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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva Českého červeného kříže za rok 2003. Jedná se o výroční zprávu jedné z
největších humanitárních organizací působících na území ČR, jejíž postavení je vymezeno vlastním zákonem i silnými
mezinárodními vazbami - zařazením mezi 181 národními společnostmi Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Rok 2003 byl rokem, v němž jsme si připomínali, že uplynulo 140 let od vzniku mezinárodního hnutí Červeného
kříže, ale také 10. výročí vzniku Českého červeného kříže. Byl také rokem, v němž pokračovala rozsáhlá pomoc ČČK
občanům a obcím postiženým ničivou povodní v ČR v roce 2002. Byl rokem, v němž ČČK v Praze úspěšně uspořádal
prestižní Evropskou soutěž v první pomoci (FACE 2003). Bilance celkových výsledků ČČK za rok 2003 je úctyhodná.
Děkujeme upřímně všem členům, dobrovolníkům a pracovníkům ČČK za vykonanou práci v roce 2003. Spoléháme na ně i v dalších letech.

JUDr. Jiří Procházka
ředitel Úřadu ČČK

Viktorie Špidlová
čestná prezidentka ČČK

MUDr. Zdenko Vlk. CSc.
prezident ČČK

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČESKÉM ČERVENÉM KŘÍŽI
Subjekt:
Název:
IČO:
DIČ:
Registrace:
Zákon:

Občanské humanitární sdružení
Český červený kříž
426547
001-426547
Ministerstvo vnitra ČR čj. VS/1-20998/93-R
Zákon č. 126/1992 Sb. O ochraně znaku a názvu Červeného kříže
a o Československém červeném kříži
Vznik:
1868 (Vlastenecký pomocný spolek pro Království české)
1919 (Československý červený kříž)
1993 (Český červený kříž)
Působnost: Česká republika
Uznání Mezinárodním výborem ČK:
1. 12. 1919 (Československý červený kříž)
26. 8. 1993 (Český červený kříž)
Přijetí do Mezinárodní federace ČK a ČP:
11. 1. 1920 (Československý červený kříž)
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SPOLKOVÁ ČINNOST
SVĚTOVÝ DEN ČERVENÉHO KŘÍŽE V SENÁTU
Celostátním završením oslav Světového dne Červeného kříže 2003, uspořádaným dne 19. 5. 2003 opět v zasedacím sále Senátu Parlamentu ČR v Praze,
pokračuje ČČK v tradici první republiky, kdy na půdě Parlamentu každoročně
vrcholily oslavy Velikonočního míru Červeného kříže. Na tomto setkání obdrželi dlouholetí členové ČČK ze 76 OS ČČK Pamětní medaili k 10. výročí
ČČK. Poprvé zde bylo také uděleno prvních 6 nejvyšších vyznamenání ČČK Medailí Alice Masarykové.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ČLENSKÁ ZÁKLADNA ČČK
Členskou základnu Českého červeného kříže v ČR tvoří na konci roku 2003 celkem 81.881 členů sdružených ve 2.204 místních skupinách ČČK. Tento počet členů řadí ČČK mezi největší humanitární organizace v ČR. Při plnění konkrétních úkolů ČČK navíc pomáhá 7.983 dobrovolníků. Na úrovni místních
skupin ČČK je veškerá činnost vykonávána neplacenými dobrovolnými členy a funkcionáři ČČK.
Místní skupiny ČČK se na území ČR sdružují do 76 Oblastních spolků (OS) ČČK. Výkonné
rady OS ČČK zřizují Úřady OS ČČK. Celorepubliková Výkonná rada ČČK má zřízen Úřad Českého červeného kříže v Praze.
I v roce 2003 působily ve všech 14 krajích ČR Krajské koordinační rady ČČK jako partner pro
krajské orgány.
PRVNÍ MEDAILE ALICE MASARYKOVÉ
V roce 2003 udělil ČČK vůbec poprvé
své nejvyšší vyznamenání - Medaili Alici
Masarykové. Na oslavách Světového dne
ČK v Senátu jej obdrželo 6 dlouholetých
členů ČČK (MUDr. Miloslav Hlach, prof.
Ing. Jaroslav Herynek, Csc., Helena Jůzlová, MUDr. Alois Maloušek, Adolf Šťastný, MUDr. Zdenko Vlk, Csc., na zasedání Výkonné rady ČČK bylo předána Stanislavě Klicmanové-Maříkové.

NOVINY ČERVENÉHO KŘÍŽE
V roce 2003 bylo vydáno 6 čísel Novin Červeného kříže v
průměrném nákladu 2.600 výtisků. Tento dvouměsíčník přináší
aktuální informace z činnosti ČČK v obcích, městech, okresech,
krajích, na ústřední i mezinárodní úrovni, informuje o spolupráci ČČK s partnery doma i ve světě, věnuje se problematice první pomoci, zdravotní výchově i historii ČK a ČČK.

ČERVENÉHO KŘÍŽE
Noviny Červeného kříže
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PLAKETA ČČK
„ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA“

Český červený kříž každoročně oceňuje občany, kteří včasným a správným poskytnutím první
pomoci významně přispěli k záchraně života udělením plakety „Za záchranu života“. V roce 2003
takto ocenil na slavnostním setkání v Praze celkem 9 zachránců lidských životů.

MEDAILE JANA MASARYKA
PRO ČČK
Společnost Jana Masaryka udělila u příležitosti 55. výročí úmrtí bývalého ministra zahraničí ČSR Jana Masaryka dne 10. 3. 2003 na
slavnostním setkání v Černínském paláci v Praze Medaili Jana Masaryka cti a vděčnosti
Českému červenému kříži.

INFORMACE, EDICE, PROPAGACE
V rámci ediční činnosti bylo v roce 2003 vydáno 11 edičních titulů: Zdravotník zotavovacích akcí, Školitel ČČK, Maskér ČČK, Zdravotník ČČK-Junior, Alice Masaryková, Systém výuky a normy znalostí první pomoci v ČČK, Humanitární jednotky ČČK, Magazín mladého
zdravotníka 2003, Základy psychosociální přípravy Humanitárních jednotek ČČK, Výroční
zpráva ČČK za rok 2002 a Naučte se poskytovat
první pomoc (soubor výukových fólií pro zpětné projektory).
V ústředních a regionálních sdělovacích prostředcích byla činnost ČČK v roce 2003 propagována v celkem 658 článcích a relacích.
Činnost Českého červeného kříže je propagována na Internetu pod označením www.cck-cr.cz.

V rámci poskytování informací Oblastním
spolkům ČČK vydává Úřad ČČK Věstník Úřadu ČČK. Na konci září 2003 se v Pardubicích
sešla pravidelná celostátní porada ředitelů a ředitelek Úřadů OS ČČK.
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BILLBOARDY „NEBOJTE SE
ZACHRAŇOVAT“
V červenci a v srpnu 2003 se na 60 atraktivních místech v Praze a v závěru roku 2003 rovněž v Brně objevily na sloupech veřejného osvětlení svislé billboardy s tematikou první pomoci
známé z kampaně ČČK „Nebojte se zachraňovat“ (Krvácení, Bezvědomí, Oživování). Na jejich přípravě spojily síly Úřad ČČK, reklamní
agentura Aver a firma Hartmann-Rico jako
hlavní sponzor.
VÝSTAVA EDIČNÍ ČINNOSTI ČČK
Uspořádala ji ve spolupráci s Úřadem ČČK v květnu 2003 u příležitosti Světového dne Červeného kříže v prostorách své hlavní výpůjční haly Knihovna Akademie věd ČR. ČČK na této výstavě, která se setkala se živým zájmem návštěvníků knihovny, prezentoval své publikace a Noviny
ČK vydané v posledních 5 letech.

SPOLUPRÁCE
UPRÁCE ČČK SE STÁTNÍMI ORGÁNY

ČČK JEDNAL S MINISTRYNÍ
ZDRAVOTNICTVÍ
Dne 13. 3. 2003 se setkali ministryně zdravotnictví ČR MUDr. Marie Součková a ředitel Úřadu ČČK JUDr. Jiří Procházka. Jednání bylo
zaměřeno na stěžejní zdravotnické programy ČČK
(výuku a poskytování první pomoci, BDK a přípravu na katastrofy) . Ministryně zdravotnictví
ochotně přijala nabídku na členství ve Výkonné
radě ČČK, kam byla následně kooptována.

JEDNÁNÍ S MÍSTOPŘEDSEDOU
VLÁDY ČR
Dne 22. 4. 2003 jednala delegace ČČK vedená čestnou prezidentkou ČČK Viktorií Špidlovou (dalšími členy byli první viceprezident ČČK
RNDr. Marek Jukl, Ph. D. a ředitel Úřadu ČČK
JUDr. Jiří Procházka) s místopředsedou vlády
ČR JUDr. Pavlem Rychetským. Cílem jednání
bylo, aby ČR urychlila proces přistoupení k
mezinárodní úmluvě o zřízení Mezinárodního
trestního tribunálu.
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JEDNÁNÍ
S PŘEDSEDOU VLÁDY ČR
Dne 2. 4. 2003 jednali prezident ČČK MUDr.
Zdenko Vlk, Csc. a ředitel Úřadu ČČK JUDr.
Jiří Procházka s předsedou vlády ČR PhDr.
Vladimírem Špidlou znovu o přípravě uzavření
smlouvy mezi vládou ČR a národní společností ČČK. Na programu jednání bylo i společné
zajištění humanitární pomoci vlády ČR a ČČK
do Iráku.
DALŠÍ VÝZNAMNÁ JEDNÁNÍ
• představitelé ČČK jednali 3. 7. 2003 s náměstkem ministryně školství PaedDr. Jaroslavem
Müllnerem o nabídce ČČK na spolupráci při
výuce první pomoci při zavádění problematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ do výuky všech základních a středních škol
od počátku školního roku 2003/2004.
• dne 18. 12. 2003 jednali představitelé ČČK s
náměstkem ministra vnitra a generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR gen.
Ing. Miroslavem Štěpánem o rozvoji další
vzájemné spolupráce a humanitární pomoci
ČČK do Iráku (foto).

MEZINÁRODNÍ SPOL
SPOLUPRÁCE
UPRÁCE ČČK
ČČK NA 28. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI ČK
Ve švýcarské Ženevě se ve dnech 28. 11.–6.
12. 2003 konala 28. Mezinárodní konference
Červeného kříže. Celé konference se zúčastnili
prezident ČČK MUDr. Zdenko Vlk, CSc. a ředitel Úřadu ČČK JUDr. Jiří Procházka. První
části konference se zúčastnil dále první viceprezident ČČK PhDr. Marek Jukl, Ph. D., její druhé části pak čestná prezidentka ČČK Viktorie
Špidlová. Delegaci vlády ČR na druhé části konference vedl náměstek ministra zahraničních věcí
ČR P. Vošalík.
VÝUKA MEZINÁRODNÍHO HUMANITÁRNÍHO PRÁVA
V roce 2003 vyškolil ČČK ve spolupráci s Mezinárodním výborem Červeného kříže 7 nových
školitelů mezinárodního humanitárního práva a uspořádal rovněž doškolovací seminář stávajících
školitelů MHP. Vydal rovněž 380 souborů výukových videokazet zaměřených na výuku mezinárodního humanitárního práva. Lektoři ČČK uskutečnili 67 přednášek pro 1.797 posluchačů.
4
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EVROPSKÁ SOUTĚŽ PRVNÍ POMOCI V PRAZE
Poprvé ve své 85-leté historii hostil ČČK prestižní Evropskou soutěž první pomoci (FACE
2003). Pětičlenná družstva z 25 evropských zemí
se sjela ve dnech 3.–6. 7. 2003 na Výstaviště do
Prahy, aby na 10 soutěžních stanovištích změřila
své síly. Záštitu nad soutěží převzal předseda vlády ČR PhDr. Vladimír Špidla, slavnostní zahájení soutěže na Křižíkově fontáně provedla čestná prezidentka ČČK Viktorie Špidlová, vedoucí
výprav přijal místopředseda Senátu Parlamentu
ČR Přemysl Sobotka. Na prvních třech místech
této úspěšné soutěže bylo pořadí: 1. Švýcarsko,
2. Velká Británie, 3. Belgie (ČČK jako pořadatel
soutěž svým družstvem neobsazoval).
ČČK NA FÓRU DÁRCŮ
Ve dnech 2.–5. 10. 2003 se prezident ČČK MUDr. Zdenko Vlk, CSc.
zúčastnil ve Spojených arabských
emirátech zasedání tzv. Fóra dárců,
které bylo svoláno Mezinárodní federací ČK a ČP. Zasedání se zúčastnily delegace národních společností
ČK a ČP ze 36 zemí z 5 světadílů,
představitelé MV ČK, MF ČK a ČP
a jejich komisí.

PÁTRACÍ SLUŽBA ČČK

SPOLUPRÁCE S NĚMECKÝM
ČERVENÝM KŘÍŽEM

Tato specializovaná služba ČČK vyřídila v
roce 2003 celkem 1.829 žádostí, týkajících se
především zajišťování dokumentů souvisejících
s perzekucí za druhé světové války, pátrání po
osobách (mj. stále ještě z období druhé světové
války), předávání tzv. rodinných zpráv ČK do
oblastí postižených válečnými konflikty nebo
přírodními katastrofami, pátrání po hrobech vojáků padlých ve druhé světové válce, spojování
rodin, vydávání výpisů z řeckých evidenčních
listů pro uprchlíky z Řecka, kteří emigrovali do
ČR v letech 1946–1949. Pátrací služba ČČK
poskytuje rovněž poradenskou službu.

Již od roku 2001 probíhá dlouhodobá spolupráce ČČK s Německým ČK na společných projektech „Příprava na katastrofy“ a „První
pomoc“. V rámci těchto projektů byla v roce
2003 uspořádána 4 školení, vydány 2 učebnice
pro Humanitární jednotky ČČK, soubor výukových fólií pro výuku první pomoci pro zpětné
projektory a zajištěno materiální vybavení pro
Humanitární jednotky do 14 krajských pohotovostních skladů ČČK. Byla zahájena rovněž přípravná jednání k uzavření dohody o spolupráci
s Hessenským ČK.
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HUMANITÁRNÍ POMOCI ČČK DO ZAHRANIČÍ
V roce 2003 poskytl ČČK ze svého Fondu humanity ČČK a ve spolupráci s vládou ČR ze státních prostředků 3 humanitární pomoci (materiální a finanční) do 3 zemí postižených válečnými
konflikty a přírodními katastrofami v celkové hodnotě 40.832.922,- Kč. Konkrétně se jednalo o
následující humanitární pomoci:
A. Irák - válečný konflikt - 32.224.282,- Kč
společná humanitární materiální pomoc vlády ČR a ČČK ve 2 zásilkách
obsahovala všeobecný zdravotnický materiál, zařízení pro jednotku intenzivní péče, operačního sálu, chirurgické nástroje, soupravy pro úpravu pitné
vody, očkovací látky, trvanlivé nápoje a dětské hračky. Dále byl výtěžek
veřejné sbírky ČČK ve výši 46.913,- Kč zaslán na konto MV ČK pro Irák.
B. Srbsko a Černá Hora - válečný konflikt - 7.200.000,- Kč
prostřednictvím ČČK se uskutečňuje státní humanitární pomoc zaměřená
na rekonstrukci pavilonu urologie nemocnice Dr. Dragiši Mišoviče v Bělehradě postiženou válečným konfliktem v bývalé Jugoslávii.

C. Írán - zemětřesení - 1.408.640,- Kč
ČČK poskytl přímo Íránskému červenému půlměsíci finanční pomoc (výtěžek veřejné finanční sbírky) na odstraňování následků ničivého zemětřesení.

BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE

372.255 odběrů bezpříspěvkových, což znamená,
že 97,8 % všech odběrů krve uskutečněných v
ČR bylo od bezpříspěvkových dárců krve (BDK).
Samostatnou kapitolu představují odběry krevní
plazmy, kterých bylo v roce 2003 uskutečněno
celkem 68.109, z toho 58.961 od bezpříspěvkových dárců krve, což představuje 86,6 %.
Český červený kříž (ČČK) v oblasti dárcovství krve spolupracuje na náboru bezpříspěvkových dárců krve, při propagaci BDK a komplexně zajišťuje oceňování bezpříspěvkových dárců
krve.

97,8 %
2,2 %

V ČR bylo na konci roku 2003 registrováno na
transfúzních odděleních celkem 353.713 dárců
krve. Za nové dárce krve bylo v roce 2003 získáno 27.143 občanů. V roce 2003 bylo uskutečněno v ČR celkem 380.653 odběrů krve, z toho bylo

KLUBY DÁRCŮ KRVE
Aktivní BDK, kteří chtějí ČČK pomoci v náboru dárců krve a v propagaci bezpříspěvkového
dárcovství krve, se sdružují v tzv. Klubech dárců krve. V ČR jich bylo na konci roku 2003 registrováno 24 a sdružovaly celkem 950 BDK. Celostátní setkání jejich zástupců se v roce 2003 uskutečnilo ve spolupráci s OS ČČK Brno-venkov v Brně.
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OCEŇOVÁNÍ BEZPŘÍSPĚVKOVÝCH DÁRCŮ KRVE
Oblastní spolky ČČK ocenily mnohonásobné
bezpříspěvkové dárce krve v roce 2003 udělením celkem 24.398 některého ze tří stupňů Medaile prof. Janského, českého objevitele čtvrté
krevní skupiny. Celkem 11.940 BDK získalo
bronzovou medaili za 10 bezpříspěvkových odběrů, 8.312 BDK potom stříbrnou medaili za 20
bezpříspěvkových odběrů krve a konečně 4.146
BDK zlatou medaili za 40 bezpříspěvkových
odběrů krve.
Nejvyšším oceněním pro mnohonásobné BDK
je udělení některého ze tří tříd Zlatých křížů (3.
třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů, 2. třídy za
120 bezplatných odběrů a 1. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů krve). Udělení Zlatých křížů organizuje Úřad Českého červeného kříže na
celostátních slavnostních shromážděních za

účasti významných hostů a pozornosti sdělovacích prostředků.
V roce 2003 se uskutečnila celkem tři slavnostní předávání Zlatých křížů (v Praze, Olomouci a Ostravě) a bylo na nich uděleno celkem 721
Zlatých křížů 3., 2. a 1. třídy.
PŘIJETÍ DELEGACE BDK NA
PRAŽSKÉM HRADĚ

Již tradičně byla 19. 11. 2003 přijata delegace
mnohonásobných BDK (držitelů Zlatých křížů
3., 2. a 1. třídy) z celé ČR v doprovodu představitelů ČČK na Pražském hradě, tentokrát manželkou prezidenta republiky Ing. Lívií Klausovou, CSc.
VÝUKA
A A POSK
POSKYTOVÁNÍ
VÁNÍ PRVNÍ POMOCI
VÝUKA PRVNÍ POMOCI DĚTÍ A MLÁDEŽE
Uskutečňuje se zejména školením v normách
znalostí Mladý zdravotník I. a II. stupně. V
roce 2003 bylo v těchto normách vyškoleno celkem 25.557 žáků základních škol (z toho 13.146
dětí v normě znalostí Mladého zdravotníka I.
stupně a 12.411 dětí v normě znalostí Mladého
zdravotníka II. stupně). Z vyškolených dětí jsou
na školách vytvářeny hlídky mladých zdravotníků. Školení zabezpečuje především 2.742 učitelek- zdravotnic na základních školách.
Zdokonalovací školení dětí a mládeže ve znalostech a dovednostech první pomoci probíhá ve
třístupňovém systému studijních středisek
ČČK (oblastní, regionální, ústřední). V roce

2003 bylo v rámci tohoto systému vyškoleno
celkem 1.695 dětí a mládeže.
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VÝUKA PRVNÍ POMOCI DOSPĚLÝCH
V roce 2003 Český červený kříž vyškolil v různých normách znalostí první pomoci celkem 22.872
dospělých občanů, z toho:
• 10.030 osob v Základní normě zdravotnických znalostí (12 hod.)
• 2.700 osob v normě znalostí Zdravotník zotavovacích akcí (40 hod.)
•
99 dobrovolníků označených tabulkou „Zdravotník ČČK“
•
230 osob v normě znalostí Dobrovolná sestra ČČK (40 hod.)
• 9.730 uchazečů o řidičský průkaz ve zdravotnické přípravě (6 hod.)
•
52 osob v normě znalostí Zdravotnický instruktor ČČK (56 hod.)
•
31 osob v normě znalostí Maskér ČČK
Velmi pozitivně se na těchto počtech projevuje skutečnost, že ČČK je od roku 2000 jako jediný
v ČR vlastníkem Evropského certifikátu na výuku v „Základní normě zdravotnických znalostí“
od Evropské komise pro výuku první pomoci a od roku 2002 také držitelem nové akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro všechny OS ČČK v ČR na školení v normě znalostí „Zdravotník zotavovacích akcí“.
Český červený kříž má ve své evidenci na konci roku 2003 celkem 8.710 dobrovolných zdravotníků vyškolených v různých normách znalostí první pomoci; z toho je:
• 6.067 dobrovolných sester ČČK
•
584 držitelů tabulek „Zdravotník ČČK“
• 1.471 členů Humanitárních jednotek ČČK
•
569 zdravotnických instruktorů ČČK
•
19 členů Ústřední pohotovostní záchranné jednotky ČČK
POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI DOBROVOLNÝMI ZDRAVOTNÍKY ČČK
Dobrovolní zdravotníci ČČK zajišťují zdravotnické služby především při akcích hromadného
charakteru (kulturních, společenských a sportovních). V roce 2003 zřídil ČČK celkem 179 Stanic
první pomoci ČČK (z toho bylo 30 stálých Stanic první pomoci ČČK a 149 dočasných Stanic první
pomoci ČČK).
Při poskytování první pomoci a zajišťování zdravotnických služeb odpracovali dobrovolní zdravotníci ČČK v roce 2003 celkem 96.465 hodin a poskytli první pomoc celkem 37.905 osobám.
SVĚTOVÝ DEN
PRVNÍ POMOCI

Již počtvrté se v roce 2003 ČČK zapojil do
mezinárodní motivačně propagační akce, která
tentokrát poprvé neprobíhala jen v Evropě, ale
na celém světě - Světového dne první pomoci.
I přes nepřízeň počasí (na většině území ČR déšť
a silný vítr) se jej v 58 městech zúčastnilo 56.710
osob.
NOVÉ VÝUKOVÉ POMŮCKY
V roce 2003 Úřad ČČK dokončil seriál vydávání učebnic. V současné době má ČČK učebnice ke
všem svým 10 normám znalostí první pomoci (v roce 2003 vyšly poslední z nich - Zdravotník
ČČK-Junior, Školitel ČČK a Maskér ČČK). Navíc v roce 2003 vydal Úřad ČČK pod názvem
„Naučte se poskytovat první pomoc“ soubor výukových fólií do zpětných projektorů.
Zdravotnická činnost ČČK je podporována granty Ministerstva zdravotnictví ČR.
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PROVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRVNÍ POMOCI V SOUTĚŽÍCH
Znalosti a dovednosti v první pomoci si členové hlídek mladých zdravotníků I. a II. stupně
(HMZ), družstev první pomoci Mládeže ČČK a
zdravotnických družstev Humanitárních jednotek (HJ) ČČK prověřují v každoročně pořádaných postupových soutěžích (místní, okresní,
krajská a republiková kola soutěží).
Např. jen čtyřstupňové soutěže hlídek mladých
zdravotníků se v roce 2003 zúčastnilo 10.965
mladých zdravotníků I. a II. stupně.
V roce 2003 v národních kolech těchto soutěží zvítězili:
Soutěž
HMZ I. stupně
HMZ II. stupně
Kubínův memoriál
Zdravot. družstva HJ ČČK

Pořadatel
Chrudim
Chrudim
Pelhřimov
Jindřichův Hradec

Vítěz
Olomouc
Jindřichův Hradec
Pardubice
Praha 3+6+8

EVROPSKÁ KAMPAŇ
„BEZPEČNOST DĚTÍ NA SILNICÍCH“

ČČK se v roce 2003 zapojil spolu s dalšími
25 evropskými národními společnostmi ČK do
evropské kampaně „Bezpečnost dětí na silnicích“. Těmto otázkám byla věnována pozornost
při Světovém dnu první pomoci 2003, při soutěžích hlídek mladých zdravotníků i v obnoveném
Magazínu mladého zdravotníka 2003 (vydaném znovu po více než 10 letech). Na této kampani se sponzorsky podílí české zastoupení firmy Toyota.

MLÁDEŽ ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Členskou základnu Mládeže Českého červeného kříže tvořilo na konci roku 2003 celkem
1.085 členů sdružených ve 36 Oblastních skupinách Mládeže ČČK. Věkové složení bylo následující:
• 17 % dětí do 15 let věku (184 členů)
• 48 % mládeže ve věku 15–18 let (521 členů)
• 35 % mladých členů starších 18 let (380 členů)

nad 18 let

do 15 let

15–18 let
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Pro své členy vydává Sekretariát Mládeže ČČK 5x ročně Zpravodaj Mládeže ČČK v nákladu
300 výtisků. Činnost Mládeže ČČK je prezentována rovněž prostřednictvím Internetu pod označením - http://www.volny.cz/mladez.cck.
Mládež ČČK realizuje svou činnost prostřednictvím specializovaných projektů podporovaných
granty Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
POMOC V POHYBU (HELP TRANS)

PROJEKT DĚTI
V rámci tohoto projektu se v roce 2003 uskutečnily 4 letní tábory pro 195 dětí a 124 jednodenních a 18 vícedenních akcí pro 950 dětí v
regionech.
HIV/AIDS A ŽIVOT NÁS VŠECH
Cílem projektu je pomocí netradičních forem
diskutovat s vrstevníky o nebezpečí AIDS. V roce
2003 uskutečnilo 31 lektorů 105 besed pro 2.350
mladých lidí po celém území ČR.
MEZINÁRODNÍ KEMP
MLÁDEŽE ČK V ČR
Po několikaleté přestávce uspořádal ČČK opět
na území ČR Mezinárodní kemp Mládeže Červeného kříže. Uskutečnil se ve westernovém
městečku Šiklův mlýn ve Zvoli nad Perštejnem
ve dnech 15.–29. 8. 2003 za účasti 23 mladých
členů ČK ze 4 zemí (Litvy, Německa, Rumunska a ČR).

Projekt zahrnuje pomoc pohybově a smyslově postiženým občanům. Dispečink této služby
je provozován ve 14 městech ČR. V týmech Help
Trans je zapojeno celkem 230 dobrovolníků, kteří
v průběhu roku 2003 zajistili 674 služeb.
SOCIÁLNÍ ČINNOST

POMOC ČČK OHROŽENÝM SKUPINÁM OBYVATEL
V rámci pomoci ČČK důchodcům a zdravotně
postiženým v roce 2003 pomáhalo 59 Oblastních
spolků (OS) ČČK celkem 2.622 potřebným osobám
především formou ošacení a nákupu potravin.
Při zajišťování pomoci ČČK samoživitelům
a rodinám s více dětmi poskytlo v roce 2003
celkem 51 OS ČČK pomoc 3.754 samoživitelům a 57 OS ČČK poskytlo pomoc 2.390 rodinám se třemi a více dětmi především zabezpečováním ošacení, hraček, kočárků, školních pomůcek, lůžkovin, nábytku, nádobí, aj,
10
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Pomoc ČČK bezdomovcům zajišťovalo v roce 2003 celkem 58 OS ČČK pro 6.091 bezdomovců především poskytováním ošacení a obutí, ale i potřebnou poradenskou činností. Ubytovací střediska pro bezdomovce provozovaly 3 OS ČČK (Louny, Přerov a Zlín). OS ČČK Praha 2 provozoval Krizová centra na Hlavním nádraží v Praze a na nádraží Praha-Holešovice, v nichž poskytl v
roce 2003 pomoc celkem 20.580 potřebným osobám.
V rámci pomoci ČČK vězňům a propuštěným z vězení poskytlo v roce 2003 celkem 41 OS
ČČK formou ošacení, obutí a balíčků pomoc pro 484 vězňů a propuštěných z vězení.
OŠACOVACÍ STŘEDISKA ČČK

VYHLEDÁVACÍ A SIGNALIZAČNÍ
ČINNOST ČČK

V roce 2003 je provozovalo 54 OS ČČK a uspokojilo v nich za minimální ceny celkem 42.429
zájemců o obnošené šatstvo. Kromě toho v nich
bylo ošacení na základě doporučení Sociálních
odborů Městských úřadů zdarma poskytnuto celkem 7.830 sociálně potřebným občanům.

Zajišťovalo ji v roce 2003 celkem 33 OS ČČK.
Zahrnuje nejen aktivní vyhledávání potřebných
občanů a signalizování příslušným orgánům, ale
především zajištění okamžité pomoci.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČČK
Agentury profesionální pečovatelské služby ČČK provozovalo v roce 2003 celkem 8 OS ČČK (Praha 9, České Budějovice, Ostrava, Písek, Prachatice, Tachov, Teplice a Trutnov). V jejich rámci 104 profesionálních pečovatelek ČČK poskytovalo své služby průměrně 4.163 potřebným starým občanům měsíčně.
Dobrovolná pečovatelská služba ČČK byla v roce 2003 poskytována 2.371 dobrovolnými pečovatelkami ČČK pro celkem 2.622 dříve narozených a nemocných občanů.
DALŠÍ AKCE V SOCIÁLNÍ OBLASTI
V roce 2003 zorganizovalo 48 OS ČČK celkem 504 těchto akcí, dalších 2.527 akcí zorganizovaly místní skupiny ČČK. Jednalo se především o rehabilitační cvičení, rekondiční pobyty, výlety do přírody, zájezdy do divadel, pořádání besídek, aj.
V rámci Akademií třetího věku, které v roce
2003 pořádalo 11 OS ČČK, absolvovalo 158 přednášek celkem 3.398 dříve narozených posluchačů.
SOCIÁLNÍ DOMY A CHRÁNĚNÉ DÍLNY ČČK
V roce 2003 OS ČČK provozovaly na území
ČR celkem 20 Sociálních domů a zařízení
ČČK. Jednalo se o: Geriatrické centrum Český
Těšín, Gerocentrum Praha 9, Centrum sociální
péče Praha 9-Bojčenkova, Senior klub Ostrava,
Denní stacionář pro seniory Opava a Teplice, 2
Sociální domy Olomouc, Středisko humanitární
péče pro matky s dětmi Svitavy, 4 ubytovny pro
bezdomovce v Lounech, Přerově, Zlíně a Žatci,
Sociální dům Kladno, Jídelnu pro důchodce a
bezdomovce Ústí nad Labem, Dům Berounka v
Berouně, Hygienické a humanitární centrum pro
bezdomovce v Praze 7 a Teplicích, výdejnu obědů pro sociálně potřebné Prachatice a Krizové
centrum na Hlavním nádraží v Praze 2. Činnost

Sociálních domů ČČK je podporována granty
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Chráněné dílny ČČK v roce 2003 provozovaly 2 OS ČČK (Chomutov a Mladá Boleslav).
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OSTATNÍ
TNÍ ČINNOSTI
ZAHRANIČNÍ REKONDIČNÍ POBYTY
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI

TUZEMSKÉ REKONDIČNÍ POBYTY
ČČK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
DĚTI

Organizovalo je v roce 2003 celkem 53 OS
ČČK v 90 turnusech pro celkem 3.345 zdravotně postižených dětí. Rekondiční pobyty byly
zajišťovány pro děti s těmito diagnózami: ortopedické vady, alergie, astma, záchvatová onemocnění, enuréza, obezita a mentální postižení.

V roce 2003 je organizovalo 35 OS ČČK v 52
turnusech pro celkem 1.449 zdravotně postižených dětí s diagnózami - astma bronchiale, exema atop. a psoriasa.

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA ČČK
Byla v roce 2003 provozována 3 OS ČČK (Jihlava, Klatovy, Pelhřimov). Disponovala 28 zaměstnanci a 26 automobily. Ve všech třech okresech přepravila Dopravní zdravotnická služba ČČK
průměrně 3.990 nemocných měsíčně. Kromě toho v okrese Náchod provozuje Dopravní zdravotnickou službu Vodní záchranná služba ČČK (kolektivní člen ČČK).
DĚTSKÁ ODBORNÁ LÉČEBNA
CH. G. MASARYKOVÉ - BUKOVANY

DOMY S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU ČČK NA MORAVĚ

Toto zařízení bylo založeno ČSČK v roce 1931
a od roku 1994 je jeho zřizovatelem Český červený kříž. V roce 2002 se zde léčilo průměrně 90
dětí měsíčně. Kromě toho zde byl uspořádán jednoměsíční pobyt pro děti z černobylské oblasti.

V oblastech postižených ničivými povodněmi na Moravě v roce 1997 provozuje ČČK od
roku 2000 dva Domy s pečovatelskou službou
- v Moravském Písku a v Ostrožské Nové Vsi.

PROTIDROGOVÁ CENTRA ČČK
Na provozu protidrogových center se v roce 2003 podílely 4 OS ČČK (Praha 2, Kolín-Hradec
Králové, Litoměřice a Nymburk). V průběhu roku poskytla tato centra pomoc 970 klientům.
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HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY ČČK
Od roku 2001 ČČK postupně vytváří druhosledové Humanitární jednotky ČČK pro zařazení do Integrovaného záchranného systému ČR.
V závěru roku 2003 byly zřízeny již při 68 OS
ČČK a bylo do nich zařazeno 1.471 členů a dobrovolníků ČČK.
Pro případné nasazení především při přírodních katastrofách v zahraničí je připravována a
každoročně školena Ústřední pohotovostní záchranná jednotka ČČK v počtu 19 členů.
DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE ČČK - ALICE
V roce 2003 ji provozovalo celkem 16 agentur OS ČČK (Praha 9, Praha 10+Benešov, Kutná
Hora, Mělník, České Budějovice, Písek, Strakonice, Tachov, Děčín, Litoměřice, Teplice, Trutnov,
Blansko, Brno-venkov, Jihlava a Zlín). Tyto agentury zaměstnávaly 130 pracovnic (zejména zdravotních sester) a poskytovaly své služby průměrně pro 4.856 nemocných měsíčně.

POMOC ČČK POSTIŽENÝM PO
POVODNĚMI
VODNĚMI V ROCE 2002
Do konce roku 2002 vynaložil ČČK ze svého Fondu humanity na pomoc postiženým ničivými
povodněmi v Čechách v létě 2002 celkem 35.100.000,- Kč (na okamžitou pomoc, nákup vysoušečů, pobyty pro děti z postižených oblastí, nákup stavebního materiálu pro postižené občany, příspěvky na obecní výstavbu, příspěvky občanům na opravy obydlí, příspěvky na rekonstrukci školských, sociálních a zdravotnických zařízení).
Likvidace následků těchto povodní však pokračuje a ČČK se na pomoci postiženým významným způsobem podílí.
Ke 31. 12. 2003 se na povodňovém kontu Fondu humanity ČČK sešlo celkem 238.562.451,52
Kč (z toho činil výtěžek veřejné finanční sbírky 64.784.340,16 Kč, pomoc Německého ČK
105.016.450,95 Kč, pomoc Švýcarského ČK 48.771.898,71 Kč a pomoc Mezinárodní federace ČK
a ČP 19.989.761,70 Kč). Na celkem 8 typů humanitárních projektů ČČK na pomoc postiženým
povodněmi bylo k 31. 12. 2003 již vynaloženo celkem 202.693.563,49 Kč, k použití na rozpracované, zatím nedokončené a připravované projekty pomoci pro rok 2004 zbývá 35.898.888,03 Kč.
Osm typů humanitárních projektů má následující členění:
1. Okamžitá pomoc (čistící, hygienické, dezinfekční a úklidové prostředky, balená pitná voda,
trvanlivé potraviny, přikrývky, ošacení, aj.).
2. Nákup a distribuce vysoušečů.
3. Školské projekty (obnova mateřských škol, základních škol, dětských domovů, speciálních škol
pro postižené děti, aj.).
4. Zdravotnické projekty (obnova a rekonstrukce zdravotnických zařízení).
5. Sociální projekty (obnova ústavů sociální péče, domů s pečovatelskou službou, pomoc organizacím zdravotně postižených, aj.).
6. Projekty oprav (příspěvky na opravy postižených obydlí konkrétním rodinám ve výši 50.000,- Kč).
7. Projekt výstavby nových obydlí (výstavba obytných domů a domků pro postižené rodiny s
důrazem na seniory).
8. Ostatní projekty (víceúčelový objekt v Metlích, příspěvek Terezínu).
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Dům s 10 bytovými jednotkami v obci Libiš

Opravený dětský domov v Žichovci

Otevření Domu dětí a mládeže v Týně nad Vltavou

Jeden ze 7 povodňových dvojdomků v obci Štěchovice

Víceúčelový objekt v obci Metly

Otevření nemocnice v Kralupech nad Vltavou

Z veřejné sbírky občanů byly již např. ukončeny výstavby povodňových domků v obcích Kly,
Tchořovice, Štěchovice a Obříství, vybavení bytového domu v Hoštce, oprava základní školy ve Štěchovicích, oprava Ústavu sociální péče pro těžce mentálně a fyzicky postižené děti v Neratovicích.
Z ukončených projektů financovaných z prostředků poskytnutých Německým ČK připomeňme
opravy a vybavení základních škol v Mělníku, Křivoklátu, Kamýku nad Vltavou, Obříství, Hřensku
a Nižboru, opravy a vybavení mateřských škol v Ústí nad Labem, Berouně, Dolních Zálezlech,
Karlštejně a Solenici, opravu Dětského domova v Žichovci, opravy a vybavení učeben Střední
odborné školy a Vyšší odborné školy ve Štětí a opravu zdravotního střediska v Hýskově.
Z ukončených projektů financovaných z prostředků poskytnutých Švýcarským ČK jmenujme
výstavbu víceúčelového domu v Metlích (nazývaného „Švýcarský dům“), vybavení Domu dětí a
mládeže v Týně nad Vltavou a výstavbu 10 bytových jednotek v Libiši (v tzv. Švýcarské ulici).
Švýcarský ČK a Německý ČK (Hamburk) společně financovaly rekonstrukci a vybavení nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou.
Lucemburský ČK se významně podílel na opravách Domu s pečovatelskou službou v Mělníku
a Ústavu sociální péče v Praze 7. Italský ČK přispěl na rekonstrukci objektu Sdružení zdravotně
postižených ČR v Praze 8, na opravu Domu s pečovatelskou službou v Praze 8 a vybavení objektu
Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR rovněž v Praze 8.
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KOLEKTIVNÍ
OLEKTIVNÍ ČLENO
ČLENOVÉ
VÉ ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK
Základem činnosti Vodní
záchranné služby (VZS)
ČČK je především preventivní záchranná
služba, příprava a výcvik členů VZS, příprava dětí a mládeže VZS,
příprava techniky a materiálu. VZS ČČK organizuje na
základě akreditace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy kurzy pro Plavčíky a Plavčí mistry.
VZS ČČK je organizována ve 42 místních skupinách, v nichž sdružuje 2.154 členů, z nichž 73 %
tvoří děti a mládež VZS ČČK. Zřizuje 48 Stanic
první pomoci VZS ČČK u vodních ploch.
V průběhu roku 2003 členové VZS ČČK poskytli ošetření celkem 3.896 osobám a uskutečnili
529 akcí ve vodě, které přispěly k záchraně lidského života. V hlídkové činnosti členové VZS ČČK
odpracovali celkem 111.664 hodin, z toho 65.673 hodin zdarma. K záchraně majetku občanů či
organizací a institucí uskutečnili členové VZS ČČK celkem 546 akcí.
Svou připravenost zdokonalují členové VZS ČČK v propracovaném systému školení a doškolování a
při postupových soutěžích, které vrcholí každoročním mistrovstvím republiky jednotlivců a družstev.
VZS ČČK má v současné době 17 záchranných týmů. Na zkvalitnění součinnosti s ostatními
partnery v rámci IZS se podílely prostřednictvím grantu Ministerstvo vnitra-GŘ HZS ČR a Česká podnikatelská pojišťovna a.s.
HORSKÁ SLUŽBA ČR
Horská služba ČR působí v 7
lokalitách ČR - Šumava, Krušné
hory, Jizerské hory, Krkonoše,
Orlické hory, Jeseníky a Beskydy.
Pracuje v ní celkem 47 profesionálních pracovníků, 40 sezónních zaměstnanců
a 450 dobrovolných členů.
Horská služba ČR ošetřila v roce 2003 celkem
6.836 úrazů. Z tohoto počtu bylo 178 těžkých
záchranných a pátracích akcí, při 79 akcích asistoval vrtulník. Celkem 21 úrazů bylo smrtelných
a dvě třetiny úrazů byly charakterizovány jako
těžká zranění. Celkově se jednalo o nárůst 19,03 % úrazů ve srovnání s rokem 2002.
Z další činnosti se členové Horské služby ČR jako každoročně zaměřili především na prevenci a předcházení úrazům. Jedná se především o zajištění tyčového značení a rozcestníků s dalšími orientačními
prvky, jejich instalaci a průběžnou údržbu. Celkově se takto Horská služba ČR stará o 394 km tyčového
značení. Celoročně je také prováděna hlídková činnost jak v jednotlivých střediscích, tak po hřebenech hor.
Při své činnosti Horská služba asistuje při všech větších akcích konaných v horách ČR od úrovně
mistrovství republiky až po akce mezinárodního významu - světové a evropské poháry. Pořádá výcvikové akce pro zdravotní školy, cvičí a doškoluje své vlastní členy, provádí součinnostní cvičení s dalšími
složkami IZS. I v roce 2003 již tradičně pořádala zimní a letní mezinárodní soutěž horských služeb.
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SKALNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA CHKO BROUMOVSKO
Skalní záchranná služba
působila již čtvrtým rokem v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, která má
rozlohu 410 km2,
nachází se zde 432
km pěších a cyklistických tras a tisíce horolezeckých výstupových cest.
Na nejvíce exponovaných místech této oblasti
rozmístili členové Skalní záchranné služby celkem 11 stanovišť první pomoci, která vybavili nosítky a základním zdravotnickým materiálem.
V roce 2003 zasahovali ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem celkem v 17 záchranných akcích, což představuje více než trojnásobný nárůst případů proti předchozím létům.
Zvyšuje se rovněž frekvence zásahů v zimním období. Poskytovali první pomoc, prováděli transporty turistů, pátrací akce po ztracených dětech na žádost Policie ČR, asistovali hasičům i zdravotnické záchranné službě.
V rámci preventivní činnosti vykonávali služby na nejvíce navštěvovaných místech (v hlídkové
činnosti to v roce 2003 představovalo více než 2.000 hodin zdarma).
Trvale věnují pozornost základní a zdokonalovací přípravě svých členů. Uskutečnili v roce 2003
celkem 7 společných cvičení, prezentovali se na závodech v Německu a v Polsku. Zajišťovali bezpečnost při závodech horských kol, prováděli ukázky své činnosti pro veřejnost.
SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ ČR
Svaz záchranných brigád kynologů (SZBK) ČR je zájmovou dobrovolnou organizací zabývající se výcvikem a
využitím záchranných psů.
Je součástí Integrovaného
záchranného systému ČR.
Má neustále v pohotovosti 18
psovodů Pohotovostní záchranné jednotky Hasičského záchranného sboru ČR.
V roce 2003 se psovodi SZBK ČR se svými psy zúčastnili 32 záchranných akcí na území České republiky a dále aktivně zasahovali 2x v zahraničí - při zemětřeseních v Alžírsku a v Íránu.
V rámci sportovní činnosti jsou k prověřování úspěšnosti výcviku pořádány soutěže v jednotlivých kategoriích (sutiny, plošné vyhledávání, vodní práce, laviny)
a Mistrovství republiky záchranných psů, které se v roce
2003 uskutečnilo v Brodku na Moravě.
Na mezinárodním poli se reprezentanti SZBK ČR
zúčastnili Mistrovství světa záchranných psů v Dánsku, kde obsadili čtvrté místo. V roce 2003 uspořádal SZBK v ČR Světové sympozium o výcviku
záchranných psů, jehož se zúčastnili zástupci z 24 zemí.
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PŘEHLED PROJEKTŮ ČČK ZA ROK 2003 - STÁTNÍ ZAKÁZKY
Projekty

Státní dotace
(smlouva)
41.255.800

Výdaje

Příjmy

61.470.398

21.173.125

6.316.900
7.651.800

7.810.881
17.444.535

1.496.964
10.326.165

Rek. pobyty tuzemské
Bezpř. dárcovství krve
Help Trans
Prevence šíření AIDS
Pátrací služba
Výuka PP - nouzové stavy

12.002.500
10.580.500
350.000
105.800
800.000
1.200.000

19.962.375
10.954.547
573.293
121.723
834.905
1.289.973

8.517.422
192.859
223.293
15.923
34.905
90.394

Výuka PP dospělých
Služba PP na nádražích
Zapojení do mez. spolupráce
2.Státní zakázka MV
3.Státní zakázka MPSV
z toho:
Gerocentrum Praha 9

258.300
290.000
1.700.000
357.000
18.729.900

369.000
454.500
1.654.666
279.161
42.347.989

110.700
164.500
83.748
23.720.665

1.830.000

4.147.801

2.317.801

Gerocentrum Karviná
Dům soc. péče Kladno
Stř. soc. služeb Ústí n. Labem
Krizové centrum Praha 2
Dům soc. služeb Praha 9
Humanitární centrum Praha 7

2.750.000
447.900
940.000
695.000
2.650.000
178.000

9.509.932
957.597
2.023.750
1.954.016
6.151.308
667.886

6.759.932
509.697
1.083.750
1.259.016
3.501.308
489.886

Azylový dům Svitavy
Dům Berounka Beroun
Pečovatelská služba Teplice
Pečovatelská služba Č. Budějovice
Pečovatelská služba K. Hora
Týdenní stacionář Teplice

509.000
1.204.000
4.085.000
1.391.000
30.000
686.000

848.683
1.573.462
6.046.991
3.426.001
1.469.610
1.572.467

339.683
472.038
1.961.991
2.035.001
1.439.610
886.467

Sociální centrum Teplice
Denní centrum Opava
Centrum drog. závislosti Litoměřice
Celkem státní zakázky

437.000
276.000
621.000
60.342.700

638.701
471.784
888.000
104.097.549

201.701
195.784
267.000
44.977.539

1.Státní zakázka MZ
z toho:
Výuka PP dětí a mládeže
Rek. pobyty zahraniční
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Pomozte nám pomáhat

Firmy

Fond humanity ČČK
číslo konta

HARTMANN-RICO

10030-7334-011/0100

a CHEMOPHARMA

Komerční banka Praha 1

sponzorovaly v roce 2003
zdravotnické programy ČČK.
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