném, domácím
prostředí.
Čím dál tím víc přibývá seniorů, kteří nikoho nemají nebo jejich příbuzní jsou mimo dosah jejich bydliště
a nemají čas. Tísňová peče, jenom nepomáhá seniorům zachování kvalitě jejich života, ale také zasahuje
tam, kde si lidé nezavolají o pomoc a nikdo je tam nenajde, ne vždy to konči dobře. Tísňová péče se
snaží, aby se takových to konců stávalo co nejméně.
Kontaktní, odpovědná osoba:
Ostatní pracovníci pohotovostní služby
Služební telefonní číslo služby
Záložní pohotovostní telefonní číslo
Pevná linka (po – pá 8:00 – 15:00)
ČASOVÁ A MÍSTNÍ DOSTUPNOST
Dostupnost sjednané služby:
Dojezd při aktivaci služby:
Dojezd při aktivaci služby:
Sjednání služeb pohotovosti v závislosti na sjednání tísňové péče
Příspěvek za službu
Zapůjčení přístroje od OS ČČK JN ( 7ks)
Pohotovostní služba ČČK
Výjezd pohotovostní služby Jablonec n. N
Výjezd pohotovostní služby ORP Jablonec n. N
Výjezd pohotovostní služby Liberec, Smržovka
Uložení klíčů na OS ČČK
Aktuální počet klientů
Z toho ukončeno smluv z důvodu úmrtí
Celkový počet výjezdů
Celkový počet hodin pohotovosti
Celkový počet hodin na výjezdech
Počet volání ZZS
Pády
Jiné příčiny

Kateřina Havlová
Kristina Kobrlová
+ 420 732 542 934
+ 420 702 191 003
483 356 216
24 hodin/ každý den v roce
30 min. v Jablonci n. N.
60 min. mimo Jablonec n. N.
Po – Pa 8:00 -14:00

100 Kč/rok
500 Kč/ rok
150 Kč/ výjezd
200 Kč/ výjezd
250 Kč/ výjezd
zdarma
17 osob
3 osoby
2
8 760 hodin
1:45 hodin
0
0
2
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HUMANITÁRNÍ POMOC
ČINNOST HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY ČČK
Humanitární jednotka je důležitým společensko-humanitárním uskupením oblastního spolku Českého
červeného kříže Jablonec nad Nisou. Její základní poslání je pomoc při různých mimořádných
událostech, ke kterým je humanitární jednotka povolána. Jedná se hlavně o zajištění evakuačních
center, ošetření drobných poranění, první psychickou pomoc pro zasažené, péče o zasažené osoby,
příjem a distribuce humanitární pomoci, příprava zázemí pro zasahující členy. Další úkoly jsou dle
specifikace typové činnosti.
Úkolem celé humanitární jednotky je příprava, vzdělávání a nácvik jednotlivých družstev a jejích členů
na pomoc při řešení mimořádných událostí dle typových činností. Úkolem téměř společenským je
osvěta v oblasti první pomoci, bezpříspěvkového dárcovství krve a pomoc při realizaci činnosti ČČK.
Naše humanitární jednotka je interní organizační složkou Oblastního spolku ČČK Jablonec n. N. Sdružuje
členy, kteří jsou v různých místních skupinách ČČK, které územně spadají pod OS ČČK Jablonec nad
Nisou. Podmínkou přijetí v humanitární jednotce je členství v ČČK.
PLÁN NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH AKTIVIT HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY PRO ROK 2019
DATUM

OD

DO

TÉMA

PŘEDNÁŠÍ

náplň

23.01.2019

17:00

19:00

Míša Endrlová

termické poranění

31.01.2019

15:00

18:00

Kateřina Havlová

akce

12.02.2019

17:00

19:00

Kateřina Havlová
KURZ

opáčko na začátek hodnoty ff,
mediální obraz, komunikace, kompetence
základní školení pro vybrané členy

2. - 3. 3.
2019
05.03.2019

9:00

17:00

17:00

19:00

KURZ PROFESNÍ
SENIORITY
AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ

Kateřina Havlová

úrazy a akutní stavy

26.03.2019

17:00

19:00

VYBAVENÍ BATOHŮ

Kateřina Havlová

14:00

TAKTICKÉ CVIČENÍ KRAJ

Kateřina Havlová

kompletní vybavení batohů, používání
materiálů, praktické nácviky
odjezd Liberec 5:00, potřeba 3 - 4 maskéři

12.04.2019

5:30

16.04.2019

17:00

19:00

POHYB V TERÉNU

Nikola Hušková

topografie, práce s vysílačkou, práce venku

17.04.2019

7:00

17:00

TAKTICKÉ CVIČENÍ S PČR

Kateřina Havlová

ráno odjez česká lípa 3 - 4 místa

18.04.2019

15:00

21:00

27.04.2019

8:00

18:00

ZZA + DOŠKOLENÍ ZZA

Kateřina Havlová

28.04.2019

8:00

18:00

ZZA + SCHŮZKA HJ

Kateřina Havlová

03.05.2019

8:00

15:00

SMZ

03.05.2019

16:30

20:30

ZZA + SCHŮZKA HJ

Míša Endrlová

04.05.2019

7:30

17:00

ZZA + SCHŮZKA HJ

Kateřina Havlová

SCHŮZKA HUMANITÁRNÍ
JEDNOTKY
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
DOBROVOLNÍKŮ
JABLONECKA
MEDIÁLNÍ OBRAZ

ÚKLID UHELNÉ A PEČENÍ BUŘTŮ
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pro nováčky - cena 2300,- pro nové členy
1500,8:00 - 13:00 žžu + maskování
13:00 - 16:30 ostatní poranění
pomoc při realizaci akce
běžné dětské nemoci, urgentní neúrazové
stavy
7:30 - 10:00 pro hj

05.05.2019

8:30

16:00

ZZA

21.05.2019

17:00

19:00

KPR + AED

31.5. - 2.6.
28.06.2019

SOUSTŘEDĚNÍ
16:30

21:00

23.09.2019

17:30

18:30

05.10.2019

12:00

14:00

09.10.2019

17:00

19:00

26.10.2019

8:00

11:00

30.10.2019

6:30

15:00

02.11.2019

13:00

14:30

02.11.2019

20:00

2:00

06.11.2019

17:00

19:00

09.11.2019

8:30

10.11.2019

UKONČENÍ AKTIVIT,
TÁBORÁK
ÚVODNÍ SCHŮZKA
HUMANITÁRNÍ
JEDNOTKY
TAKTICKÉ CVIČENÍ
FRÝDŠTEJN
ANATOMIE,
FYZIOLOGICKÉ FUNKCE
PRAKTICKÁ CVIČENÍ S
MASKOVÁNÍM
CVIČENÍ S HZS LK
POMOC PŘI STĚHOVÁNÍ
VĚCÍ NA PLES
PLES ČČK

Kateřina Havlová
Míša Endrlová

pouze praxe, zkouška, různé modelové situace

KEMP
SEDMIHORKY
Kateřina Havlová

společný pobyt + výcvik, modelovky, kurz
psycho + společné aktivity se všemi
společenské setkání s opékáním buřtů a masa

Kateřina Havlová

probrat plán na 2/2 2019, aktivity, dozory,
akce
vyhledání osob, ošetření

Kateřina Havlová

měření ff, dokumentace

Wendy Prousková

měření ff, ošetření, vypsání dokumentace
maskování, příprava hn autobusu, první
pomoc
stěhování z uhelné do eurocedntra, příprava

Kateřina Havlová

zábava a poděkování za práci

Kateřina Havlová

18:00

HYGIENA,
EPIDEMIOLOGIE
ZZA

Kateřina Havlová

kontaktní nákazy, osobní hygiena při
poskytováýní pp, barierové pomůcky
život ohrožující stavy

8:30

16:30

ZZA

Kateřina Havlová

urgentní úrazové stavy

15.11.2019

7:15

11:30

23.11.2019

7:30

17:00

24.11.2019

8:30

14:30

CVIČENÍ S KŘ ORP
JABLONEC N N
ZZA - ZÁCHRANA
TONOUCÍHO, INTERNÍ
STAVY
ZZA

29.11.2019

18:30

22:00

30.11.2019

9:00

12:00

04.12.2019

17:00

19:00

06.12.2019

8:30

18:00

06.12.2019

16:00

0:00

07.12.2019

0:00

11:30

07.12.2019

8:30

16:30

08.12.2019

7:30

17:00

09.12.2019

8:30

14:30

14.12.2019

8:00

11:00

MIKÁLUŠSKÉ LOUČENÍ S
ROKEM
DÍLNIČKY PRO SENIORY

pohotovost 14. 11, výjezd k evakuaci 15.11
Kateřina Havlová

urgentní neúrazové stavy

Kateřina Havlová

chemická a termická poranění
velký večírek

Iveta Krykorková

PSYCHICKÉ PORUCHY,
PORUCHY OSOBNOSTI
ZZA

Kateřina Havlová
Kateřina Havlová

výroba dárečků pro koncert
6. 12.
abúzus alkohol, drogy, sebepoškozování a
suicidita
život ohrožující stavy

PŘESPÁVAČKA S
KROUŽKEM
PŘESPÁVAČKA S
KROUŽKEM
ZZA

Wendy Prousková

pomoc při zza, maskování, modelové situace

Wendy Prousková

návštěva policistů a hasičů

Kateřina Havlová

urgentní úrazové stavy

ZZA - ZÁCHRANA
TONOUCÍHO, INTERNÍ
STAVY
ZZA

Kateřina Havlová

urgentní neúrazové stavy

Kateřina Havlová

chemická a termická poranění

KPR PRAKTICKY NA
MNOHO ZPŮSOBŮ

měření ff, ošetření, vypsání dokumentace
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EKONOMICKÁ ČÁST
ROZPOČET 2020
NÁKLADY ORGANIZACE
50
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY
501
SPOTŘEBA MATERIÁLU
kancelářský materiál
zdravotnický materiál
maskérský materiál
Dlouhodobý drobný majetek do 40 tis. Kč
502
SPOTŘEBA ENERGIE, PHM, OSTATNÍ NESKLADOVATELNÉ DODÁVKY
Pohonné hmoty
energie Uhelná (elektřina, voda, plyn)
51

SLUŽBY
511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
518 - Ostatní služby

52

OSOBNÍ NÁKLADY
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
523 - Ostatní sociální pojištění
528 - Ostatní sociální náklady
DANĚ A POPLATKY
538 - Ostatní daně a poplatky

53
54

55

59

46

474 000,00 Kč
300 000,00 Kč
150 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
174 000,00 Kč
114 000,00 Kč
60 000,00 Kč
228 240,00 Kč
30 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
168 240,00 Kč
1 353 760,00 Kč
1 045 768,00 Kč
287 988,00 Kč
11 970,00 Kč
8 034,00 Kč
2 500,00 Kč
2 500,00 Kč

OSTATNÍ NÁKLADY
543 - Odpis nedobytné pohledávky
544 - Úroky
548 - Manka a škody
549 - Jiné ostatní náklady

7 500,00 Kč

7 500,00 Kč

ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
554 - Prodaný materiál
556 - Tvorba zákonných rezerv
559 - Tvorba zákonných opravných položek
DAŇ Z PŘÍJMU
591 - Daň z příjmů
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
SPLÁTKY PŮJČEK
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20 000,00 Kč
20 000,00 Kč

- Kč

502 000,00 Kč

Splátka půjčky ČČK na automobl
Jednorázová půjčka EU (úhrada do 30. 10. 2020)
CELKOVÉ NÁKLADY 2020

72 000,00 Kč
430 000,00 Kč
2 588 000,00 Kč

Všechny potřebné informace jsou uvedeny v komentáři k jednotlivým
položkám
VÝNOSY ORGANIZACE
60
TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ
602 - Tržby z prodeje služeb - 01 - PP_KURZY PRVNÍ POMOCI
602 - Tržby z prodeje služeb - 01 - PP_ZDRAVOTNICKÉ DOZORY
602 - Tržby z prodeje služeb - 01 - PP_DĚTI A MLÁDEŽ
602 - Tržby z prodeje služeb - 02 - BDK
602 - Tržby z prodeje služeb - 03-HUM_SENIOR DOPRAVA,
POHOTOVOST

1 432 500,00 Kč
717 000,00 Kč
120 000,00 Kč
360 500,00 Kč
60 000,00 Kč
175 000,00 Kč

64

OSTATNÍ VÝNOSY
649 - Jiné ostatní výnosy

65

TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY
654 - Tržby z prodeje materiálu

2 500,00 Kč
2 500,00 Kč

68

PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY
681 - Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
682 - Přijaté příspěvky
684 - Přijaté členské příspěvky

254 000,00 Kč
144 000,00 Kč
100 000,00 Kč
10 000,00 Kč

69

PROVOZNÍ DOTACE
691 - Provozní dotace_SMJ
691 - Provozní dotace_KRAJ
691 - Provozní dotace_UP
691 - Provozní dotace_MŠMT
691 - Provozní dotace_EU

899 000,00 Kč
270 000,00 Kč
150 000,00 Kč
- Kč
- Kč
479 000,00 Kč

CELKOVÝ VÝNOS

2 588 000,00 Kč

Celková bilance rozpočtu 2020 (PLÁNOVANÉ PŘÍJMY - PLÁNOVANÉ VÝDAJE)
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- Kč

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU 2020
________________________________________
Datum 23. 10. 2019

Zpracoval: Havlová Kateřina

NÁKLADOVÁ ČÁST
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY
Mezi materiální položky s velkým finančním zatížením patří tonery pro tiskárnu. Během roku se
spotřebují v obou tiskárnách 4 sady. 1 sada obsahuje 4 barvy, každá Cartrige vyjde na cca 6 tis. Stránek,
Cena jedné sady je 17 tis. Kč. Mezi další potřeby pak patří papíry, sponky, desky do laminovacího stroje,
desky vrchní a spodní do sešívacího stroje a další pro chod kanceláře, kroužku. Dále sem patří i výtisky
brožur, letáků a dalšího materiálu pro osvětu. Do drobného hmotného majetku patří veškeré nákupy
nad 3 tisíce Kč do 40 tis. Kč. Dále sem patří náklady na elektřinu, plyn a vodu po odečtech úhrad od OS
HČMS, náklady na pohonné hmoty.
51 SLUŽBY
Opravy a udržování, rezerva na využití při opravě vozů, cestovné je v minimální výši a patří sem
vyplacené cestovné dobrovolníkům a členům na akce, náklady na reprezentaci tvoří hlavně náklady na
občerstvení při schůzích a valných shromážděních.
Ostatní služby jsou hlavně úhrady za vzdělávání členů, dobrovolníků a zaměstnanců, pojištění OS ČČK,
náklady na bezpečnostní službu, zálohování dat, telefony, internet, příkazní smlouvy dobrovolníků.
52 OSOBNÍ NÁKLADY
Mzdy pracovníků ČČK
S platností od 1. 1. 2019 je stanovena minimální mzda na 13 200 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 2019 nejméně ve výši 15 100 Kč a 16 700
Kč, resp. 90,40 Kč a 99,80 Kč za hodinu, ředitelka pak ve skupině č. 6, se zvýšením min. odměny
na 22 500 Kč měsíčně, resp. 134,30 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 právo.
Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
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
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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.
VÝNOSOVÁ ČÁST
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.
60 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY
Pro rok 2020 počítáme s výnosy za realizaci kurzů první pomoci v různých standardech (v rámci BOZP
pro firmy, Čtyři hodiny pro život, akreditované kurzy MŠMT, MPSV dále kurzy schválení GŘ HZS, kurzy
pro uchazeče o ŘP), dále sem patří úhrady za kurzy ve školkách, školách, za pobytové a příměstské
tábory a příspěvky za Kroužek mladého zdravotníka, dále výběr příspěvku za senior dopravu a výjezd
pohotovosti. Dále sem patří i příjem ze zdravotnických asistencí.
Tyto částky jsou odhadové, při splnění plánu je počítáno s odměnami pro pracovníky i členy ČČK.
65 PRODEJ MATERIÁLU
Počítáme s prodejem výukového materiálu (knihy, brožury) jak z dílny Červeného kříže, tak naše vlastní
publikační činnost.
68 PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY
Příspěvky mezi složkami, jsou to příspěvky z Ú ČČK na programové činnosti, v roce 2020 počítáme
standardně s BDK, SMZ republiková a příspěvek na činnost), dále sem patří smlouva s městem (HJ), kde
za částku, kterou fakturujeme, držíme pohotovost v režimu 24/7/365, dále fakturace za bezpříspěvkové
dárcovství KNL, kde za fakturovanou částku hledáme a oslovujeme nové dárce a oceňujeme
několikanásobné bezpříspěvkové dárce krve.
69 DOTACE
Zde je plánováno se žádostmi o dotace, které pravidelně podáváme ke schválení. Není vždy na 100%, že
je obdržíme. Plán žádostí o dotace, dary a příspěvky je samostatný dokument, který se v rámci roku
vyvíjí a vždy je aktuálně předložen Výkonné radě.
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. Větší komplikace
přichází jen s neustálým navyšováním minimální mzdy, tedy i zaručené, což neúměrně navyšuje náklady
a tím zatěžuje schopnost OS ČČK o vlastní nezávislost.
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.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2019
ÚČETNÍ ROZVAHA 2019
STAV K PRVNÍMU
DNI ÚČETNÍHO
OBDOBÍ

STAV K POSLEDNÍMU
DNI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

40

312 000
576 000
576 000
-264 000

662 000
926 000
926 000
-264 000

35

-264 000

-264 000

41

60

420 000
153 000
49 000
0
-2 000
0

778 000
414 000
62 000
-4 000
-1 000
1 000

63

0

282 000

68

1 000
116 000
-11 000
252 000
30 000
1 000
221 000
15 000
15 000
732 000

1 000
12 000
-5 000
347 000
27 000
0
320 000
17 000
17 000
1 440 000

110

329 000
311 000
184 000
127 000
18 000
X
18 000
403 000
28 000
28 000
375 000
50 000
62 000

313 000
552 000
552 000
0
-239 000
-239 000
X
1 127 000
30 000
30 000
1 097 000
16 000
86 000

112

34 000

69 000

122

229 000
732

926 000
1 440 000

OZNAČENÍ

AKTIVA

ČÍSLO
ŘÁDKU

A.
A.II.
A.II. 4.
A.IV.

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Hmotné movité věci a jejich soubory
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a
souborem hmotných movitých věcí
KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM
Pohledávky celkem
Odběratelé
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní přímé daně
Nároky na dotace a ostatní zůčtování se státním
rozpočtem
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Opravná položka k pohledávkám
Krátkodobý finanční majetek celkem
Peněžní prostředky v pokladně
Ceniny
Peněžní prostředky na účtech
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM

1

A.IV.7.
B.
B.II.
B.II.1
B.II.5
B.II.6.
B.II.9.
B.II.12.
B.II.17.
B.II.18.
B.II.19.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.IV.
B.IV.1.

20
13

71
52
56
57

69
70
80
72
73
74
84
81
85

PASIVA
A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
B.
B.II.
B.II.6.
B.III.
B.III.1.
B.III.5
B.III.7.
B.III.17

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
CIZÍ ZDROJE CELKEM
Dlouhodobé závazky celkem
Dohadné účty pasivní
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a
veřejného zdravotního pojištění
Jiné závazky
PASIVA CELKEM

86
90
87
88
94
91
92
95
105
103
129
106

134
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VÝKAZ ZISKU A ZTÁTY 2019
Činnosti
Označení

TEXT

Číslo

Hlavní

Hospodářská

Celkem

řádku

5

6

7

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

1 292

1 292

A. I. 1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných
dodávek

3

608

608

A. I. 3.

Opravy a udržování

5

77

77

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

7

7

A. I. 6.

Ostatní služby

8

600

600

A. III.

Osobní náklady

13

1 689

1 689

A. III. 10.

Mzdové náklady

14

1 277

1 277

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

375

375

A. III. 13.

Zákonné sociální náklady

17

37

37

A. V.

Ostatní náklady

21

29

29

A. V. 20.

Dary

26

3

3

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

26

26

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
opravných položek

29

-6

-6

A. VI. 27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

34

-6

-6

Náklady celkem

39

3 004

3 004

B. I.

Provozní dotace

41

1 117

1 117

B. I. 1.

Provozní dotace

42

1 117

1 117

B. II.

Přijaté příspěvky

43

298

298

B. II. 2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

70

70

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

214

214

B. II. 4.

Přijaté členské příspěvky

46

14

14

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

1 345

1 345

B. IV.

Ostatní výnosy

48

5

5

B. IV. 10.

Jiné ostatní výnosy

54

5

5

Výnosy celkem

61

2 765

2 765

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

-239

-239

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

-239

-239

Účetnictví je vedeno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
-českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění
pozdějších předpisů č. 401 – 414.
Způsoby oceňování a odpisování:
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Odepisovatelný dlouhodobý majetek je odpisován rovnoměrně dobu stanovenou s ohledem na druh
majetku.
Přijaté provozní dary a dotace:
Přijaté dary organizace účtuje převážně na výnosové účty pro přijaté příspěvky – dary.
GRANTY, DARY DOTACE 2019
druh

název projektu

Rozpočet projektu

spoluúčast v %

získaná částka

číslo smlouvy

poskytovatel

požadovaná částka

spoluúčast Kč

vyplaceno EA/ EP

dotace

činnost oblastního spolku 2017 - 2019

0%

235 000,00 Kč

152-2017-OSVaZ/OSS

Statutární město Jablonec nad Nisou

grant EU

03_17_079 Age management (OP
Zaměstnanost)

Ex ante
2 050 950,00 Kč

CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009623

0%

1 541 025,00 Kč

1 541 025,00 Kč

Ex post

Nebezpečně bezpečné je poskytnout první
pomoc
MŠMT nnorgs@msmt.cz

505 145,00 Kč

NEPODPOŘENO

úprava a vybavení volnočasové ….

120 000,00 Kč

Lepší svět Globus

120 000,00 Kč

dotace

100 let POMOCI S ČERVENÝM KŘÍŽEM

125 800,00 Kč

73%

34 000,00 Kč

OLP/2533/2019

9.2.;ZDRAVOT., LIBERECKÝ KRAJ

50 000,00 Kč

91 796 Kč

Ex post

dotace

Vzděláváme, neb nečekáme …..

114 560,00 Kč

72%

32 000,00 Kč

OLP/2534/2019

9.2.;ZDRAVOT., LIBERECKÝ KRAJ

50 000,00 Kč

82 563 Kč

Ex post

dar

úprava malé klubovny

50 000,00 Kč

ČSOB

50 000,00 Kč

dotace

dar

dar

dar

dotace

dotace

dotace

328 213,00 Kč
NEPODPOŘENO

NEPODPOŘENO

Už 100 let nečekáme až pomůže někdo jiný

120 800,00 Kč

NADACE ČEZ / APLIKACE EPP

120 800,00 Kč

Mladí žijí červeným křížem

35 000,00 Kč

NADACE PRECIOSA

35 000,00 Kč

Ex ante

Mládež Červeného kříže

197 500,00 Kč

NEPODPOŘENO

4.1.; ŠKOLSTVÍ,LIBERECKÝ KRAJ

145 000,00 Kč

SENIOŘI 2019 -Vědět znamená umět pomoci

120 000,00 Kč

Sociální, indiv., LIBERECKÝ KRAJ

115 000,00 Kč

HUMANITÁRNÍ VOZIDLO ČČK

350 000,00 Kč

KRIZOVÝ FOND, LIBERECKÝ KRAJ

350 000,00 Kč

dotace

Záštita na 2. odbornou konferenci

20 000,00 Kč

OLP/2410/2019

Zdravot. Indiv. LIBERECKÝ KRAJ

20 000,00 Kč

dar

DAR NA NÁKUP VÝUKOVÝCH PROSTŘ.

0%

80 000,00 Kč
Ex ante

0%

0%

10 000,00 Kč

115 000,00 Kč
Ex ante

0%

350 000,00 Kč
Ex ante

0%

20 000,00 Kč
Ex ante

0%

15 000,00 Kč

TRW, prostřednictvím p. Zajíčka

15 000,00 Kč

dotace

PRVNÍ POMOC PRO PEČUJÍCÍ I PEČOVANÉ

88 000,00 Kč

43%

50 000,00 Kč

OLP/4290/2019

Sociální, indiv., LIBERECKÝ KRAJ

88 000,00 Kč

38 000 Kč

Ex ante
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Ex ante

DĚKUJEME
Na tomto místě chci osobně poděkovat všem, kteří nám pomáhají a kteří naši činnost podporují.
Z těch zásadních a stálých je to Statutární město Jablonec nad Nisou v čele se svými
představiteli, dále Liberecký kraj. Díky oběma samosprávám můžeme realizovat velké množství
aktivit, hlavně těch sociálních, tedy Senior doprava, pohotovostní služba ČČK a bezpříspěvkové
dárcovství krve.
Díky Nadaci ČEZ jsme v roce 2019 zrekonstruovali Velkou učebnu a tak zajistili hygienické podmínky
hlavně pro aktivity s dětmi, ale také aktivity hasičů, protože tato klubovna je naše společná. Náš
pravidelný podporovatel je rovněž Nadace Preciosa, která každoročně podporuje hlavně
humanitární projekty a projekty pro děti a mládež. V roce 2019 nákup nových výukových pomůcek
podpořila i společnost TRW, která reflektovala zaměstnanecký projekt pana Jiřího Zajíčka.
Děkujeme rovněž za možnost čerpat podporu z Evropské unie a to v rámci projektu „Age management
pro život Červeného kříže Jablonec.“ Děkuji i skvělému týmu Mirky Maťátkové za rady a osobní
podporu tomuto úžasnému projektu.
Za spolupráci v rámci organizací děkujeme Krajské nemocnici Liberec, Transfusnímu oddělení,
Nemocnici Jablonec nad Nisou, Vězeňské službě ČR – Věznici Rýnovice, Policii ČR, 31. PRCHBO
LiIberec, Sboru dobrovolných hasičů Janov nad Nisou, Hasičskému záchrannému sboru Libereckého
kraje, Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, Okresnímu sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska Jablonec nad Nisou, dobrovolnickému centru Červený trpaslík a Centru sociálních služeb
Jablonec nad Nisou. Spolupráce všech organizací je důležitým milníkem, každá z výše jmenovaných
organizací je velmi důležitá, propojeni tvoří obří komunitu zaměřenou na člověka a jeho potřeby.
Děkujeme Vám.
A v neposlední řadě děkuji všem kolegům z Červeného kříže, jste úžasní a máte obrovské srdce plné
lásky, které věnujete ostatním. Vydržte, cesta není vždy lehká a občas nás všechny dostanou
pochybnosti. To je v pořádku, to je náš vnitřní kompas, zda děláme věci správně a jdeme tím správným
směrem. Ať je cesta sebetěžší a jsme sebevyčerpanější, na konci, když se otočíme, jsem hrdá, protože je
za námi obrovský kus práce.
Proč?
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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.

Kateřina Havlová
Ředitelka úřadu OS ČČK Jablonec nad
Nisou
GSM 732 542 934
reditelka@cck-jablonec.cz
Ilona Dohnalová
Pracovník
úřadu
–
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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koordinátor

