Výroční zpráva
za rok 2012

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

Vážení,
dovolte mi, abych Vás seznámil s Výroční zprávou Oblastního spolku Českého červeného kříže
za rok 2012. V roce 2012 prošel náš oblastní spolek významnými změnami v několika oblastech, a
proto bych své úvodní slovo rád zaměřil právě na tyto změny.
Zásadní pro nás bylo rozšíření územní působnosti o území obvodů Praha 4 a Praha 5 a také o
bývalý okres Praha-západ. Náš spolek tak nyní funguje na území dvou vyšších územně správních celků
– hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Převzetím této oblasti byl náš spolek obohacen o novou místní
skupinu působící v Černošicích, která má rozsáhlou nejen členskou základnu, ale také aktivity. V nové
oblasti působnosti se již rozvinuly první nové aktivity. V Jesenici proběhlo pilotní odpoledne s první
pomocí, na Praze 11 máme za sebou velice inovativní cvičení invakuace základní školy, jednáme o
založení nových kroužků mladých zdravotníků. Vzhledem ke změně územní působnosti jsme
uspořádali také oceňování dárců krve z těchto oblastí.
Druhou velkou změnou bylo jmenování OS ČČK Praha 1 pověřeným oblastním spolkem pro
území hl. města Prahy. Toto pověření znamená pro náš oblastní spolek řadu nových povinností, ale
také mu otevírá dveře pro realizaci jeho činností. V souladu s posláním pověřených oblastních spolků
se při výkonu této činnosti soustředíme především na oblast krizové připravenosti, ale na
pravidelných poradách ředitelek úřadů OS otevíráme i další témata jako jsou programové činnosti,
příprava grantových projektů, společné nákupy vybavení apod. Dobrá spolupráce na krajské úrovni
byla navázána jak s Magistrátem hl. m. Prahy, tak s HZS hl. m. Prahy. Za touto spoluprací stojí
především kvalitní práce humanitární jednotky, která se účastnila několika cvičení s HZS (nehoda
autobusu, evakuace kolejí) i nácviku stavby protipovodňových stěn v létě 2012.
Ke změnám došlo ale i uvnitř naší organizace. Navenek nejviditelnější je patrně přechod
koordinátorky kurzů první pomoci z dohody o provedení práce na plný úvazek. Došlo tak výraznému
zkvalitnění jak organizace kurzů, tak jejich provedení a vyřešení dlouhodobých problémů
s dostupností a kvalitou externích lektorů. Je zřejmé, že další plný úvazek je pro organisaci naší
velikosti značnou finanční zátěží a proto jsme tuto změnu dlouho zvažovali. Po vyhodnocení výsledků
minulého roku se ukazuje, že tento krok splnil naše očekávání. Vysoká kvalita námi pořádaných kurzů
přilákala řadu nových zákazníků. Podařilo se také zvýšit stupeň profesionalizace naší práce, kdy úřad
oblastního spolku sejmul z dobrovolníků řadu administrativních i technických činností.
Při příležitosti zpracování výroční zprávy ale nejen hodnotíme předcházející rok, ale díváme
se také do roku následujícího. V tomto roce nás čeká řada úkolů. Prioritou musí v dnešní nelehké
době být zachování kontinuity práce našeho oblastního spolku a zajištění dostatečných zdrojů pro
programové činnosti. Velkým úkolem, který nás čeká stejně jako ostatní pověřené oblastní spolky, je
zpracování dokumentace krizového řízení. Čeká nás také pořádání celostátního kola soutěže hlídek
mladých zdravotníků.
Závěrem bych si dovolil poděkovat všem našim dárcům a sponzorům, členům a
dobrovolníkům, zaměstnancům a dalších příznivcům za spolupráci v roce 2012 a vyjádřit přesvědčení,
že společně zvládneme i náročné úkoly, které nás čekají v roce 2013.

Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.
předseda OVR OS ČČK Praha 1

Základní informace
Český červený kříž je organizace s letitou historií. Oblastní spolek ČČK Praha 1 je jeho
samostatnou součástí od roku 2007. Během let naplňuje poslání Českého červeného kříže, kterým je
zejména předcházet a zmírňovat lidské 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: humanita, neutralita, nestrannost, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.
Oblastní výkonná rada:

Mgr. Magdalena Uzlíková
místopředsedkyně OVR

Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

Jaroslava Marková, DiS.

předseda OVR

ředitelka Úřadu OS

členové oblastní výkonné rady: Prof. MUDr. Jiří Zámečník, CSc., MUDr. Karel Štěpánek, Šimon

Hlinovský, Michal Macourek, Jan Dvořák
Dozorčí rada:

JUDr. Květoslava Štorkánová
předsedkyně DR
členové dozorčí rady:
Mgr. Lucie Drhovská, Ing. Ludmila Korálová

Členská struktura:
Oblastní spolek ČČK Praha 1 sdružuje členy v 8 místních skupinách na územích Prahy 1,2,4,5 a západ.
Celkový počet členů: 344, z toho členů:

logo OS ČČK Praha 1

ve věku 6 – 14 let: 27
ve věku 15 – 26let: 46
ve věku 26 – 35 let: 53
ve věku 36 – 65 let: 44
ve věku nad 65 let: 174

Projekty roku 2012
Výuka první pomoci pro veřejnost
Školení první pomoci probíhá v kurzech o rozsahu 4 – 40 hodin. Je kladen důraz na praktickou
část kurzu, která je u účastníků nejoblíbenější. Zahrnuje resuscitaci na resuscitačních modelech,
ošetřování namaskovaných zranění. V roce 2012 bylo odškoleno v kurzech první pomoci celkem 1961
osob. Kurzy Zdravotník zotavovacích akcí mají akreditaci
MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogů a jako
rekvalifikační
kurzy.
Kurzy
Základní
norma
zdravotnických znalostí mají akreditaci MŠMT a MPSV.
Lektoři kurzů jsou informováni o novinkách v první
pomoci a výuka probíhá dle nejnovějších Standardů
první pomoci.
Počty proškolených v následujících kurzech:
4 hodiny pro život – 669 osob
První pomoc u dětí – 258 osob
Zdravotník zotavovacích kurzů – 247 osob
Doškolovací kurz zdravotníků – 85 osob
Základní norma zdrav. znalostí – 273 osob
První pomoc pro příslušníky tísňových složek – 17 osob
Dobrovolná sestra – 12 osob
Praktické dny s první pomocí – 400 osob
4 a 12 hodinové kurzy první pomoci pořádáme také v anglickém jazyce.
V rámci projektu Praha 1 žije první pomocí, financovaného z grantu MČ Praha 1, proběhly
dvouhodinové kurzy první pomoci pro obyvatele Prahy 1.
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Výuka první pomoci dětí a mládeže
Školení probíhá celoročně v kroužcích mladých
zdravotníků při základních školách a klubových
prostorách OS ČČK Praha 1. Kroužky navštěvuje celkem
49 dětí základních škol a středních škol.
Akce, kterých se děti účastní
 Soutěž první pomoci pro děti školního věku –
soutěž mladých zdravotníků.
 Okresní kolo proběhlo 3. května v DDM Prahy
13 a účastnilo se jej 110 dětí v pětičlenných družstvech. Při pořádání soutěže jsme
spolupracovali s OS Praha 7.
 Dne 24. 5. 2012 se uskutečnilo krajské kolo soutěže pro Prahu a účastnilo se jej 7 vítězných
družstev
 z okresních kol. V obou kategoriích zvítězily týmy našeho OS, které se zúčastnily republikové
soutěže
 v Blansku.
 Mezi další akce pro děti patří např. jednodenní nácvik první pomoci, poznávací výlety,
odpoledne se společenskými hrami.
 Ke zlepšení výuky první pomoci v kroužcích na základních školách přispívá i tradiční školení
učitelek zdravotnic.
 Jednodenní nácvik první pomoci, poznávací výlety, odpoledne se společenskými hrami – tyto
aktivity zajišťují členové jednotlivých místních skupin.
Pobytové akce
- První pomoc v akci (studijní střediska pro děti ve věku 6-18 let)

Pobyt s výukou první pomoci pro žáky základní škol a mladé zdravotníky ČČK se konal během
podzimních prázdnin (24. - 30. října) v areálu Poslův mlýn v Doksech.
Letní tábor
Termín: 30. 6. až 14. 7. 2012
Letní táborový pobyt byl zaměřen na aktivity v přírodě,
tábornické dovednosti a týmovou spolupráci.
Celotáborová hra nesla název „ Eragon“.
Letního tábora se zúčastnilo 36 dětí.

Další pobytové akce
- proběhlo 5 nejen záchranářských víkendů pro děti.
(pořadatelé 3. a 7. MS)
- Předvánoční dovádění se konalo 1. – 2. 12.

Rescue Marathon (28.–30. 9.)
Proběhl 3. ročník cvičení v poskytování první pomoci pro
neprofesionální záchranáře a dobrovolné hasiče. Zúčastnilo se
jej 16 týmů z toho i 2 ze Slovenské republiky. Akce byla
spolufinancována nadací Vodafone.
Jednodenní akce:

-

Cross Prague Tour (6. 12.)

-

Odpoledne s první pomoci pro rodiče
Dny s první pomocí

Naši mladí členové také pomáhají při sbírkách: Den proti rakovině – Květinový den a Světluška.
Modelářský kroužek
- Pravidelná aktivita, účastníci se scházejí
1x za 14 dní v prostorách ZŠ Slivenec.
- Výstava modelové železnice, ukázka
práce dětí z kroužku. (14.9.)

Zdravotnické asistence
Naši zdravotníci zajišťují zdravotnické dozory na sportovních akcích, dětských dnech,
mezinárodních konferencích. Během roku odsloužili 336 hodin a ošetřili 37 osob.
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Prostory Koubkova 1, Praha 2
V nově získaných prostorách v Koubkově ulici jsme nejen provedli nutnou rekonstrukci, ale
také jsme zahájili řadu nových činností.
- výtvarné činnosti – Atelier BAF a Korálkování s Lenkou Cosentino
- kurzy první pomoci
- schůzky skupin dětí

Projekt aktivní stáří
Cílem projektu je zpříjemnění chvil seniorů, navázání nových vztahů a udržení sociálních
vazeb ve společnosti.
Klub seniorů – pravidelné setkávání seniorů, náplní schůzek je trénink paměti, ruční práce,
popovídání a navázání nových přátelství.
Relaxační pobyt - Naši senioři vyrazili na týdenní pobyt do lázní ve Františkových Lázních. Pobytu se
zúčastnilo 32 osob.

Autobusové zájezdy: zámek Sychrov, a Turnov (městské muzeum) – 23. 5. 2012
zámek Stránov a Bělá pod Bezdězem (muzeum a zámek) – 22. 9. 2012
Divadelní představení pro seniory: divadlo Semafor
představení „Včera večer poštou ranní“ – 17. 11. 2012
Exkurze: výstava Rembrandt & co. – Šternberský palác - 19. 4. 2012
výstava Jakub Schikaneder – 11. 10. 2012 Valdštejnská jízdárna
muzeum kávy – 25. 10. 2012
Přednášky:
obě se konaly v prostorách gymnázia J. Keplera, Parléřova ul., Praha – Hradčany,
přednášce předcházelo hudební vystoupení dětí z hudební školy Orfenica
- „Co je nového v poskytování první pomoci podle mezinárodních kritérií“, přednášel
MUDr. Karel Štěpánek – 17. 4. 2012
- přednáška „Snížení duševní činnosti ve stáří. Můžeme to ovlivnit?“, přednášel Prof.
prof. MUDr. Jiří Zámečník, CSc. – 23. 10. 2012
Vánoční nadílka - 105 balíčků, posezení v Hellichově ul. a roznos balíčků 15. 12. 2012
Projekt „Pozvání na kávu“
Nový projekt zaměřující se na
osaměné seniory. Základní myšlenkou je
navštěvování těchto osamělých seniorů a
popovídání si s nimi. Dobrovolnice, které
navštěvují osamělé, jsou aktivní seniorky.
Do projektu je zapojeno 9 seniorek, které
navštěvují 13 seniorů. Projekt podpořila
firma GlaxoSmithKline s.r.o.

Oblast dárcovství krve a krevních složek
OS ČČK Praha 1 podporuje bezplatné dárcovství krve jako jednu z klíčových aktivit Českého
červeného kříže. Věnuje se morálnímu oceňování vícenásobných dárců krve, je aktivní v propagaci
pravidelného a bezplatného dárcovství krve mezi mladými lidmi a má zřízen Klub dárců krve při OS
ČČK Praha 1.
Daruj krev jen jako
- projekt probíhá od roku 2008
- cílem projektu je seznámit studenty středních
škol s celým procesem darování krve prakticky,
formou prohlídky transfuzního oddělení.
- v roce 2012 se zúčastnilo exkurzí na transfuzní
oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
celkem 581 studentů.
- sponzorem projektu je firma Coca-Cola, která
poskytuje studentům zdarma nápoje.
-

na základě absolvované exkurze na transfuzní
oddělení se rozhodli darovat krev studenti a
pedagogové Gymnázia Na Vítězné pláni, darování
proběhlo 16. června 2012

Studentská krev
- v roce 2012 se OS ČČK Praha 1 začal podílet na organizačním zajištění 4. ročníku projektu
- projekt byl založen studenty ČVUT a je zaměřen na propagaci dárcovství krve mezi mladými
lidmi od 18-ti do 26-ti let nejčastěji z řad vysokoškolských studentů (u postgraduálních
studentů je věková hranice 30 let). Pokud mladí lidé darují od 15. 10. 2012 do 31. 5. 2013
krev, získají tričko s logem projektu a volnou vstupenku na muzikál
- OS ČČK Praha 1 zajišťuje výdej triček a vstupenek v kanceláři Spolku a podílel se na rozvoji
spolupráce hlavních organizátorů projektu se Spolkem mediků českých, čímž se do projektu
zapojila i Univerzita Karlova v Praze.
Darování krve zaměstnanci firem
- zaměstnanci firmy Veolia darovali krev na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady.
- zaměstnanci firmy Nestlé darovali krev na různých transfuzních odděleních v celé ČR.
Odběrové dny se uskutečnily ve spolupráci firem, našeho spolku a transfuzních oddělení.

Oceňování vícenásobných dárců krve
- OS ČČK Praha 1 zajišťuje jako pověřený spolek pro Prahu morální oceňování dárců krve, kteří
již absolvovali 120 a 80 bezplatných odběrů na jakémkoliv transfuzním oddělení v Praze.
Zároveň s rozšířením územní působnosti o Prahu 4, 5 a Prahu-západ začal OS ČČK Praha 1 od
roku 2012 oceňovat všechny dárce
krve
z Transfuzního
oddělení
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
a dárce s trvalým bydlištěm na Praze 1,
2, 3, 4 a Praze-západ, kteří darují krev
ve Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady.

Poděkování dárcům krve
- 14. června u příležitosti Mezinárodního dne dárců krve v Letohrádku Kinských za účasti
radního Prahy 5, pana Kukrleho, a zástupce transfúzního oddělení Všeobecné fakultní
nemocnice, MUDr. Laury Sucharovové.
- 12. prosince v Chodovské tvrzi. Pozvání k účasti přijala zástupkyně starosty MČ Praha 11,
paní Ing. Eva Štampachová, a senátor za Prahu 11, pan PhDr. Milan Pešák.
- 20. prosince v kavárně divadla Rokoko. Večera se zúčastnil starosta MČ Praha 1, pan Ing.
Oldřich Lomecký, a zástupce Úřadu ČČK, Mgr. Miroslava Jirůtková. Dárky pro oceňované
dárce krve poskytly městské části Praha 1, Praha 5 a Praha 11. Slavnostní večer v kavárně
divadla Rokoko byl finančně podpořen MČ Praha 1.
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19. republikové setkání zástupců Klubů dárců krve při ČČK
- 13. října 2012 ve Svatém Janu pod Skalou.
- Setkání se zúčastnili zástupci Klubů při oblastních spolcích Brno-venkov, České Budějovice,
Děčín, Hradec Králové, Plzeň sever+jih, Mladá Boleslav, Karviná, Strakonice a Trutnov. Jako
hosté vystoupili zástupci Úřadu ČČK, Mládeže ČČK a paní primářka Transfuzního oddělení
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
- Setkání přispělo k výměně zkušeností a dalšímu rozvoji oblasti propagace dárcovství krve a
jejích složek, oceňování dárců a činnosti Klubů dárců krve.

Humanitární jednotka OS ČČK Praha 1
v roce 2012 navázala na projekty zahájené v roce 2011. Největší pozornost se zaměřila na
projekt Humanitární pohotovost. Tento projekt byl pilotně vyzkoušen v Praze, a to ve spolupráci
s HZS Praha. Jeho cílem bylo vytvořit akceschopnou a kvalifikovanou jednotku, která může být
povolána při mimořádných událostech, které postihují hustě obydlené aglomerace. Humanitární
jednotka je předurčena pro poskytování humanitární pomoci a asistence obyvatelstvu, které je
nezraněné, avšak zasažené danou událostí. Součástí takové péče je i poskytování posttraumatické
péče, první psychické pomoci. Dostupnost jednotky na území Prahy činí 60-90 minut od nahlášení
události.
V roce 2012 se podařilo dosáhnout některých dílčích vylepšení takto poskytované péče.
Jednak byl v prostorách stanice HZS Praha č. 4 (Chodov) zřízen pohotovostní sklad humanitárního
materiálu a technického vybavení, což díky své poloze usnadnilo dostupnost pomoci na území hl.
města Prahy i přesah do okresu Praha-západ, a jednak byla tato pomoc nabídnuta a zapojena do
systému reakce na mimořádnou událost dalších základních složek IZS, a to ZZSHMP (Záchranná
zdravotnická služba hl.m. Prahy) a Policie ČR (prostřednictvím Prezidia PČR). Dostupnost Humanitární
pohotovosti není omezena jen územím Prahy, ale na vyžádání je jednotka akceschopná na celém
území ČR, s ohledem na dojezdovou vzdálenost.
V roce 2012 byla Humanitární pohotovost využita v rámci reálného zásahu při pátrání po
pohřešovaném muži v oblasti Tróji, Praha7. Během roku se dále uskutečnilo i více jak 10 cvičení,
z nichž důležitá byla zvláště ta, která se zaměřila na procvičení nových prvků při poskytování
druhosledové podpory zasaženému obyvatelstvu – například objektová evakuace v kolejích Suchdol,
kdy se využily prvky práce s davem, Kontejner nouzového přežití a zapojení sociálních sítí při
simulované evakuaci.
11.-13.5.2012 CVIČÍME - Celostátní cvičení Humanitárních jednotek ČČK 2012
Celostátní cvičení humanitárních jednotek ČČK 2012 proběhlo pořádané OS ČČK České
Budějovice ve dnech 11. – 13. května 2012 v Českých Budějovicích a jejich blízkém okolí (letiště
Hosín). Do cvičení se zapojilo celkem 44 osob z deseti OS ČČK z celé republiky
25.5.2012 CVIČÍME - Invakuace ZŠ Mikulova
Součinnostní cvičení s MČ Praha 11 a dalšími zástupci bezpečnostních a záchranných složek.
Jedná se o ojedinělé cvičení, které prověřuje
součinnost složek IZS a MČ při mimořádné situaci, kdy
je nutné využít objekt k ubytování osob zasažených
mimořádnou situací.
Cvičení se zúčastnilo 400
figurantů.
12.6.2012 POMÁHÁME
- Pátrání po pohřešované osobě
Členové HJ OS ČČK Praha 1 na výzvu Policie ČR
podíleli na pátrání po pohřešované osobě na Praze 8.
13.6. 2012 CVIČÍME - Nácvik obsluhy kontejneru nouzového přežití

SPOLUPRACUJEME - Společné projekty s Emirates a Menzies Aviation CZ
Velitelé družstev HJ se zúčastnili štábního cvičení společně s leteckou společností Emirates.
Cílem cvičení bylo prověřit postupy ČČK při
mimořádné události na Letišti Praha. Dále členové HJ
připravují a kompletují Emergency Airport Boxes
určené pro mimořádné události na Letišti Praha.
11.8. 2012 CVIČÍME - Účast na protipovodňovém
cvičení hl. m. Prahy
V době 10. výročí ničivých povodní, které
zasáhli nejen Prahu, uspořádalo hl.m. Praha velké
protipovodňové cvičení. V centru Prahy postavili
hasiči, vojáci a dobrovolníci skoro kilometr
protipovodňové stěny, která je vyšší než hladina
povodně z roku 2002.
7.9.2012 CVIČÍME
V rámci pravidelného školení proběhlo cvičení
členů humanitární jednotky pro obsluhu Kontejneru
nouzového ubytování (KNP) pod vedením pracovníků
odd. ochrany obyvatelstva HZS Praha v Jílovém u
Prahy. V souvislosti s tímto cvičením byla procvičena i
radiokomunikace a proběhlo seznámení s novou
typovou činností ČČK – Evakuace a nouzové ubytování.
10.10.2012 CVIČÍME
Proběhlo základní cvičení pro členy humanitární jednotky – Výstavba a zprovoznění
stanoviště ČČK pro poskytování psychosociální pomoci. Cvičení proběhlo na stanici HZS č. 04, Praha Chodov.
23.10.2012 SPOLEČNÉ CVIČENÍ
Ve spolupráci s HZS Praha, stanice č. 02
(Petřiny) se naše humanitární jednotka zúčastnila
společného cvičení při nácviku objektové evakuace
v lokalitě koleje ČZÚ Suchdol. Při tomto cvičení jsme
se zaměřili na vyzkoušení nových prvků. Jednak šlo o
práci s davem a tomu odpovídající management
události, dále tzv. humanitární triáž zasažených osob,
poskytování informací o události, zřízení krizové linky a zapojení sociálních sítí pro informovanost
zasažených a osob jim blízkých.

6.11.2012 SPOLEČNÉ CVIČENÍ

V rámci programu Protipovodňové ochrany Prahy, které se naše humanitární jednotka
pravidelně účastní se i tentokrát zapojila do menšího cvičení, které zajišťovala Městská část Praha 1 a
Dobrovolní hasiči Praha 1.
9.11.2012 POHOTOVOST
V souvislosti s nouzovým přistáním Airbusu A380 společnosti Emirates byla vyhlášena
pohotovost humanitární jednotky, a to na výzvu zástupce společnosti Emirates. HJ byla připravena
poskytnout asistenci a případně první psychickou pomoc cestujícímu, manželovi zemřelé cestující.
K události došlo ve vzdušném prostoru, nouzové přistání proběhlo na Letišti Václava Havla Praha
13+14.11.2012 ŠKOLÍME
členové HJ školí tento kurz „Management péče o zasažené cestující při dopravních
nehodách“. Toto cvičení bylo tentokrát zaměřeno na školení pozemního personálu handlingové
společnosti Menzies Aviation a letecké společnosti Emirates. Zaměstnance připravujeme na reálné
zapojení do modelu [S-R-N] (Supervisor, Responder, Navigator) při letecké nehodě a zároveň jim
nabízíme základní proškolení v oblasti stresu a komunikace se zasaženými osobami.
17.12.2012 SPOLEČNÉ CVIČENÍ
Humanitární jednotka se zúčastnila cvičení HZS Praha – dopravní nehoda autobusu.
Základním námětem cvičení pro HZS bylo odstranění následků nehody autobusu a třídění zraněných
cestujících. HJ se zúčastnila ve složení 10 členů (včetně velitele), dalších 15 pomáhalo v roli figurantů.
Hlavním cílem cvičení ze strany ČČK bylo procvičit poskytování první psychické pomoci na místě
hromadné nehody a vyzkoušet organizační model
[S-R-N] (Supervisor-Responder-Navigator), který
současně testujeme v prostředí letiště Václava
Havla, Praha.
21.12.2012POHOTOVOST
Humanitární
jednotka
vyhlásila
pohotovost z důvodu havárie vody, která
zanechala více jak 30.000 obyvatel Prahy 9, Prahy
14 a Prahy 21 (zejména Černý Most, Kyje,
Hloubětín, Újezd nad Lesy) bez dodávek vody.
dodávky byly přerušeny od předchozího dne, pokud by situace dále pokračovala, HJ byla připravena
s výpomocí při roznášce vody seniorům a lidem s omezenou hybností nebo schopností si zajistit vodu
od svých blízkých. Nabídka byla předána zástupcům všech dotčených městských částí.
.
Napsali jsme
 Medicína katastrof 2011 – Projekt Humanitární pohotovost
 Medicína katastrof 2012 – Invakuace, tak trochu jiná evakuace
 112 – 2/2013 – Invakuace, tak trochu jiná evakuace
 Ochrana obyvatelstva Dekontam – Ostrava 29+30.1.2013 – Humanitární pohotovost ČČK
Praha 1

Shrnutí
V roce 2012 se Oblastní spolek ČČK snažil pomáhat potřebným a naplňovat poslání
Červeného kříže. V současné době nabízíme širokou škálu činností pro seniory, kompletní nabídku
kurzů první pomoci jak pro dospělé, tak i pro děti. Naše Humanitární jednotka je připravena pomoci
v mimořádných situacích a má pro tento účel uzavřeny potřebné smlouvy. Věnujeme se oceňování
dárců krve i velmi potřebnému získávání prvodárců. Našim členům (dětem i dospělým) nabízíme
zajímavé využití volného času a možnost seberealizace. V příštích letech hodláme v těchto činnostech
pokračovat a dále je rozvíjet.
Touto cestou děkujeme všem, kteří nám pomáhají, ať už svojí dobrovolnou aktivitou, finanční
či materiální výpomocí.

Oblastní spolek děkuje všem, kteří naši činnost v roce 2012 podpořili.

