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Úvod
Vážení členové, dobrovolníci, podporovatelé a partneři OS ČČK Praha 1,
rok 2016 byl desátým rokem od založení našeho oblastního spolku a zároveň také posledním
celým rokem funkčního období současné oblastní výkonné rady. Dovolte mi tedy, abych se v
úvodu výroční zprávy za rok 2016 ohlédl i více, než je obvyklé.
Náš oblastní spolek začínal jako malá organizace s několika desítkami tisíc na účtě, jedním
zaměstnancem na poloviční úvazek, kanceláří pronajatou v hudební škole a skladem na půdě
tamtéž. A jaká je současnost:
● obrat za rok 2016 přesáhl 5 milionů Kč,
● spolek hospodaří dlouhodobě vyrovnaně a daří se akumulovat přebytky pro další
rozvoj,
● máme již 2 zaměstnance na plný úvazek, dalšího na poloviční a jednáme s dalším,
● sídlíme v dostatečných prostorách a prostory Koubkova aktuálně rekonstruujeme,
● máme skladové prostory dostatečné nejen pro běžný materiál, ale také pro distribuci
humanitární pomoci,
● díky podpoře společnosti JJ Rent Car, která nám zdarma poskytla vozidlo Škoda
Octavia máme zajištěnu mobilitu jak při běžné činnosti, tak při mimořádných
událostech,
● podařil se nám úspěšný přechod na plátcovství DPH.
Nejde ale jen o materiální zajištění, naším cílem je zejména kvalitní naplňování poslání
Červeného kříže. Programovou činnost se nám daří dlouhodobě rozšiřovat. Zásadních
úspěchů dosahujeme v oblasti krizové připravenosti, kde jsme se stali stabilním partnerem jak
Magistrátu hl.m. Prahy, tak HZS hl.m. Prahy. K posunu došlo také v oblasti oceňování
bezpříspěvkových dárců krve, kde se podařilo získat podporu Magistrátu hl.m. Prahy, která
umožnila pořádat oceňování v reprezentativních prostorách. I další aktivity mají stabilní
základnu a dle možností se je snažíme dále rozvíjet. Novinkami v roce 2016 pak bylo zajištění
projektu invakuace pro základní a mateřské školy a také úspěšné kurzy pro dobrovolníky.
V tomto úvodním slově bych rád poděkoval také všem, kdo nám výše popsaný rozvoj našeho
oblastního spolku. V letošním roce bych rád vyzdvihl naše zaměstnance, vlastně
zaměstnankyně, které se věnují své práci výrazně více, než je obvyklé. A nejedná se “jen” o
přesčasové hodiny, ale hlavně o invenci, kterou do své práce dávají. Ale stejně důležití jsou
pro nás také členové a dobrovolníci, kteří jsou páteří programových aktivit. Od těch, kdo
přijdou jednou za rok pomoci s vybalením lékárniček nebo stěhováním nábytku, až po
celoroční koordinátory činností, kteří jsou v podstatě profesionály, i když neplacenými. Stejně
tak oceňujeme všechny, kdo nás podporují materiálně, ať jsou to poskytovatelé grantů nebo
soukromí dárci od drobných přispěvatelů, až po firemní mecenáše.
Závěrem znovu děkuji všem, kdo se na naší práci podílejí a podporují nás a přeji nově zvolené
oblastní výkonné radě mnoho energie do jejího funkčního období a celému spolku stejně
úspěšných dalších deset let.
Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.
předseda OVR ČČK Praha 1 od r. 2011
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Nábor členů a dobrovolníků
Vzdělávání, nábor a pravidelné aktivity pro členy a dobrovolníky konáme po celý rok.
Vstupním kurzem pro zájemce o dobrovolnictví a členství je Základní kurz pro
dobrovolníky, v délce 10 hodin. V kurzu se zájemci dozví o o nejzákladnější o fungování
naší organizace - celosvětově, v ČR i u nás v Praze. Účastníci získají základní přehled, jak
se do aktivit zapojit.
V roce 2016 kurz úspěšně absolvovalo 38 účastníků.

Členská základna
Celkový počet členů 247
Celkový počet dobrovolníků 168
Počet členů humanitární jednotky 58
Počet lektorů kurzů první pomoci 10
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Kurzy první pomoci
Kurzy první pomoci pro dospělé
Znát první pomoc je povinností každého dospělého. Snažíme se dát veřejnosti možnost se první
pomoc naučit. Výuka probíhá v kurzech první pomoci v rozsahu od 2 hodinového základního
proškolení až po 40 hodinové kurzy pro zdravotníky zotavovacích akcí nebo příslušníky tísňových
složek. Kurzy Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky a Zdravotník
zotavovacích akcí mají akreditaci MŠMT. Na kurz První pomoc u dětí jsme získali akreditaci MPSV.
Elektronická figurína
Novinkou a zlepšením kvality kurzů jsou resuscitační figuríny s elektronickým vyhodnocením kvality
resuscitace. Jedná se o figurínu dospělého s napojením na tablet a figurínu dítěte s napojením na
elektronický monitor.
Nové trendy ve výuce první pomoci
Výuka probíhá dle Standardů první pomoci schválených ČČK a dle nejnovějších doporučení. Snažíme
se o maximum praktické výuky, která je nutná pro zvládnutí problematiky a správnou reakci v krizové
situaci. Držíme krok s dobou, a aby to tak bylo i nadále, uspořádali jsme pro lektory seminář „Nové
trendy ve výuce první pomoci“, konaný dne 17.9. Téměř stovka účastníků měla možnost si
poslechnout nové informace od špiček v oboru poskytování a výuky první pomoci, jak z ČČK, tak i
z dalších organizací.
Zážitkové kurzy
Proběhly tři zážitkové kurzy, které dávají možnost účastníkům zažít téměř reálnou situaci strachu,
špíny, krve a zimy. Zážitkové kurzy jsou účastníky hodnoceny velmi pozitivně, jak tím, že si
prohloubili svoji odbornost, tak i silou prožitku.
Počty proškolených v roce 2016

4 hodiny pro život
První pomoc u dětí
Základy první pomoci
Zdravotník zotavovacích akcí
Doškolení zdravotníků zotavovacích akcí
První pomoc pro příslušníky tísňových složek
Zážitkové kurzy
Celkem

1542
569
381
357
170
38
49
3106
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Krizová připravenost
Příprava, školení, preventivní program a reálné nasazení členů humanitární jednotky je jedním
ze základních programů oblastního spolku. Humanitární jednotka OS ČČK je druhosledovou
jednotkou, tedy její pomoc zasahuje do oblasti humanitární, zdravotnické, technické a
psychosociální v návaznosti na práci jednotek Integrovaného záchranného systému.
V roce 2016 bylo evidováno 58 členů Humanitární jednotky, kteří jsou připraveni pro
druhosledovou pomoc při mimořádné události v Praze.

Ostré nasazení jednotky v roce 2016
12. února - Požár Národního muzea - zajištění týlového zabezpečení, poskytnutí zázemí pro
zasahující jednotky.
12. července - Péče o osoby zasažené teroristickým útokem v Nice - naši členové poskytli
postraumatickou péči skupině australských turistů, kteří byli přímými účastníky mimořádné
události v Nice.
21. srpna - Požár Barrandovských ateliérů - zajištění týlového zabezpečení a poskytnutí
zázemí pro zasahující jednotky.
Školení a příprava
Členové se účastnili 8 mikroškolení a
celostátního
cvičení
Humanitárních
jednotek ČČK. 8 členů se účastnilo kurzu
Technik ochrany obyvatelstva pořádaného
Hasičským záchranným sborem Praha.

Preventivní program
Invakuace - projekt pro základní a mateřské
školy z oblasti krizové připravenosti. Žáci a
zaměstnanci školy byli proškoleni v systému
Invakuace - Jak se chovat v případě
nebezpečí vně budovy. Proškolili jsme 17
základních a 35 mateřských škol na území
MČ Praha 6.
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Bezpříspěvkové dárcovství krve

Dárcovství krve a krevních složek
Podpora neplaceného dárcovství krve je jednou z klíčových aktivit Českého červeného kříže. Spolek
se věnuje především následujícím aktivitám.
Daruj krev jen jako
Projekt „Daruj krev jen jako“ je realizován nepřetržitě
od roku 2009. Cílem je seznámit studenty středních
škol s celým procesem darování krve prakticky, formou
prohlídky transfuzního oddělení Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady.
Počet zúčastněných studentů

„Poděkování dárcům krve a krevních složek“ je
slavnostní večer, kdy jsou vícenásobným dárcům krve předávána vyznamenání ČČK. Zveme dárce ze
spolupracujících transfuzních oddělení Všeobecné fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady (zde pouze dárci z Prahy 1, 2, 4 a 5). Jako pověřený spolek pro hlavní město Prahu
předáváme ocenění všem pražským dárcům se 120 odběry. V roce 2016 se Poděkování dárcům konalo
v následujících termínech
● 06.06. 2016 v Brožíkově síni pro dárce s 10, 20 a 40 bezpříspěvkovými odběry
● 14.06. 2016 v Rezidenci primátora hl. m. Prahy pro dárce s 80 a 120 bezpříspěvkovými odběry
● 29.11. 2016 v Brožíkově síni pro dárce s 10, 20 a 40 bezpříspěvkovými odběry
● 14.12. 2016 v Michnově paláci pro dárce s 10, 20 a 40 bezpříspěvkovými odběry
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Ocenění bylo předáno
Bronzová medaile

283 dárcům

Stříbrná medaile

180 dárcům

Zlatá medaile

103 dárcům

Zlatý kříž 3. třídy

23 dárcům

Zlatý kříž 2. třídy

33 dárcům

Slavnostní předávání vyznamenání dárcům proběhlo v prostorách poskytnutých k tomuto účelu
zdarma MHMP a za jeho finanční podpory (Rezidence primátora hl.m.Prahy, Brožíkova síň). Všechna
slavnostní poděkování proběhla za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.
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Zdravotnické asistence
Zdravotní dohled na společenských, kulturních a sportovních akcích je nedílnou součástí
naší nabídky. Péče byla poskytnuta 24 osobám na 64 zajištěných akcí. Celkem naši
zdravotníci odsloužili 683 hodin.

Aktivity pro děti
-

-

-

zdravotnické kroužky - děti se scházely
v 8 pravidelně fungujících kroužcích
vedených našimi členy a učitelkami
základních škol
víkendové akce - uspořádali jsme 5
víkendových akcí s celkovým počtem
61 zúčastněných dětí
letní tábor - byl plně obsazen s 54
účastníky ve věku od 5 do 15 let.
soutěže v poskytování první pomoci
zorganizovali jsme okresní a krajské
kolo pro Prahu a náš tým se zúčastnil
republikového kola, kde obsadil 2. místo

Aktivity pro seniory
-

-

kluby seniorů - pravidelná setkání seniorů se
zajímavým programem, především
zaměřeno na nácvik paměti a výtvarné
techniky
exkurze na zajímavá historická místa
výlety za poznáním
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Pomáháme
Vánoční nadílka pro děti z azylových domů a center Naděje
Studenti 1. lékařské fakulty - cizinci - připravili pro 80 dětí vánoční balíčky. Naši členové je
poté předali pod vánoční stromky v
jednotlivých centrech.

Pomoc vězňům
Na základě proseb od vězněných osob
jsme zaslali 5 balíčků s potravinami, dopisními papíry a známkami.

Vánoční nadílka pro seniory
Pro seniory, osamělé a sociálně slabší spoluobčany bylo připraveno 100 vánočních balíčků.
Jejich slavnostní předání se uskutečnilo dne 20. prosince.
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Hospodaření

Hospodaření oblastního spolku ČČK v roce 2016 bylo s obratem 5 mil. Kč. Výsledek
hospodaření je vyrovnaný.

AKTIVA (v tis. Kč)
PASIVA (v tis. Kč)

Stav k prvnímu dni účetního
období
1292
1292

Stav k poslednímu dni
účetního období
2980
2980

Pomohli nám
Firmy
JJ RentCar - propůjčení osobního automobilu na dobu 3 let
Kondor s.r.o. - výroba nástavby do humanitárního vozíku
Automobilové servisy - věcný dar 1500 ks autolékárniček.
Materiální podpora vánoční nadílky:
- Fany Gastroservis s.r.o.
- Diana Company s.r.o.
- EMCO s.r.o.
- Pernod Ricard
- J. J. Darboven s.r.o.
- Jacobs Douwe Egberts CZ s.r.o.
- United Bakeries a.s.

Granty a dotace
Magistrát hlavního města Praha
Městská část Praha 1
Městská část Praha 2
Městská část Praha - Slivenec
Český červený kříž z finanční podpory ministerstva zdravotnictví, ministerstva mládeže a
tělovýchovy a Ministerstva vnitra

Děkujeme za podporu
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