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Viktorie Špidlová – čestná
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S L O V O

JUDr. Jiří Procházka
ředitel Úřadu Českého červeného kříže

Čím je Český červený kříž?
Komu a jak v roce 2008 přispěl ku pomoci?
To jsou jen některé z otázek, na které by měla přinést odpověď tato Výroční zpráva. Jistěže spíše promlouvá strohou řečí
čísel, ale i právě taková výpověď je jedním ze 186 národních kamínků do pomyslné mozaiky tvořící obraz Mezinárodního
hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce osmého roku nového tisíciletí a současně kamínkem již 140. v řadě, který
pochází z našich zemí, neboť právě tolik let zde čítá historie Červeného kříže.
Rozsáhlým v čase i v místě je tedy prostor Červeného kříže, najdeme v něm pomoc sociálně slabým, zdravotně postiženým
dětem, seniorům, obětem katastrof, ale i programy výuky první pomoci či propagaci bezplatného dárcovství krve stejně
jako pátrání po nezvěstných či prosazování principů humanitárního práva.
Věřím, že mnozí z čtenářů naší výroční zprávy budou těmi, kteří se rozhodnou právě v tomto prostoru pomáhat spolu
s námi všem těm, kteří nejsou s to si pomoci sami nebo zatím nevědí jak – Pro Humanitate Coniuncti.

RNDr. Marek Jukl, Ph.D. – prezident Českého červeného kříže
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
O ČESKÉM ČERVENÉM KŘÍŽI

Z Á K L A D N Í

I N F O R M A C E

Poslání Českého červeného kříže 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.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní
společností Červeného kříže na území České republiky
ve smyslu mezinárodního práva a jeho postavení je upraveno zákonem č.126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu
Červeného kříže a o Československém červeném kříži,
podle nějž plní zejména tyto úkoly:
• působí jako výlučně uznaná pomocná organizace
vojenské zdravotnické služby
• působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva
a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných
mimořádných událostí
• poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další
humanitární služby
• šíří znalost Ženevských úmluv

Oblastní spolky ČČK (OS ČČK) a jejich orgány:
• valné shromáždění oblastního spolku
• oblastní výkonná rada
• dozorčí rada
OS ČČK jsou organizační jednotkou národní společnosti
ČČK. K datu 31. 12. 2008 je registrováno u Výkonné rady
ČČK 78 oblastních spolků.

Český červený kříž (ČČK) a jeho orgány:
• Shromáždění delegátů ČČK
• Výkonná rada ČČK
• Dozorčí rada ČČK
Ke dni 31. 12. 2008 měl ČČK celkem 60 904 členů
a dobrovolníků.

Místní skupiny ČČK (MS ČČK) a jejich orgány:
• valná hromada
• představenstvo
• revizoři
MS ČČK jsou základním článkem organizační struktury
Českého červeného kříže. K datu 31. 12. 2008 je registrováno 1 448 místních skupin.
Statutárními zástupci ČČK a jejich organizačních
jednotek jsou:
• prezident ČČK – Společnost ČČK
• předseda OVR ČČK – oblastní spolek ČČK
• předseda MS ČČK – místní skupina ČČK

Podrobnější informace o organizační struktuře NS ČČK je možné nalézt ve Stanovách ČČK (viz www.cervenykriz.eu).
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REPREZENTATIVNÍ AKCE
POŘÁDANÉ ÚŘADEM ČČK

R E P R E Z E N T A T I V N Í

A K C E

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V PROSTORÁCH
SENÁTU PARLAMENTU ČR – 12. 5. 2008

Zlatého kříže, což je nejvyšší ocenění, kterým ČČK
bezplatné dárce krve oceňuje.

V rámci oslav Světového dne Červeného kříže (8. květen)
se konalo 12. května 2008 slavnostní shromáždění
v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR za účasti předsedy
Senátu MUDr. Přemysla Sobotky, který nad celou akcí
převzal záštitu. Sešli se zde, jako již tradičně každým
rokem, ti z členů a zaměstnanců, kteří se v rámci aktivit
oblastních spolků významně podílejí na činnostech ČČK.
Pří této příležitosti bylo předáno šest Medailí Alice
Masarykové. Tato medaile je nejvyšším vyznamenáním
ČČK a nese jméno po jeho zakladatelce.

SLAVNOSTNÍ PODĚKOVÁNÍ NEJVÍCE ZASLOUŽILÝM
DÁRCŮM KRVE V GALERII PÍSECKÁ BRÁNA
– 6. 12. 2008

PORADA ŘEDITELŮ ÚŘADŮ OS ČČK
13. – 14. 10. 2008
Ve dnech 13. – 14. 10. 2008 se v konferenčních
prostorách hotelu Labe v Pardubicích uskutečnila
pravidelná každoroční celorepubliková porada ředitelů a
ředitelek úřadů OS ČČK. Stěžejním obsahem porady bylo
projednání úkolů v rámci dalšího strategického rozvoje
práce Českého červeného kříže.

PŘIJETÍ DELEGACE MNOHONÁSOBNÝCH
BEZPLATNÝCH DÁRCŮ KRVE NA PRAŽSKÉM
HRADĚ – 6. 11. 2008
Český červený kříž uspořádal ve spolupráci s Kanceláří
prezidenta republiky již tradiční setkání mnohonásobných
bezplatných dárců krve s paní Ing. Livií Klausovou, CSc.
Do reprezentačních prostor Pražského hradu přijalo
pozvání 24 dárců, kteří byli tradičně vybráni z nositelů
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Český červený kříž uspořádal poprvé v historii oceňování
bezplatných dárců krve slavnostní poděkování nejvíce
zasloužilým dárcům, kteří absolvovali 250 a více odběrů.
Celkem bylo oceněno 24 osob, přičemž nejmladšímu
oceněnému je 41 let a nejstaršímu 67 let.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi ojedinělou akci
v rámci projektu bezplatného dárcovství krve, byly pro
konání této akce vybrány i zajímavé prostory galerie
Písecká brána.

PŘEDÁNÍ VYZNAMENÁNÍ ČČK NA STAROMĚSTSKÉ
RADNICI V PRAZE
– 8. 12. 2008
Starobylé prostory Brožíkovy síně Staroměstské radnice
v Praze byly místem, kde 8. 12. 2008 proběhlo tradiční
předání vyznamenání Českého červeného kříže. Předání
vyznamenání Českého červeného kříže se uskutečnilo
pod symbolickou záštitou člena rady Zastupitelstva
hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví Mgr.
Milana Pešáka. Bylo pozváno celkem 29 vyznamenaných,
dvaadvacet z nich obdrželo vyznamenání ČČK
„Za dlouholetou práci“ a těm sedmi, kteří v rozhodující
chvíli přispěli včasným a správným poskytnutím první
pomoci k záchraně lidského života, byla udělena medaile
ČČK „Za záchranu života“.
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MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE

M E Z I N Á R O D N Í

SVĚTOVÝ DEN ČK NA SLOVENSKU
ve dnech 4. – 5. 5. 2008 se čelní představitelé zúčastnili
oslav Červeného kříže na Slovensku. Jako každý rok i letos
se setkali s nejvyššími představiteli SČK a prezidentem
Slovenské republiky.

S P O L U P R Á C E

VÝROČNÍ SETKÁNÍ SÍTĚ PRO PRVNÍ POMOC
A VZDĚLÁVÁNÍ
Výroční setkání, na kterém se sešli představitelé sítě
pro první pomoc a vzdělávání, se uskutečnilo ve dnech
16. – 18. 10. 2008 v Aténách. Zasedání se koná každý
rok a účastníci zde hodnotí aktivity, které v daném roce
proběhly.

VÝROČNÍ SCHŮZKA V BRUSELU
Koncem loňského roku se konala Výroční schůzka
Kanceláře ČK/EU. Sešli se zde představitelé všech národních společností ČK při EU.

FACE
Začátkem léta loňského roku proběhlo další kolo evropské soutěže v první pomoci. Soutěž se konala ve Velké
Británii a zúčastnilo se jí družstvo OS ČČK Pelhřimov.

SETKÁNÍ K PROJEKTU
„DOBROVOLNÝ SOCIÁLNÍ ROK“
Koncem října proběhlo v německém Aalenu setkání
zástupců NČK a ČČK, jehož hlavním tématem byl projekt
vzájemné výměny dobrovolníků, kteří by pomáhali po
dobu max. 1 roku ve vybraných zařízeních určených pro
sociálně slabé občany, seniory a děti tělesně a duševně
postižené.

PŘEDNÁŠKA MHP V NĚMECKU
NÁVŠTĚVA DOMU SENIORŮ V NĚMECKU
V loňském roce navštívili představitelé ČČK několik domů
pro seniory, které spravuje Hessenský červený kříž.

V říjnu loňského roku se konalo setkání diseminátorů
NČK, konkrétně z regionálního spolku v Hessensku, kam
byli pozváni i představitelé z ČČK, aby přispěli informacemi o aktivitách v oblasti MHP v Českém červeném kříži.

SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ KAMPANĚ
„BEZPEČNOST DĚTÍ NA SILNÍCÍCH“
V rámci posledního ročníku kampaně se ve dnech
21. – 24. 2. 2008 konalo na Kypru setkání koordinátorů.
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HUMANITÁRNÍ POMOC
DO ZAHRANIČÍ

H U M A N I T Á R N Í

P O M O C

V roce 2008 poskytl Český červený kříž ze svého Fondu humanity 4 finanční humanitární pomoci do 4 zemí světa
v celkové hodnotě 367 824 Kč.

Mezinárodní výbor ČK
květen 2008
zmírnění následků zásahu cyklonu Narcis
Myanmar - Barma
100 000 Kč
Mezinárodní federace ČK a ČP
pomoc postiženým zemětřesením na jihovýchodě
provincie Sečuán – Čína
150 000 Kč

Ukrajinský červený kříž
pomoc oblastem zasaženým povodněmi
97 824 Kč

Rumunsko
pomoc krajanům prostřednictvím OS ČČK Praha 3-6-8
zajištění zdravotnického materiálu
20 000 Kč
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D ě t ská o d b o r ná l é č e b na – B u ko v a ny

PROGRAMOVÁ ČINNOST
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

P R O G R A M O V Á

BEZPLATNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE (BDK)
Bezplatné dárcovství krve patří již tradičně k hlavním
programovým činnostem Českého červeného kříže, který
s transfuzními zařízeními spolupracuje při náboru BDK,
při propagaci a zajišťuje komplexně oceňování bezplatných dárců krve.
Nábor a propagace
S touto programovou činností souvisí v poslední době
mnoho zdařilých propagačních akcí a kampaní většího
či menšího rozsahu, jejichž realizátory jsou buď oblastní
spolky nebo přímo Úřad ČČK.
Cílem těchto akcí je pomoci získat nové bezplatné dárce
krve především v řadách mladší generace, která by měla
nahradit početnou skupinu dárců, kteří v průběhu několika málo let dovrší věku 60-ti let a nebudou moci již krev
darovat. Zajímavé jsou i akce, v rámci níž mají možnost
studenti středních škol navštívit transfuzní oddělení
a seznámit se tak s reálným prostředím těchto oddělení.
K pravidelným akcím, které v rámci kampaně probíhají
v Praze, patří akce pod názvem „Darujte krev s Českou
Miss a Vicemiss“.
V Olomouci podporujeme akci „Daruj krev ještě dnes“, jejímž patronem je hokejová legenda Jiří Dopita.
Další velká akce, tentokráte celorepubliková, měla název
„Jdeme dát krev: policisté – hasiči“, kdy hlavními organizátory byl Nezávislý odborový svaz PČR, ČČK, Zdravotní
pojišťovna MV ČR a společnost Nef de Santé. Na tiskové
konferenci spojené s touto měsíční odběrovou akcí byl
přítomen ministr vnitra Ivan Langer, policejní prezident
Oldřich Martinů a další významní hosté.
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Další etapu kampaně představují netradičně pojaté plakáty/vizuály, natočení dvou verzí radiospotu a vytvoření
bannerů. Tvářemi této části kampaně se stali bez nároku
na honorář Česká vicemiss 2007 slečna Eva Čerešňáková
a lékař a zpěvák pan Ali Amiri.
S náborem a propagací také může, pokud chce, pomáhat
740 aktivních bezplatných dárců krve, kteří se sdružují ve
20 Klubech dárců krve.
Oceňování BDK
Medaile prof. Janského, českého objevitele čtvrté krevní
skupiny
V roce 2008 bylo oceněno celkem 26 442 dárců,
z nichž 12 275 získalo bronzovou medaili za 10 bezplatných odběrů, 8 906 bezplatných dárců získalo stříbrnou
medaili za 20 odběrů a 5 261 dárců získalo zlatou medaili
za 40 odběrů.
Zlaté kříže 3. třídy (80 odběrů), 2. třídy (120 odběrů)
a 1. třídy (160 odběrů) – nejvyšší ocenění pro mnohonásobné bezplatné dárce krve
V roce 2008 bylo oceněno tímto vyznamenáním celkem
1 232 bezplatných dárců krve, z toho 299 dárců krve
obdrželo Zlaté kříže 2. a 1. třídy. Tato vyznamenání se
udělují v rámci slavnostních akcí, které pořádal Úřad ČČK
v Praze a Ostravě. 933 dárců obdrželo Zlaté kříže 3. třídy,
které byly předávány v rámci slavnostních akcí pořádaných Oblastními spolky ČČK.

VÝUKA A POSKYTOVÁNÍ PŘEDLÉKAŘSKÉ PRVNÍ
POMOCI (PP)
Výuka první pomoci dětí a mládeže
Hlavní myšlenkou projektu je seznamovat děti a mládež se zásadami ochrany zdraví a naučit je teoreticky
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i prakticky ovládat život zachraňující úkony. Výuka se
uskutečňuje především školením v normách znalosti
Mladý zdravotník I. a II. stupně. V roce 2008 bylo v těchto
normách vyškoleno celkem 18 389 žáků základních škol
(z toho 8 551 dětí v normě znalostí Mladého zdravotníka
I. stupně a 9 838 dětí v normě Mladého zdravotníka
II. stupně). Vyškolené děti si odnášejí znalosti základů
první pomoci a mohou tak pomoci kamarádům ve škole,
při hrách či sportu, rodičům i jiným.
Zdokonalovací školení dětí a mládeže ve znalostech první
pomoci probíhá v rámci třístupňového systému tzv. studijních středisek ČČK (okresní, krajské, ústřední). V rámci
tohoto systému bylo vyškoleno v roce 2008 celkem
1 532 dětí a mládeže.

Po dosažení 18. roku věku se mohou vyškolení členové
dále zapojit do programu výuky první pomoci dospělých
a systému Humanitárních jednotek ČČK.
V rámci této programové činnosti se ČČK zapojil do
evropské kampaně „Bezpečnost dětí na silnicích“
a pořádal řadu akcí, které byly s tematikou bezpečnosti
na silnicích spojeny.
Cílem všech akcí spojených s kampaní bylo připomenout
veřejnosti, jak je důležité mít alespoň v povědomí základní informace, týkající se např. předlékařské první pomoci,
základních zásad bezpečnosti na silnicích (např. dětské
zádržné systémy) či seznámit návštěvníky s informacemi,
týkajícími se správného vybavení lékárniček.

Přehled jednotlivých norem znalostí první pomoci ČČK a statistiky počtu vyškolených a doškolených dospělých osob prostřednictvím ČČK – r. 2008
Název normy
Základní normy zdravotnických znalostí
Zdravotník zotavovacích akcí
(včetně pedagogických pracovníků)
Zdravotník ČČK – junior (30 hodinová norma)
Dobrovolná sestra ČČK
Uchazeč o řidičský průkaz ve zdrav. přípravě

Počet vyškolených osob
6 761
3 673
(z toho ped. pracovníků 934)

1 373

1 767
45

241

10 370

Zdravotnický instruktor ČČK

14

Maskér ČČK

40

Ovládání automatického externího defibrilátoru (AED)

Počet doškolených osob

44

1 975

Kurzy první pomoci pro zaměstnavatele

21 449

Celkem vyškoleno a doškoleno

46 094

1 658

Praktické znalosti a dovednosti z oblasti 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).
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Vyvrcholením kampaně byla pražská akce pod názvem
„Pojďte s námi do ZOO!“, kde měli účastníci možnost
shlédnout zajímavé ukázky předlékařské první pomoci,
práci psovodů či ukázky záchranářské techniky. Pro děti
i dospělé byl připraven také bohatý doprovodný program,
na kterém nechyběly ani známé televizní tváře.
Výuka první pomoci dospělých
ČČK je jako jediný v ČR držitelem Evropského certifikátu
první pomoci udělovaného Evropským referenčním centrem ČK pro „Základní normu zdravotnických znalostí“
(od r. 2000) a pro zdravotnickou přípravu uchazečů
o řidičský průkaz (od r. 2004). Rozhodnutím Evropského
referenčního centra ČK pro výuku první pomoci byla ČČK
obnovena akreditace obou kurzů do r. 2013.
ČČK dále získal nové akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to na školení v normě „Zdravotník
zotavovacích akcí“ (od r. 2002) a na výuku v „Základní
normě zdravotnických znalostí“ (od r. 2004).

SOCIÁLNÍ ČINNOST
Základem sociální činnosti Českého červeného kříže
je dobrovolná práce členů Českého červeného kříže
na úrovni oblastních spolků a místních skupin ČČK. Ty
organizují dobrovolnou pečovatelskou službu, pomoc
ohroženým skupinám obyvatel, akce pro staré, nemocné
a tělesně postižené občany, ošacovací střediska apod.
Kromě dobrovolné sociální činnosti zaměřil Český červený kříž svoji pozornost také na poskytování sociálních
služeb na profesionální úrovni. Je zřizovatelem nebo provozovatelem sociálních zařízení různých typů a poskytuje
profesionální pečovatelskou službu a domácí ošetřovatel-
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skou péči (název projektu Alice) a senior dopravu, která
zajišťuje pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění. Přehled jednotlivých sociálních zařízení,
stejně tak jako informace o poskytovaných službách, je
možno nalézt na webových stránkách ČČK.
V rámci sociální činnosti je ČČK již třetím rokem zapojen
do projektu „Zdravé stárnutí“, který je zaměřen na relativně zdravé seniory, jež jsou soběstační do té míry, že
při pravidelných návštěvách a pomoci rodinných příslušníků nebo pečovatelek mohou žít samostatně ve svých
domovech. V rámci tohoto projektu ČČK pořádá pro tyto
seniory rekondiční pobyty.

REKONDIČNÍ POBYTY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
DĚTI
Český červený kříž prostřednictvím svých oblastních
spolků každoročně organizuje tuzemské i zahraniční
rekondiční pobyty.
Rekondiční pobyty jsou určeny pro zdravotně postižené
děti z celé republiky, které se v důsledku jakéhokoliv
chronického onemocnění a nebo z nutnosti zvýšeného
zdravotnického dohledu nemohou zúčastnit pobytu
jiného typu. Pobyty jsou koncipovány jako pokračování
léčebně preventivní, rehabilitační a výchovné péče poskytované těmto dětem v průběhu roku.
Tuzemské rekondiční pobyty jsou organizovány nejčastěji pro děti se středně významnými ortopedickými
vadami, s astma bronchiale, alergiemi, epilepsií, enurézou, obezitou či mentálním postižením. V roce 2008 bylo
uskutečněno v rámci tohoto projektu celkem 74 turnusů,
kterých se zúčastnilo celkem 2 113 dětí.
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Zahraniční rekondiční pobyty jsou zaměřeny na děti
postižené astma bronchiale, atopickým ekzemem a psoriasou. V roce 2008 bylo v rámci tohoto projektu uskutečněno celkem 36 turnusů, kterých se zúčastnilo celkem
1 113 dětí.
S tematikou léčby dětí souvisí jedno ze zajímavých zařízení ČČK, a to Dětská odborná lečebna CH. G. Masarykové
v Bukovanech, která již existuje 78 let a je druhou nejstarší respirační léčebnou v Čechách.
Areál Dětské odborné léčebny se nachází na hranici
okresů Příbram a Písek. Příznivé klimatické podmínky pro
léčení dýchacích cest, vytváří nedaleká Orlická přehrada
a skutečnost, že v okruhu 25 km nejsou žádné průmyslové podniky. Areál léčebny zahrnuje kromě hlavní budovy
zámku také rozsáhlou upravenou zahradu a sad, které
slouží k využití volného času léčených dětí.
V roce 1925 byl zámek Bukovany s přilehlými pozemky
přidělen Československému červenému kříži (ČSČK)
pro účel zřízení ozdravovny pro děti. Dětská ozdravovna byla slavnostně otevřena 18. června 1931. Od té
doby až dodnes je ozdravovna dětským zdravotnickým
zařízením s velmi dobrou pověstí a prokazatelnými
léčebnými úspěchy. Od roku 1991 je samostatným
právním subjektem, který splňuje veškeré podmínky pro
provozování odborné dětské léčebné péče. V roce 1994
se pod názvem Dětská odborná léčebna Charlotty G.
Masarykové stává nestátním zdravotnickým zařízením,
jehož zřizovatelem je Český červený kříž. Od té doby je
také veškerá léčebná péče hrazena – na základě smluv
se všemi zdravotními pojišťovnami – ze zdravotního
pojištění a vlastní provoz je podporován příspěvky zřizovatele.
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Léčebna má kapacitu 120 míst a je určena dětem od
3 do 15 let. Lékařská péče je zaměřena na nemoci
horních cest dýchacích, astma, alergie a kožní nemoci.
Součástí péče je i předškolní výchova dětí a školní výuka,
včetně výuky cizích jazyků. Léčebna zajišťuje též pobyty
dětí s doprovodem. Během pobytu dětských pacientů
a rodičovského doprovodu v léčebně jsou pro ně pořádány nejrůznější zábavné akce – výlety, jarmarky, benefiční koncerty, zámecké slavnosti, řezbářská sympozia
a další.

PÁTRACÍ SLUŽBA
Tato specializovaná služba ČČK vyřídila v roce 2008
celkem 1 562 žádostí týkajících se především pátrání po
osobách nebo osudech osob zejména z období druhé
světové války, dále zajišťování dokumentů souvisejících
s perzekucí za 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. Rozsáhlou
činností je i pátrání po osobách, s nimiž nejbližší příbuzní náhle ztratili kontakt ze zdravotních nebo jiných
závažných důvodů. Pátrací služba ČČK poskytuje rovněž
poradenskou službu.

EDIČNÍ ČINNOST
V rámci ediční činnosti bylo v r. 2008 vydáno 7 edičních titulů – Základní norma zdravotnických znalostí
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(reedice), Zdravotník zotavovacích akcí (reedice), Historie
Mezinárodního ČK, Magazín mladého zdravotníka,
Kardiopulmonální resuscitace, Noviny ČČK a Výroční
zpráva ČČK za rok 2007.
V rámci kampaně na podporu bezplatného dárcovství
krve byly vytištěny plakáty, které měla možnost veřejnost shlédnout nejen na pronajatých plochách v metru a
tramvajích, ale také v Lidových novinách (hlavní mediální
partner kampaně), v časopisu Aktivně, Studentském listu
a na největším ICT portálu v ČR, který provozuje společnost Stickfish, s. r. o.

Č I N N O S T

pomoci humanitárním jednotkám oblastních spolků.
ÚPZJ byl zřízena v roce 2002, přičemž ČČK realizoval přípravu a budování této jednotky již od roku 2000.
V roce 2008 pokračovala činnost jednotky podle schváleného zaměření. Její členové se podíleli na přípravě vyslání
speciálního týmu na EURO 2008, podíleli se na oslavách
Světového dne první pomoci a na mimořádně úspěšné
akci Hrad žije první pomocí v Ostravě. Kromě těchto akcí
se uskutečnilo pravidelné soustředění jednotky, v rámci
něhož se členové zdokonalovali v postupech psychologické první pomoci.
HUMANITÁRNÍ PRÁVO

HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY
ČČK pokračoval v přípravě druhosledových Humanitárních
jednotek, které jsou určeny pro spolupráci a poskytování plánované pomoci na vyžádání při přípravě na
mimořádné události a při záchranných a likvidačních
pracích, především při ochraně obyvatelstva před a po
dobu vyhlášení krizových stavů, zejména zabezpečením
výstavby a provozu materiálních základen humanitární
pomoci.
Humanitární jednotky ČČK má ustanoveno 75 oblastních
spolků ČČK, ke konci roku 2008 disponovaly 1 682 členy.
Díky finančním prostředkům poskytnutých Německým
červeným křížem a Ministerstvem vnitra ČR – Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR bylo umožněno ČČK investovat především do zakoupení dalšího
materiálního vybavení HJ ČČK.
V souvislosti s problematikou humanitárních jednotek je
třeba také zmínit Ústřední pohotovostní záchrannou jednotku ČČK (ÚPZJ), jejíž hlavní poslání je poskytování personálních humanitárních pomocí do zahraničí a metodické
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ČČK šíří znalosti mezinárodního humanitárního práva,
což jsou normy mezinárodně platné v ozbrojených konfliktech. Jejich účelem je maximálně omezit násilí provázející války. U jejich zrodu stál r. 1864 Mezinárodní výbor
Červeného kříže. Základními normami mezinárodního
humanitárního práva jsou „Ženevské konvence o ochraně obětí ozbrojených konfliktů“ a jejich dodatkové protokoly. ČČK je od roku 2005 akreditován Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy pro vzdělávací program
„Základy mezinárodního humanitárního práva“. Tato
akreditace byla ČČK prodloužena do r. 2012.
V roce 2008 vyškolil ČČK ve spolupráci s Mezinárodním
výborem ČK ve dvou kurzech 26 nových školitelů (diseminátorů) a uspořádal rovněž doškolovací seminář stávajících školitelů MHP, kterého se účastnilo 8 školitelů.
Celkem uskutečnilo 44 diseminátorů ČČK 275 akcí
s 9 730 posluchači. Z těchto akcí bylo 21 s 525 posluchači
zaměřeno pro ČČK, zbytek byl zaměřen na posluchače
mimo ČČK.
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D ů m s e n i o r ů „ H v ě z d a“

D ů m s e n i o r ů – M o r av sk ý P ís e k

DOMY SENIORŮ
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

D ů m s e n i o r ů – O s t r o ž s ká N ov á Ve s

D O M Y

S E N I O R Ů

Č Č K

DOMY SENIORŮ ČČK
Domy seniorů ČČK jsou domy s malometrážními byty pro
seniory, ve kterých jsou na základě zájmu kromě ubytovacích služeb poskytovány také jiné služby – dovoz jídel,
služby kadeřnice, pedikérky, masérky za malý poplatek.
K dispozici je udržovaná zahrada, tělocvičné nářadí, možnost půjčování knih z místní knihovny, promítání filmů
a další. Vzhledem k tomu, že v domech seniorů není
dosud poskytována pečovatelská služba, jsou prozatím
určeny pouze seniorům, kteří jsou soběstační nebo kteří
mají jen malá zdravotní postižení.
Od roku 1998 postavil ČČK celkem 8 domů pro seniory,
z nichž 5 financoval z Fondu humanity ČČK a 3 z finančního daru poskytnutého Německým červeným křížem.
V současné době přímo provozuje 3 domy seniorů, a to
dva domy seniorů na jižní Moravě v Moravském Písku
a Ostrožské Nové Vsi a dům seniorů „Hvězda“ v Praze.

Plánovaná dostavba rozšiřuje nabídku bydlení, ale i služeb
pro seniory stávajícího areálu. Celkem bude pro bydlení
seniorů nově postaveno 60 malometrážních bytů, školící
zařízení pro 45 osob s jídelnou a dokončovací kuchyní.
Nebudou chybět ani rehabilitační služby. Parková úprava
areálu bude doplněna novou výsadbou pro začlenění
nových objektů do zahrady. Dokončení dostavby je plánováno na jaro 2010.
Cílem ČČK je poskytnou seniorům komfortní a bezpečné bydlení v příjemném prostředí a poskytnout takové
služby, které jim pomohou žít plnohodnotný a důstojný
život.

Dům seniorů „Hvězda“ se nachází v městské části Praha 6
– Břevnov, poblíž Letohrádku Hvězda. Jedná se o další
zařízení ČČK, které bylo a je budováno za účelem sociálního podnikání. Dům seniorů ČČK „Hvězda“ má za
sebou tři úspěšné roky provozu. Zájem seniorů o ubytování významně převyšuje možnosti ČČK, dům se dostal
do povědomí veřejnosti a pomalu se rozšiřuje i standard
ubytování a služby. Právě na základě dobrých zkušeností
s dosavadním provozem Domu seniorů ČČK „Hvězda“
bylo rozhodnuto o dostavbě dalších pavilonů a vytvoření
skutečně komplexního areálu. Seniorům by pak mohl
ČČK nabídnout komplexní služby na jednom místě, aniž
by museli opouštět navyklé prostředí, jak je to dnes již
obvyklé ve státech Evropské unie.
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MLÁDEŽ
ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

M L Á D E Ž

Č Č K

MLÁDEŽ ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Mládež českého Červeného kříže (M-ČČK) je zvláštní
složkou ČČK, která evidovala k 31. 12. 2008 celkem
717 členů sdružených ve 23 Oblastních skupinách M-ČČK.
Činnosti M-ČČK jsou realizovány prostřednictvím projektů podporovaných granty Ministerstva zdravotnictví
ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České
národní agentury Mládež (ČNA).

přednášejí i odborníci z oblasti patogeneze a pandemie
AIDS, sexuologie, psychologie, venerologie. Součástí
seminářů bývá často beseda s HIV pozitivní osobou.
V roce 2008 bylo uskutečněno 37 účastníky semináře
AIDS II. 91 besed pro 2 459 žáků. Novinkou v rámci
projektu HIV/AIDS byly prezentační akce na hudebních
festivalech.

Mezi hlavní projekty M-ČČK patří:

Projekt Děti je zaměřen na práci s dětmi do 15 let
a na jejich vedoucí. Cílem projektu je poskytnout dětem
zajímavé využití volného času, vychovávat je k humanitě,
zdravému způsobu života a vztahu k přírodě. Snaží se
naučit děti základům první pomoci, tábornickým dovednostem, a to formou soutěží, her a táborů. Vedoucím
poskytuje možnost seberealizace. Zúčastnění se zapojují
do celoroční hry, která vrcholí na letním táboře. V rámci
projektu se uskutečnily semináře: Alenka a Seminář
pro vedoucí skupin dětí. Koordinátoři projektu vyhlásili
celorepublikovou výtvarnou soutěž „Červený kříž a já“–
výsledkem byl kalendář na rok 2009. Vzhledem k členství
v České radě dětí a mládeže se M-ČČK také zúčastnila
pořádání Bambiriády 2008.

Pomoc v pohybu (Help Trans)
Cílem projektu je pomáhat zdravotně postiženým
a starým občanům, a to především s dopravou. V rámci
projektu se dobrovolníci snaží zajistit pro ně jednorázové
doprovody k lékaři, na úřady, na návštěvy kulturních
a sportovních akcí.
V současné době je projekt zaměřen nejen na zdravotně
postižené, ale také na zdravou populaci s cílem zvýšit její
povědomí o zdravotně postižených. V rámci této aktivity
se jedná o program „Integrace“ zaměřený na aktivity,
které pomohou zapojit zdravotně postižené do zdravé
společnosti a naopak.
Projekt HIV/AIDS a život nás všech je mládežnický
program zaměřený na diskusi o problému AIDS a souvisejících tématech. Projekt je postaven na principu rovnostranné diskuse a odbourání zábran před tabuizovanými
tématy. Cílovou skupinou jsou nejčastěji žáci základních
škol a studenti středních škol.
Projekt je realizován prostřednictvím třídenních seminářů
I. a II. stupně, na kterých účastníci získají základní
informace o této problematice a dovednosti komunikace
se skupinou. Kromě lektorů M-ČČK na seminářích
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V rámci mezinárodních aktivit byl za přispění grantu
z ČNA a sponzorů realizován projekt Crossroads, kterého se zúčastnilo 80 účastníků z 12 zemí. Tento projekt si
kladl za cíl umožnit účastníkům blíže se seznámit s problematikou životního stylu dnešních mladých lidí žijících
s nějakou formou postižení, porovnání života s handicapem a bez handicapu. Vyvrcholením přípravných setkání
byl mezinárodní školící kurz v Lučanech nad Nisou.
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VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK
Vodní záchranná služba Českého Červeného kříže (dále
jen VZS ČČK) je občanské sdružení, nestátní nezisková organizace, jehož hlavním posláním je preventivní
a záchranná činnost u vodních ploch, příprava a výcvik
svých členů, včetně dětí a mládeže VZS ČČK. Při živelních katastrofách a obecném ohrožení, v rámci IZS,
zabraňují vyškolení členové vážným úrazům, utonutím
a ztrátám na materiálních hodnotách.

HORSKÁ SLUŽBA ČR
Základní činnost Horské služby ČR je organizována
a financována obecně prospěšnou společností Horská
služba ČR, o.p.s. Horská služba ČR působí v 7 horských
oblastech, ve kterých zejména organizuje a provádí
záchranné a pátrací akce v horském terénu, poskytuje
první pomoc, zajišťuje transport zraněných a nemocných
a další aktivity.

SKALNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
CHKO BROUMOVSKO (SZS)
Posláním SZS je pomoc při záchranných pracích profesionálních složek IZS Královéhradeckého kraje územního
odboru Náchod, zejména Hasičského záchranného sboru,
Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR. Tato pomoc
obsahuje zejména poskytnutí první předlékařské pomoci, vyproštění postižených z nepřístupných míst, transport v nepřístupném terénu k dopravním prostředkům
či pomoc při pátracích akcích v nebezpečném terénu.
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SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ ČR
(SZBK ČR)
SZBK ČR je zakládajícím členem mezinárodní organizace
IRO koordinující dnes činnost 42 organizací z celého
světa. Sdružuje členy zabývající se výcvikem psů ve vyhledávání živých i mrtvých osob v nejrůznějších prostředích
– od zimních sněhových podmínek přes neprostupné přírodní terény, vyhledávání v sutinách pobořených domů,
továren a objektů, až po vyhledávání utonulých osob pod
vodní hladinou. Psovodi SZBK ČR se zúčastňují i zahraničních misí po zemětřeseních v nejhůře postižených
oblastech.

SPELEOLOGICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČESKÉ
SPELEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI (SZS ČSS)
Speleologická záchranná služba České speleologické
společnosti je zaměřena na záchranu při nehodách
v jeskyních, kde nemůže jiný záchranný sbor zasáhnout
především pro neznalost tohoto extrémního prostředí.
Kromě záchranářské činnosti se SZS ČSS zabývá školením
a praktickým výcvikem jeskyňářů ve speleologické lezecké technice. Pravidelně jsou také pořádány lezecké výcvikové akce pro jeskyňáře i širší veřejnost.

ČESKÁ UNIE NÁMOŘNÍHO JACHTINGU (ČUNJ)
Česká unie námořního jachtingu se věnuje především přípravě svých členů pro vnitrostátní a mezinárodní plavbu.
V rámci své vzdělávací činnosti pořádá velké množství
kurzů jako např. vůdce malého plavidla, velitel námořní
jachty – způsobilost B a další.
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SPONZOŘI, DONOŘI
A SPOLUPRACUJÍCÍ SPOLEČNOSTI

S P O N Z O Ř I

Č Č K

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ DĚKUJE TÍMTO VŠEM SVÝM SPONZORŮM, DONORŮM A SPOLUPRACUJÍCÍM
SPOLEČNOSTEM ZA JEJICH POMOC A PODPORU V R. 2008

www.ilist.cz

HARTMANN-RICO a. s., COMTECH Group, spol. s r. o., Frekvence 1, a. s.,
Lidové noviny, a. s. – hlavní mediální partner, EUROPLAKAT spol. s r. o., S PRO ALFA CZ a. s.,
CPress Media, a.s. – časopis Aktivně, Stickfish, s. r. o., Studentský list, LINEA NIVNICE a.s.,
TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r. o., ACCOR Hospitality, ALIK Dětský internet,
JS Partner s. r. o., Sphere Studio, s. r. o., Web4u s. r. o., bar Zanzibar Praha 1
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VÝROK AUDITORA
A VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

V Ý R O K
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ČČK V ROCE 2008

A) Státní zakázka

sk. náklady

sk. výnosy

HV

1. Zahraniční spolupráce

1 400 000

0

-1 400 000

2. Státní zakázka MZ ČR

33 042 825

34 076

-33 008 749

4 958 763

0

-4 958 763

Rekondiční pobyty zahraniční

5 776 095

0

-5 776 095

Rekondiční pobyty tuzemské

6 834 018

34 076

-6 799 942

11 909 628

0

-11 909 628

500 000

0

-500 000

76 000

0

-76 000

850 000

0

-850 000

1 100 272

0

-1 100 272

Zdravé stárnutí – rekondiční pobyty pro seniory

639 531

0

-639 531

Zdravé stárnutí – přednášky pro seniory

117 273

0

-117 273

Alenka v MŠ

281 245

z toho: Výuka PP dětí a mládeže

Bezplatné dárcovství krve
Help trans
Prevence šíření HIV/AIDS
Pátrací služba
Výuka PP – humanitární jednotky

3. MV ČR – Civilní obrana

666 887

39 000

-627 887

100 846

39 000

-61 846

566 041

0

-566 041

200 000

0

-200 000

34 732 916

34 732 916

34 071 070

34 071 070

Ministerstvo vnitra ČR

461 846

461 846

Ministerstvo kultury ČR

200 000

200 000

Vlastní zdroje (dokrytí z FH)

503 720

503 720

35 309 712

0

z toho: Příprava maskérů ČČK
Vybavení humanitárních jednotek
4. MK ČR – Příspěvek na výměnu oken – DOL Bukovany
Zdroje: Dotace ze státního rozpočtu celkem
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Státní zakázka – projekty celkem
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-281 245

35 309 712
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B) Aktivity ČČK z prostředků Fondu humanity ČČK

sk. náklady

H O S P O D A Ř E N Í

sk. výnosy

HV

1. Vlastní humanitární aktivity a pomoci – tuzemsko
Sociální výpomoci českým občanům

148 500

148 500

Čína

152 150

-152 150

Barma

101 700

-101 700

Ukrajina

101 111

-101 111

Pomoc krajanům v Rumunsku

20 000

-20 000

3 156 388

-3 156 388

364 452

-364 452

49 318

-49 318

503 720

-503 720

Příspěvek na činnost DOL Bukovany

2 250 454

-2 250 454

Regulační poplatky – DOL Bukovany

633 120

-633 120

Příspěvky OS ČČK

51 000

-51 000

Dětské domovy v pohybu

20 000

-20 000

129 754

-129 754

7 681 667

-7 681 667

2. Vlastní humanitární aktivity a pomoci – zahraničí

3. Projekty ČČK
Opravy a rekonstr. sociálních zařízení OS ČČK
Dotace OS ČČK – pobyty seniorů
Kurzy ZI
Dokrytí nákladů projektů nad rámec státní dotace

fundraising – režijní náklady
Zdroje: Sbírkové konto

253 850

253 850

Fond humanity ČČK

1 526 769

1 526 769

Fundraisingová akce – přímá korespondence

5 901 048

5 901 048

7 681 667

7 681 667

7 681 667

0

Aktivity ČČK z prostředků FH ČČK celkem

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE 2008

7 681 667
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C) Vlastní činnost ČČK
1. Spolková činnost
2. Noviny Červeného kříže

sk. náklady

sk. výnosy

HV

484 915

328 145

-156 770

93 458

127

-93 331

3. Líšno

15 402 819

136 250

-15 266 569

4. Domy s pečovatelskou službou

11 802 058

4 019 248

-7 782 811

5. Režijní činnost

18 476 115

9 953 165

-8 522 950

0

5 300 000

5 300 000

Vlastní činnost ČČK – celkem

46 259 365

19 736 934

-26 522 431

D) Projekty spolufinancované z vlastních zdrojů

sk. náklady

sk. výnosy

HV

54 549

54 549

0

4 932

24 269

19 337

Bezpečnost na silnicích (ČK EÚ)

415 814

411 882

-3 932

Připravenost na katastrofy (NČK)

245 473

70 222

-175 251

Mezinárodní humanitární právo (MV ČK)

41 442

49 777

8 335

Projekty spolufinancované z vlastních zdrojů

762 208

610 698

-151 511

Hospodářský výsledek ČČK – celkem (A–D)

90 012 953

63 339 011

-26 673 942

z toho: Hospodářský výsledek 2008

82 331 286

55 657 344

-26 673 942

7 681 667

7 681 667

0

6. Příspěvek MZ ČR na režijní činnost Ú ČČK

Human Step (projekt Evropské únie)
Skóruj pro ČK (MS ve fotbale)

výdaje a příjmy (hrazené z FH ČČK)
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