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Český červený kříž je národní společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce – celosvětově 
působící humanitární asociace. Do této rodiny byl v roce 2015 nově přijat Tuvalský červený kříž jako již 190. národní spo-
lečnost. Významnou událostí uplynulého roku bylo 50. výročí Základních principů Červeného kříže. Nejde jen o sedm 
slov: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost, ale také o sedm požadavků na 

nás a naši činnost. O praktickém významu Základních principů jsme se přesvědčili jak v zahraničí, například v Nepálu postiženém 
zemětřesením nám umožnily být mezi těmi, kdo poskytli efektivní pomoc v místě jako první, tak doma – zde nám byly směrnicí 
třeba při nalezení adekvátního přístupu k migrantům.
I  přes zahraniční aktivity, směřované v  roce 2015 hlavně na Ukrajinu, do zmíněného Nepálu či Iráku, případně představující 
pomoc Rakouskému červenému kříži, je těžiště naší činnosti v České republice. I zde je totiž stále velké množství lidí, kteří naši 
pomoc či dovednosti v různých formách potřebují. 
Tato zpráva přináší pouze úzký výsek našich humanitárních aktivit, neboť je „jen“ výroční zprávou hlavního spolku. V první linii 
činnosti Červeného kříže však stojí na dvě desítky tisíc našich členů, zaměstnanců a dobrovolníků v sedmi desítkách pobočných 
spolků a jejich místních skupinách. I souhrn našich celoplošných projektů je výmluvným svědectvím o postavení Českého čer-
veného kříže ve třetím desetiletí jeho moderní existence.
V závěru roku 2015 se v Ženevě sešlo významné humanitární shromáždění. Na 32. mezinárodní konferenci ČK & ČP jednali zá-
stupci 196 států – smluvních stran Ženevských úmluv – s delegáty všech složek Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. 
Na konkrétních výsledcích, ať již z oblasti pomoci při válkách, humanitárního práva, reakce na katastrofy či „běžných“ činností 
ČK & ČP, se ukázala prospěšnost spolupráce mezi státy a Červeným křížem. Tato spolupráce probíhá na poli humanitárním, 
zdravotním i sociálním, a to téměř ve všech zemích světa. 
Podíl členů, zaměstnanců a dobrovolníků Českého červeného kříže je jedním z pramínků tvořících onu mohutnou humanitární 
řeku Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která každoročně přispívá ke zmírnění utrpení 380 milionů obyvatel naší planety. 
Přesně v duchu motta konference „Vis Humanitatis“.

Marek Jukl
prezident Českého červeného kříže
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Český červený kříž (ČČK) je jednou ze 190 národních 
společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže 
a  Červeného půlměsíce. Je humanitární organizací 
s  celorepublikovou působností a  partnerem veřejné 

správy pro oblast sociální, zdravotní a humanitární.

Mezi základní programové činnosti ČČK patří seznamování 
dětí, mládeže a  dospělých se zásadami poskytování předlé-
kařské první pomoci a ochrany zdraví, oceňování bezpříspěv-
kových dárců krve a  krevních složek, propagace bezpříspěv-
kového dárcovství, zajišťování pátrací služby, šíření znalostí 
mezinárodního humanitárního práva, pořádání rekondičních 
pobytů pro děti i seniory či poskytování sociálních a zdravot-
nických služeb. S ČČK je také spojena ediční činnost, v jejímž 
rámci jsou vydávány příručky a publikace určené jak pro interní 
potřeby společnosti, tak pro veřejnost.

ČČK dále působí jako další složka integrovaného záchranného 
systému a poskytuje pomoc při katastrofách a  jiných mimo-
řádných událostech. 
V neposlední řadě realizuje ve spolupráci s dalšími národními 
společnostmi v  případě potřeby zahraniční humanitární po-
moc a je zapojen do mezinárodních projektů zaměřených na-
příklad na bezpečnost silničního provozu či oblast předlékařské 
první pomoci. 
ČČK se při všech svých aktivitách vždy řídí Základními prin-
cipy Červeného kříže a  Červeného půlměsíce, kterými jsou: 
humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, 
jednota a světovost.

Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní spo-
lečností 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.
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Organizační struktura:
Český červený kříž (ČČK)
a jeho orgány (hlavní spolek): 
Shromáždění delegátů ČČK,
Výkonná rada ČČK, Dozorčí rada ČČK

Oblastní spolky ČČK (OS ČČK)
a jejich orgány (pobočné spolky): 
valné shromáždění oblastního spolku,
oblastní výkonná rada, dozorčí rada

Místní skupiny ČČK (MS ČČK)
a jejich orgány (organizační jednotky OS ČČK): 
valná hromada, představenstvo, revizoři

Statutární orgány ČČK
a jeho organizačních jednotek: 
prezident ČČK (Společnost ČČK),
předseda OVR ČČK (oblastní spolek ČČK),
předseda MS ČČK (místní skupina ČČK)

Odborné orgány ČČK: 
Úřad ČČK a úřady oblastních spolků ČČK
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MATERIÁLNÍ 
HUMANITÁRNÍ 
POMOC 
Níže uvedená materiální pomoc byla financována ze zdro-
jů Ministerstva zahraničních věcí ČR a  z  Fondu humani-
ty ČČK 2 500 910 Kč (z  toho z veřejné sbírky ČČK čerpáno 
v roce 2015 1 374 155 Kč). Celkem jsme realizovali materiální 
pomoc za 10 000 410 Kč.

UKRAJINA
Humanitární konvoj na Ukrajinu, dodávka 3 sanitních vozidel 
a 2 400 ks trauma setů

V  roce 2015 pomáhal Český červený kříž společně s  GŘ HZS 
a Ministerstvem zahraničních věcí organizačně zajišťovat vypra-
vení velkého humanitárního konvoje, který tým ČČK také do-
provázel. Český červený kříž vypravoval zdravotnický materiál, 
Správa státních hmotných rezerv dodala spací pytle, přikrýv-
ky a  izolační fólie. Naše pomoc putovala do oblastí Luhansk, 
Doněck Dněpropetrovsk, Charkov, Záporoží a Poltava. Materiální 
podpora byla podle zásad Červeného kříže rozdávána bez jaké-
hokoli rozlišování příslušností k té či oné bojující straně.
Součástí humanitární pomoci Ukrajině bylo také dodání tří 
sanitek a zdravotnického materiálu. Sanitní vozidla byla opět 
určena pro potřeby mobilních týmů Zdravotnických jednotek 
Ukrajinského červeného kříže, který již v terénu velmi aktivně 
a efektivně využívá čtyři vozidla věnovaná Českým červeným 
křížem v roce předchozím. Obsahem trauma setů byl tento-
krát přesně specifikovaný a v praxi již osvědčený a vyzkoušený 
zdravotnický materiál.
V této etapě pomoci se také konalo další školení pro instruk-
tory mobilních týmů Zdravotnických jednotek Ukrajinského 
červeného kříže, o jehož realizaci jsme byli přímo požádáni.
Celková hodnota realizované pomoci: 5 556 071 Kč

5 556 071
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IRÁK
69 tun potravin pro 690 rodin a téměř tuna spacích pytlů

Český červený kříž realizoval tuto pomoc ve spolupráci 
s  Mezinárodním výborem ČK (ICRC), subdelegaturou ICRC 
v Erbílu a Ministerstvem zahraničních věcí. Partnerem projektu 
se stala Mezinárodní Česko - Arabská obchodní a průmyslo-
vá komora. Naším společným cílem bylo pomoci lidem, kteří 
museli v důsledku ozbrojených konfliktů opustit své domovy. 
Potravinové balíky obsahovaly bílé fazole, cizrnu, červenou 
čočku, slunečnicový olej, rajčatový protlak, jodizovanou sůl, 
čaj a cukr. Toto složení bylo vybráno v souladu s doporučení-
mi a manuálem ICRC pro poskytování pomoci v této oblasti. 
Dohromady se jednalo o 69 tun potravin a surovin. 
Celková hodnota realizované pomoci: 3 194 463 Kč

NEPÁL 
Dodávka zdravotnického materiálu a léčiv

V roce 2015 pomáhal Český červený kříž společně s GŘ HZS 
a  dodal jako pomoc obětem zasaženým ničivým zemětře-
sením zdravotnický materiál a  léčiva (celkem 14 palet o váze 
4 tuny). Obsah humanitární dodávky byl sestaven na zákla-
dě předchozího monitoringu místních potřeb, zásilka byla do 
Káthmándú letecky dopravena 16. 5. 2015.
Zástupci ČČK v součinnosti se členy nepálského policejního 
sboru následně doprovodili materiál pozemní cestou až do 
přístupných nemocnic Birendra, Swayambu a do polních ne-
mocnic v  Danware a  Kavresthala. Do zdravotnických zaříze-
ní v nepřístupných oblastech byla část pomoci dopravována 
prostřednictvím nepálské armády.
Tým ČČK byl zároveň pověřen průzkumem situace na místě 
a členové výpravy se tak dostali i do nezmapovaných a silně 
postižených oblastí při čínské hranici. 
Celková hodnota realizované pomoci: 1 249 876 Kč

690

14
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FINANČNÍ 
POMOC
V  roce 2015 poskytl Český červený kříž finanční prostředky 
na zahraniční humanitární pomoc v celkové výši 2 018 914 Kč.

Mezinárodní federace ČK/ČP
– 1 593 256 Kč

Mezinárodní výbor ČK
– 309 000 Kč
– 116 658 Kč
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PRVNÍ 
POMOC
Cílem tohoto projektu je seznamovat interaktivní formou děti, 
mládež a  dospělé se zásadami poskytování první pomoci 
a ochrany zdraví. 

1
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DĚTI 
A MLÁDEŽ
ČČK školí tuto cílovou skupinu v normách znalosti Mladý zdra-
votník I. a II. stupně. Zdokonalovací školení následně probíhají 
v rámci systému tzv. studijních středisek ČČK. Znalosti z ob-
lasti první pomoci si děti a mládež prověřují na postupových 
soutěžích mladých zdravotníků ČČK. Vyškolení mladí lidé se 
mohou po dosažení 18 let účastnit programu výuky první po-
moci dospělých a činnosti Humanitárních jednotek ČČK.
Výuka probíhá interaktivní formou a  s  využitím dostupných 
moderních výukových prostředků. Jako součást této progra-
mové činnosti realizuje ČČK také projekty zaměřené na bez-
pečnost silničního provozu, na  prevenci dětských úrazů či 
na výuku první pomoci pro žáky speciálních škol. Významnou 
roli v této oblasti hraje také ediční činnost, zejména Magazín 
mladého zdravotníka, který ČČK vydává ve čtyřtisícovém ná-
kladu pravidelně každý rok. 

OUTDOOROVÉ 
AKCE
Cílem zábavně-vzdělávacích programů je seznámit širokou 
veřejnost se základy poskytování předlékařské první pomo-
ci. Nejvíce těchto „akcí pro celou rodinu“ pravidelně probíhá 
u příležitosti Světového dne první pomoci, který každoročně 
vyhlašuje Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce a vždy připadá na druhou sobotu v září. Partnery 
interaktivních akcí jsou tradičně Zdravotnická záchranná služ-
ba, Hasičský záchranný sbor, dobrovolní hasiči, Policie ČR či 
kolektivní členové ČČK.

INTERNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 
V RÁMCI ČČK
Jako součást interního vzdělávání v oblasti první pomoci pro-
běhly v  roce 2015 základní a  doškolovací kurzy pro zdravot-
nické instruktory ČČK, které absolvovalo 46 osob. Nově bylo 
vyškoleno 47 osob v kurzu Dobrovolná sestra.

ZDRAVOTNICKÉ 
DOZORY
Tuto službu poskytují OS ČČK na  velkých společenských, 
sportovních či kulturních akcích. 
V roce 2015 naši zdravotníci ošetřili přes 5 300 osob a v rámci 
zdravotnických dozorů odsloužili 42 920 hodin.

42 920
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KURZY PRVNÍ 
POMOCI PRO 
DOSPĚLÉ
ORGANIZOVANÉ 
OS ČČK
Oblastní spolky ČČK se angažují ve  výuce první pomoci při 
mnoha příležitostech. Jde například o  kurzy pro uchazeče 
o řidičský průkaz, školení pořádaná na základě požadavků za-
městnavatelů, tréninky pro zdravotnický dozor na  dětských 
letních táborech, kurzy zaměřené na  ovládání externích de-
fibrilátorů nebo výuku první pomoci pro příslušníky tísňových 
složek. 
Některé oblastní spolky ČČK na základě akreditací udělených 
MZ ČR nebo MŠMT v  uplynulém roce uspořádaly také re-
kvalifikační kurzy Všeobecný sanitář a Pracovník v sociálních 
službách. 
Celkem jsme vyškolili a doškolili 43 992 osob v oblasti první 
pomoci.

29 362
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BEZ- 
PŘÍSPĚVKOVÉ 
DÁRCOVSTVÍ 
KRVE (BDK) 
Obsahem tohoto tradičního projektu ČČK je především oce-
ňování bezpříspěvkových dárců, spolupráce s  transfuzními 
zařízeními při náboru nových dárců a celková propagace my-
šlenky BDK. 
I v této oblasti organizuje ČČK zajímavé akce či projekty, jejichž 
cílem je získávat nové prvodárce z řad mladé generace, přede-
vším mezi studenty středních a vysokých škol.
V loňském roce probíhala za finanční podpory ze strany krajů, 
sponzorů či oblastních spolků ČČK řada akcí po celé České re-
publice. Na programy BDK vynaložil ČČK částku 12 126 316 Kč. 
Z toho oblastní spolky ČČK přispěly z vlastních finančních zdro-
jů částkou 878 259 Kč, z dalších regionálních zdrojů se poda-
řilo získat 3 131 632 Kč. Díky tomu bylo možné ocenit bezpří-
spěvkové dárce krve a uskutečnit setkání Klubu dárců krve, ale 
například také zorganizovat tradiční konferenci Cesty krve, akci 
Valentýnská kapka krve a slavnostní koncerty nebo plesy dárců 
krve.
K  projektu BDK neodmyslitelně patří i  každoroční setkání 
25 bezpříspěvkových dárců krve s manželkou prezidenta repub-
liky. Tito dárci jsou vybíráni z řad nositelů Zlatých křížů 1. třídy, 
tedy těch, kteří mají na svém kontě již 160 a více bezpříspěvko-
vých odběrů krve a krevních složek.
V roce 2015 jsme ocenili celkem 29 362 bezpříspěvkových dárců 
krve.
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OBLAST 
SOCIÁLNÍCH 
ČINNOSTÍ 
Sociální činnost Českého červeného kříže je založena na dobro-
volné práci našich členů v oblastních spolcích a místních skupi-
nách ČČK. Dobrovolníci ČČK se podílejí na akcích pro seniory 
a tělesně postižené občany, pomáhají v ošacovacích střediscích 
i protidrogových centrech a zajišťují provoz linek pomoci. 
V současnosti eviduje Český červený kříž 380 dobrovolných pe-
čovatelek, které poskytují bezplatnou pomoc seniorům, nemoc-
ným, tělesně postiženým a imobilním občanům. 
ČČK také poskytuje profesionální pečovatelskou službu: agentury 
domácí ošetřovatelské péče Alice, jejichž zdravotničtí pracovníci 
provedli v roce 2015 při návštěvách u klientů 505 925 zdravotních 
výkonů. Evidovaných 13 agentur zaměstnávalo celkem 134 osob.

Jednotlivé oblastní spolky ČČK provozují různé typy sociálních 
zařízení či poskytují další sociální služby. V  námi provozova-
ných azylových domech i v uplynulém roce nacházeli útočiště 
a pomoc lidé v těžkých životních situacích – ženy v krizi, matky 
s dětmi, mladí lidé do 26 let opouštějící školská zařízení pro vý-
kon ústavní nebo výchovné péče či osoby přicházející z výkonu 
trestu nebo muži ve věku od 18 let, kteří se ocitli v nepříznivém 
sociálním postavení a bez střechy nad hlavou. 
Služby často zahrnují kromě ubytování a  stravovacího zázemí 
také základní sociální a právní poradenství.
ČČK provozuje například i  Dechový rehabilitační stacionář pro 
děti, který umožňuje denní pobyt zdravotně oslabeným dětem 
ve věku od 2 do 6 let, jež nemohou navštěvovat běžná dětská 
předškolní zařízení. 
Od roku 2004 také provozujeme Dům péče ČČK – zařízení, které 
disponuje 15 lůžky a poskytuje klientům dva typy péče: násled-
nou lůžkovou péči, jejímž cílem je zlepšení zdravotního stavu 
klienta a jeho návrat do rodinného prostředí, a paliativní péči. 
K velmi vyhledávaným zařízením pod správou ČČK patří domy 
pro seniory či obdobná zařízení určená seniorům, v  Praze 
a Teplicích se staráme také o  seniory s  chronickým duševním 
onemocněním.
Oblastní spolky ČČK provozují ve vybraných městech dopravní 
zdravotnickou službu, protidrogové centrum či ošacovací stře-
diska, některé spolky organizují i Kluby seniorů. 
V uplynulém roce uspořádalo 19 OS ČČK v  rámci sociální čin-
nosti rekondiční pobyty pro 1  852 seniorů, dále zorganizovaly 
akademie třetího věku či přednáškové akce pro 11 163 účastníků.

HELP TRANS 
– POMOC 
V POHYBU
Projekt se zaměřuje na pomoc zdravotně postiženým a starým 
lidem, kteří s  ohledem na své postižení a  omezení potřebují 
asistenci. V rámci projektu se dobrovolníci snaží pomáhat těmto 
lidem vykonávat běžné denní činnosti. Projekt zahrnuje například 
provoz tzv. dispečinků, které zajišťují osobní asistence, nákupy, 
návštěvy a další aktivity. Dále pak jde o senior dopravu, jež nabízí 
sociální přepravu pro seniory, osoby se zdravotním postižením 
a  rodiče s  dětmi. V  roce 2015 se do projektu zapojilo celkem 
14 oblastních spolků ČČK.

14

PROJEKT  
VRBA 2015
V rámci tohoto projektu, zaměřeného na preventivní progra-
my v oblasti domácího násilí a trestné činnosti na seniorech 
a  také na publikační činnost, bylo vytvořeno 5 informačních 
letáků, 1 publikace a 1 filmový dokument. Celkem jsme uspo-
řádali 14 seminářů pro seniory a širokou veřejnost, kterých se 
zúčastnilo 179 posluchačů. Díky spolupráci s Policií ČR se nám 
podařilo semináře obohatit o poznatky z praxe.
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REKONDIČNÍ 
POBYTY PRO 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ DĚTI
Tuzemské rekondiční pobyty určené zdravotně oslabeným dě-
tem, které se v důsledku chronického onemocnění nebo nut-
nosti zvýšeného zdravotnického dohledu nemohou zúčastnit 
běžného dětského tábora, jsou koncipovány jako pokračování 
léčebně-preventivní a  výchovné péče poskytované těmto dě-
tem v průběhu roku. V uplynulém roce jsme uspořádali devět 
turnusů, kterých se zúčastnilo 143 dětí s diagnózami epilepsie 
a mentální postižení.

PŘÁTELSKÁ MÍSTA
Cílem projektu je vytvořit národní síť certifikovaných poskyto-
vatelů služeb (od ubytování a stravování přes kulturu po sport), 
u kterých by klienti, zákazníci či návštěvníci s nejrůznějšími typy 
omezení měli garanci profesionálního přístupu a  dostupnosti 
služeb.
Součástí certifikace je kromě absolvování odborného kurzu 
v délce trvání 20 hodin také posouzení přístupnosti prostor pro 
osoby se specifickými potřebami – tedy pro lidi se sníženou po-
hyblivostí, smyslovým postižením nebo pro seniory.
Do roku 2015, tedy za šest let trvání projektu, bylo v této normě 
vyškoleno přes tisíc osob z 60 organizací. Mezi Přátelská místa 
již patří například Česká spořitelna, kancelář Veřejného ochránce 
práv, Botanická zahrada Praha, krajské úřady Jihomoravského, 
Karlovarského, Královéhradeckého či Plzeňského kraje, Národní 
knihovna a také celá řada hotelů. 

PROJEKT 
Z LÁSKY K DĚTEM
Český červený kříž a  společnosti Procter & Gamble (P & G) 
a  Kaufland loni společně zorganizovaly charitativní projekt, 
do kterého se nákupem vybraného zboží mohl zapojit každý. 
Z prodeje zboží bylo jedno procento věnováno Českému čer-
venému kříži.
Získané prostředky byly určeny především k podpoře rodin a ma-
tek s malými dětmi, které pobývají v azylových domech provozo-
vaných Českým červeným křížem. Díky kampani mohly azylové 
domy poskytnout dětem například kvalitnější plenky, vybavení, 
oblečení, hygienické či školní potřeby. Finance pomohly také 
k zajištění ročního školního stravování či pobytu v jeslích.
Na programu se podíleli i zaměstnanci P & G, kteří věnovali azy-
lovým domům hračky pro děti.
Český červený kříž získal prostřednictvím tohoto projektu pod-
poru v celkové výši 1 082 287 Kč.

143
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PROJEKT DĚTI 
– PODPORA
AKTIVIT PRO 
DĚTI A MLÁDEŽ 
DO 26 LET

KRIZOVÁ 
PŘIPRAVENOST

HUMANITÁRNÍ 
JEDNOTKY ČČK
Již od roku 2002 buduje ČČK systém humanitárních jednotek, 
které působí v rámci plánované pomoci na vyžádání v případě 
mimořádných událostí.
Oblastní spolky ČČK Brno, České Budějovice, Liberec a Mělník 
se v minulém roce aktivně podílely na činnostech vyplývají-
cích z jejich zařazení v Panelu nestátních neziskových organi-
zací, kde mají na starosti koordinaci všech složek, které jsou 
v projektu zapojeny.
OS ČČK Praha 1 i nadále řešil úkoly související s projektem Hu-
manitární pohotovost, který již od roku 2011 propojuje činnost 
Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a Čes-
kého červeného kříže. Cílem je zajistit kvalitní péči lidem posti-
ženým mimořádnou událostí omezeného rozsahu, ČČK v ta-
kových případech poskytuje mj. posttraumatickou péči, tedy 
první psychickou pomoc. Na území hlavního města Prahy je 
dostupnost humanitární jednotky 60–90 minut od nahlášení 
události. 

26

Český červený kříž podporuje dětské aktivity. Projekt Děti se 
zaměřuje na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, a to včetně 
jedinců ohrožených sociálním vyloučením.
Díky tomuto projektu mohli naši členové a dobrovolníci v roce 
2015 zorganizovat ve 27 městech 12 regionů celkem 55 pra-
videlných volnočasových aktivit – především kroužků, které 
navštěvovalo 1 139 dětí a mladých lidí. Účastníci se seznamo-
vali s Mezinárodním hnutím Červeného kříže a Červeného půl-
měsíce, poznávali jeho historii, principy a působnost a učili se 
základům správného poskytování předlékařské první pomoci. 
Kroužky byly určeny především žákům základních a středních 
škol. Informace o aktivitách projektu byly zveřejňovány na in-
ternetových stránkách ČČK, na sociálních sítích a v regionál-
ních periodikách a médiích.
Na realizaci projektu se i  v  loňském roce podílela Mládež 
Českého červeného kříže (M-ČČK), která je zvláštní složkou 
působící v  rámci ČČK. Jejími členy jsou děti a  mladí lidé ve 
věku od 6 do 26 let, hnutí má vlastní program a ve svých akti-
vitách se zaměřuje především na sociální, zdravotně-preven-
tivní a humanitární oblast. 
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ÚSTŘEDNÍ 
KRIZOVÝ TÝM
Pro případ potřeby personální humanitární pomoci ČČK na 
území ČR, pro poskytování a  školení psychosociální podpo-
ry, stejně jako pro potřeby doprovodu materiální humanitární 
pomoci ČČK do zahraničí je zřízen Ústřední krizový tým ČČK, 
který je součástí systému Evropské sítě pro psychosociální 
podporu (ENPS) a  členem Evropské společnosti pro studie 
traumatického stresu (ESTSS). 
V  roce 2015 měli členové týmu a  Humanitárních jednotek 
ČČK možnost prověřit své znalosti a schopnosti přímo v pra-
xi, především v  rámci pomoci Rakouskému červenému kříži 
v uprchlických zařízeních. Během celostátního cvičení si také 
ve spolupráci s družstvem vodní záchranné služby Brno-měs-
to vyzkoušeli postupy pro operační řízení, provoz evakuačních 
center i péči o osoby zasažené mimořádnou událostí.

MIGRANTI 
V ČR
ČČK řešil otázku migrantů na území České republiky v součin-
nosti s Ministerstvem vnitra ČR. V rámci spolupráce jsme po-
skytovali sociální a humanitární pomoc – potravinové balíčky, 
hygienické potřeby, asistenci při pořízení jízdenek atd., a to jak 
migrantům propouštěným ze zařízení pro zajištění cizinců, tak 
migrantům, kteří vstupovali na naše území a již nebyli do těch-
to zařízení umísťováni. Vždy se jednalo o osoby směřující z ČR 
do jiné země. Český červený kříž v  roce 2015 takto pomohl 
více než 500 migrantů. 
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MEZINÁRODNÍ 
HUMANITÁRNÍ 
PRÁVO
Mezinárodní humanitární právo je součástí mezinárodního 
práva zabývajícího se právní regulací ozbrojených konfliktů. 
Jeho posláním je humanizovat války, tedy maximálně omezit 
násilí, které je provází, a chránit osoby, které se ozbrojeného 
konfliktu přímo neúčastní. Český červený kříž je od roku 2005 
akreditován Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy 
pro vzdělávací program s názvem Základy mezinárodního hu-
manitárního práva. 
Na základě této akreditace uskutečňuje Český červený kříž 
vzdělávací program s názvem Základy mezinárodního huma-
nitárního práva. Český červený kříž je také členem Národní 
skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního 
práva.
Kurz Základy mezinárodního humanitárního práva zahrnuje 
25 hodin výuky a je určen především pedagogům – učitelům 
základních a středních škol, ale i ostatním zájemcům z řad ve-
řejnosti, ozbrojených sborů, novinářů, HZS, ČČK a dalším. Ve 
spolupráci s Armádou ČR školí Český červený kříž i její přísluš-
níky. 
Naším prostřednictvím se s  problematikou mezinárodního 
humanitárního práva seznámilo 4 401 lidí.
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ZAHRANIČNÍ 
SPOLUPRÁCE 
V  roce 2015 se 13 oblastních spolků ČČK věnovalo zahra-
ničním aktivitám, které měly většinou podobu přeshraniční 
spolupráce a týkaly se oblasti výuky první pomoci. Pět ob-
lastních spolků se zapojilo také do projektů Evropské unie. 
Našimi partnery byly Německý ČK, Slovenský ČK, Polský ČK 
a Rakouský ČK. 
Celkem 15 oblastních spolků se také již po páté zapojilo do 
projektu Road Safety, který probíhá pod patronací Britského 
červeného kříže a  finančně je podporován společností 
Canon – na realizaci projektu poskytla 20 000 eur. Ve spo-
lupráci s  ostatními složkami integrovaného záchranného 
systému proběhla celá řada akcí spojených s tematikou bez-
pečnosti silničního provozu a s ukázkami první pomoci. 
Vedení Českého červeného kříže se v loňském roce účastni-
lo statutárního zasedání ČK & ČP a 32. mezinárodní konfe-
rence ČK & ČP. 

Naši zástupci byli také na zasedání komise pro psychosociál-
ní pomoc (ENPS) v Bulharsku a na zasedání komise pro první 
pomoc (FAEEN) v Lucembursku.
V rámci zahraničních aktivit se uskutečnily i studijní pobyty 
související s projektem Network on Return, který byl realizo-
ván ve spolupráci se Švédským červeným křížem. 
V průběhu roku jsme také přijali delegaci ICRC a měli jsme 
možnost vzájemně sdílet zkušenosti s  kolegy z  pobočky 
Čínského červeného kříže Če-ťiang a Hessenského červené-
ho kříže.

13
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PÁTRACÍ 
SLUŽBA ČČK
Tato specializovaná služba ČČK vyřídila v  roce 2015 celkem 
3 157 žádostí týkajících se především pátrání po rodinných čle-
nech migrantů rozdělených na jejich cestě do Evropy. I nadá-
le pokračovalo pátrání po osudu nezvěstných osob z období 
druhé světové války, zajišťování dokladů souvisejících s váleč-
nou perzekucí a pátrání po hrobech vojáků padlých ve druhé 
světové válce. Rozsáhlou činností bylo i pátrání po osobách, 
s nimiž nejbližší příbuzní náhle ztratili kontakt ze zdravotních 
nebo jiných závažných důvodů.

EDIČNÍ 
ČINNOST
V loňském roce Český červený kříž vydal tradiční titul Magazín 
mladého zdravotníka a Výroční zprávu ČČK za rok 2014. 
Ve spolupráci s  IV-Nakladatelstvím s.r.o. bylo distribuováno 
114  500 kusů příruček První pomoc není věda, Omalovánky 
první pomoci a Podivuhodná dobrodružství rodiny Vojtíškových. 
Uvedené tituly byly tematicky zaměřeny na oblast předlékařské 
první pomoci a určeny především čtenářům z řad dětí a mláde-
že. V případě těchto příruček je ČČK odborným garantem jejich 
obsahu.

114 500
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DOMY 
SENIORŮ 
ČESKÉHO 
ČERVENÉHO 
KŘÍŽE 
Český červený kříž začal budovat domy pro seniory již v ob-
dobí po povodních v  roce 1997. Celkem pět domů seniorů 
bylo po dokončení předáno obcím (Hulín, Napajedla, Loučná 
nad Desnou, Česká Ves, Litovel), dva domy (Moravský Písek, 
Ostrožská Nová Ves) provozuje a vlastní Český červený kříž. 
V těchto zařízeních ČČK poskytuje seniorům ubytovací a další 
služby. 
Český červený kříž vybudoval v Praze 6 – Břevnově velký areál 
pro seniory a  provozuje jej pod názvem Dům seniorů ČČK 
Hvězda. Senioři zde využívají celkem 47 ubytovacích apartmá-
nů včetně doplňkových služeb. K  dispozici mají asistenční 
a zdravotní službu, bezpečnostní službu a nepřetržitou ostra-
hu, ordinaci smluvního lékaře, zajištění dovozu nákupů a nově 
také moderní jídelnu a bufet. Pro odpočinek seniorům slouží 
upravená zahrada s jezírkem a hřištěm na pétanque. 
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DĚTSKÁ 
ODBORNÁ 
LÉČEBNA 
CH. G. 
MASARYKOVÉ 
– BUKOVANY
Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové je druhou nej-
starší respirační léčebnou v  Čechách. Poskytuje odbornou 
lékařskou péči dětem ve věku od 1 do 18 let. Léčebna funguje 
od roku 1994 jako nestátní zdravotnické zařízení, jehož zřizo-
vatelem je Český červený kříž. Lékařská péče v Bukovanech 
je zaměřena na nemoci horních cest dýchacích, astma, aler-
gie, kožní nemoci a poruchy výživy. Pobyt dětí je plně hrazen 
ze zdravotního pojištění, stejně jako pobyt doprovodu u dětí 
od 1 do 6 let. Součástí péče je i předškolní výchova dětí a škol-
ní výuka včetně lekcí cizích jazyků. Ročně se v léčebně s kapa-
citou 90 lůžek odléčí přibližně 400 pacientů. 
Léčebna v únoru 2015 úspěšně obhájila v akreditačním řízení 
všechny standardy, a získala tak osvědčení platné až do roku 
2018. Dětská léčebna Ch. G. Masarykové v  Bukovanech je 
tedy akreditovaným zařízením, které splňuje standardy vyplý-
vající z  požadavků českých i  mezinárodních norem pro bez-
pečný provoz zdravotnického zařízení a poskytované zdravotní 
péče včetně materiálního vybavení.
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KOLEKTIVNÍ 
ČLENOVÉ ČČK
VODNÍ 
ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA ČČK  
(VZS ČČK)
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže je ne-
státní nezisková organizace, člen International Life Saving 
Federation of Europe. Jejím hlavním posláním je preventivní 
a  záchranná činnost u  vodních ploch, příprava a  výcvik je-
jích členů včetně dětí a mládeže a  rozvoj vodního záchran-
ného sportu. Vyškolení členové VZS ČČK zabraňují vážným 
úrazům, utonutím a  materiálním ztrátám při službách na 
vodních plochách, v  případech živelních katastrof a  obec-
ného ohrožení zasahují v rámci integrovaného záchranného 
systému. 
Svou připravenost zdokonaluje téměř 1 500 členů VZS ČČK 
v  propracovaném systému školení a  doškolování a  také při 
postupových soutěžích. Reprezentace Vodní záchranné služ-
by ČČK se účastní i mezinárodních závodů a mistrovství.

HORSKÁ SLUŽBA 
ČR (HS ČR)
Základní činnost horské služby je organizována a financo-
vána obecně prospěšnou společností Horská služba ČR, 
o.p.s., která celoročně zaměstnává 73 profesionálních 
záchranářů a 5 administrativních pracovníků. V  roce 2015 
evidovala HS ČR 409 dobrovolníků, 38 čekatelů a  23  lé-
kařů, kteří zasahovali za zimní a  letní sezonu celkem 
v 8 755 případech.
Horská služba ČR působí v  sedmi horských oblastech: 
Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické 
hory, Jeseníky a Beskydy. Zde organizuje a  provádí zá-
chranné a pátrací akce v horském terénu, poskytuje první 
pomoc, zajišťuje transport zraněných a nemocných, stará 
se o provoz záchranných a ohlašovacích stanic horské služ-
by a provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních 
zařízení. Mezi další aktivity patří ediční a edukační činnost, 
zpracování statistických údajů či hlídková služba na hřebe-
nech hor.

8 755
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Hlavním posláním Skalní záchranné služby z.s. je pomoc při 
záchranných pracích profesionálních složek Integrovaného 
záchranného systému Královéhradeckého kraje, územního 
odboru Náchod, zejména Hasičského záchranného sboru, 
Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR. Konkrétně jde 
především o poskytování první předlékařské pomoci, vypro-
šťování postižených z nepřístupných míst, transport v nepří-
stupném terénu či pomoc při pátracích akcích v nebezpeč-
ném terénu. 

SKALNÍ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA Z.S.
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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. Svaz 
sdružuje členy zabývající se výcvikem psů ve vyhledávání ži-
vých i mrtvých osob v nejrůznějších prostředích – od zimních 
sněhových podmínek přes neprostupné přírodní terény či su-
tiny pobořených domů, továren a objektů po vyhledávání uto-
nulých osob pod vodní hladinou. O výjimečnosti organizace 
svědčí fakt, že SZBK ČR má nejvíce atestovaných psovodů na 
světě a disponuje týmem pro nasazení v zahraničí.

42
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SPELEOLOGICKÁ 
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
ČESKÉ SPELEOLOGICKÉ 
SPOLEČNOSTI (SZS ČSS) 
Speleologická služba se zaměřuje na záchranu osob při neho-
dách v jeskyních, kde nemůže jiný záchranný sbor zasáhnout 
zejména kvůli neznalosti extrémního prostředí. SZS ČSS je 
organizována ve dvou stanicích s dosahem po celém území 
České republiky (stanice Čechy a Morava) a disponuje 30 zku-
šenými jeskyňáři. Zároveň je součástí integrovaného záchran-
ného systému. Kromě záchranářských prací pořádá SZS ČSS 
také pravidelné lezecké výcvikové akce pro jeskyňáře i  širší 
veřejnost.
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MEDICLINIC A.S.
Společnost MediClinic je největším soukromým poskytova-
telem ambulantní lékařské péče v České republice. Provozuje 
140 ambulancí nejrůznějších specializací ve velkých i menších 
městech s cílem zvýšit dostupnost ambulantní péče a stará 
se tak o zdraví více než 170 000 pacientů. Aktivity společnos-
ti MediClinic se v návaznosti na kolektivní členství v loňském 
roce zaměřovaly především na propagaci programových čin-
ností ČČK.
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DÁRCI 
A PARTNEŘI 
Český červený kříž tímto děkuje všem svým dárcům a spo-
lupracujícím společnostem za jejich finanční a  materiální 
pomoc a  podporu v  roce 2015. Poděkování za nezištnou 
pomoc náleží také našim dobrovolníkům.

Spolupracující společnosti:
ADP Employer Services Česká republika, a.s., ATS-Air 
Transport Service s.r.o., Blue Seasson Art Agency, Bioster, 
a.s., Boomerang Publishing s.r.o., CORETEX CZ SE, 
E+B textil s.r.o., DIMATEX CS, spol. s  r.o., GENESY s.r.o., 
GERLACH, spol. s r.o., GUARANT International spol. s r.o., 
HARTMANN--RICO a.s., JARNETTE RECLAMÉ spol. s r.o., 
Kaufland Česká republika v.o.s., KPMG Česká republika, 
s.r.o., LAMIPROMED s.r.o., Martin Zach (3AX), Mezinárodní 
Česko - Arabská obchodní a  průmyslová komora, Nadace 
České spořitelny, OMS-ZOLL s.r.o., PRIMEX PLUS s.r.o., 
Procter & Gamble ČR s.r.o., Raiffeisenbank a.s., Rail Cargo 
Logistic – Czech Republic s.r.o., S&T Plus s.r.o., The Swings, 
Web 4u s.r.o., ZIMMER s.r.o.

Veřejné a státní instituce:
Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, Magistrát 
hl. města Prahy, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS, Ministerstvo zahraničních věcí 
ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR

2015
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II. STATISTICKÉ 
ÚDAJE A PŘEHLEDY 
K 31. 12. 2015

SPOLKOVÁ ČINNOST

Počet 
členů
ČČK

Počet 
dobrovol-

níků 
ČČK

Počet 
oblastních spolků ČČK 

registrovaných 
u Výkonné rady ČČK

Počet 
registrovaných 

místních 
skupin ČČK

15 159 3 336 71 538

M-ČČK
Počet členů a dobrovolníků 

M-ČČK
Počet oblastních skupin 

M-ČČK

970 9

POČET VYŠKOLENÝCH 
A DOŠKOLENÝCH DĚTÍ, 
MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH OSOB 
PROSTŘEDNICTVÍM ČČK

Název normy
Počet  

vyškolených 
osob

Počet
doškolených

osob

A. Děti a mládež ve věku 6–18 let

Mladý zdravotník I. stupně 4 582

Mladý zdravotník II. stupně 5 123

Zdravotník ČČK – junior  915

B. Dospělí občané starší 18 let

B1 – kurzy pro širokou veřejnost

Zdravotnická příprava 
uchazečů o řidičský průkaz 1 839

Základy 
první pomoci 3 314

Zdravotník 
zotavovacích akcí 1 859 1 338

Kurzy první pomoci pořá-
dané na základě požadav-

ků zaměstnavatelů
20 432

Ovládání automatického 
externího defibrilátoru 

(AED)
3 566

První pomoc pro příslušní-
ky tísňových složek 664

B2 – kurzy v rámci vnitřního odborného vzdělávání 
Českého červeného kříže

Dobrovolná sestra ČČK 47

Zdravotnický instruktor 
ČČK 12 34

Maskér ČČK 12 12

Celkem vyškoleno 
a doškoleno 42 365 1 37242 365
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SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

Název
Počet 

stanic/
dozorů

Počet 
odslou-
žených 
hodin

Počet 
ošet-

řených 
osob

Počet 
zdravot-
níků ve 
službě

Stálé stanice  18  2 780  484  76

Dočasné 
stanice  44  7 433 1 540  171

Zdravotnické 
dozory 3 028 32 707 5 328 1 482

AKREDITACE UDĚLENÉ ČČK
Instituce udělující 

akreditaci Název akreditace/certifikátu

Evropské 
referenční 

centrum ČK

Evropský certifikát 
pro Základy první pomoci 

Evropský certifikát pro zdravotnickou 
přípravu uchazečů o řidičský průkaz 

Ministerstvo 
školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Školení v normě 
Zdravotník zotavovacích akcí 

Výuka Základní normy 
zdravotnických znalostí

Vzdělávací program Základy 
mezinárodního humanitárního práva

Kurz Hlavní vedoucí dětských táborů

Ministerstvo 
zdravotnictví ČR

Pořádání kvalifikačních kurzů nelékařských 
zdravotnických povolání – tato akreditace 
je udělena na úrovni vybraných OS ČČK

255

PŘEHLED KURZŮ  
POŘÁDANÝCH NA ZÁKLADĚ 
AKREDITACÍ UDĚLENÝCH 
MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, 
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Název kurzu
Počet 

oblastních 
spolků ČČK

Počet 
vyškolených 
pedagogů

Základní norma zdravotnických 
znalostí 46 582

Zdravotník zotavovacích akcí 47 775

PŘEHLED KURZŮ POŘÁDANÝCH 
NA ZÁKLADĚ AKREDITACÍ 
UDĚLENÝCH MINISTERSTVEM 
ZDRAVOTNICTVÍ ČR NEBO 
MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, 
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Název kurzu
Počet 

oblastních 
spolků ČČK

Počet 
vyškolených 
osob celkem

Všeobecný sanitář-sanitářka 1

Kurz první pomoci pracovníků 
v sociálních službách 1

Pracovník v sociálních službách 3

255
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BEZPŘÍSPĚVKOVÉ  
DÁRCOVSTVÍ KRVE 

Název ocenění Počet 
oceněných

Plaketa Dar krve – dar života 0

Zlaté kříže 1. třídy  303

Zlaté kříže 2. třídy  748

Zlaté kříže 3. třídy 2 018

Zlatá medaile prof. Janského 
(40 bezplatných odběrů) 5 748

Stříbrná medaile prof. Janského 
(20 bezplatných odběrů) 8 464

Bronzová medaile prof. Janského 
(10 bezplatných odběrů) 12 081

Celkem počet oceněných 29 362

TUZEMSKÉ REKONDIČNÍ POBYTY
Počet zrealizovaných turnusů 4

Počet dětí 143

HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY
Počet ustanovených humanitárních jednotek 47

Počet členů humanitárních jednotek 927

Počet ustanovených krizových štábů 55

Počet členů krizových štábů 291

MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ 
PRÁVO

Počet nových školitelů 27

Počet pořádaných akcí 
s tematikou humanitárního práva 190

Počet osob seznámených 
s tematikou humanitárního práva 4 446

29 362
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III. FINANČNÍ ČÁST
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ 
SPOLEČNOSTI ČČK V ROCE 2015
(V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

I. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
náklady výnosy výsledek 

hospodaření

Ministerstvo zdravotnictví ČR 15 860 15 860 0

z toho: Oceňování bezpříspěvkových dárců krve 8 116 116 –8 000

Výuka první pomoci dětí a mládeže 3 541 41 –3 500

Tuzemské rekondiční pobyty pro zdravotně postižené děti 314 0 –314

HELP TRANS – Pomoc v pohybu 589 0 –589

Mezinárodní spolupráce v rámci Hnutí ČK/ČP 2 400 0 –2 400

Pátrací služba 900 0 –900

Poskytnutá dotace 15 703 15 703

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 348 348 0

z toho: Projekt Děti – aktivity pro neorganizované děti a mládež 348 119 –229

Poskytnutá dotace 229 229

Ministerstvo vnitra ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 245 245 0

z toho: Příprava maskérů ČČK ke cvičení IZS 68 25 –43

Školení „Instruktor humanitární jednotky ČČK“ 63 31 –32

Školení „Člen humanitární jednotky ČČK“ 28 0 –28

Cvičení humanitárních jednotek ČČK 86 0 –86

Poskytnutá dotace 189 189

Ministerstvo vnitra ČR 150 150 0

z toho: VRBA – Práce s domácím násilím a trestnou činností na senio-
rech na Prachaticku (OS ČČK Prachatice) 150 0 –150

Poskytnutá dotace 150 150

Ministerstvo obrany ČR 60 60 0

z toho: Den branné přípravy Prachaticko (OS ČČK Prachatice) 60 0 –60

Poskytnutá dotace 60 60

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 8 363 8 363 0

z toho: Zdravotnická materiální pomoc pro oblasti zasažené ozbroje-
nými konflikty na východní Ukrajině 5 557 557 –5 000

Humanitární potravinová pomoc pro obyvatele zasažené 
ozbrojenými konflikty v Iráku 2 806 306 –2 500

Poskytnutá dotace 7 500 7 500

Celkem 25 026 25 026 0
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II. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z DOTACÍ Z ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH 
SAMOSPRÁVNÍCH CELKŮ

náklady výnosy výsledek 
hospodaření

Nerealizovány 0

Celkem 0 0 0

III. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z GRANTŮ A DARŮ
náklady výnosy výsledek 

hospodaření

Humanitární pomoc Kurdistán (migranti) –  přeprava pomoci (spací pytle) 73 73 0

Humanitární pomoc Nepál (zemětřesení) 1 250 1 250 0

Humanitární pomoc Rakousko (migrační vlna) 46 46 0

Sociální pomoc při migrační vlně 886 886 0

Sociální pomoc při migrační vlně (dar Nadace ČS) 236 236 0

Vzdělávací programy v oblasti zdraví a hygieny pro děti a mládež  
– dar Slovenskému ČK (dar Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.) 208 208 0

Road Safety (grant Britského ČK – Canon) 553 553 0

Network on Return (financováno Švédským ČK) 85 85 0

Celkem 3 337 3 337 0

IV. VLASTNÍ ČINNOST
náklady výnosy výsledek 

hospodaření

Spolková činnost 469 524 55

Noviny Červeného kříže 142 16 –126

Nemovitosti 952 759 –193

Úřad ČČK a ostatní činnosti 14 586 11 251 –3 335

Celkem 16 149 12 550 –3 599

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
náklady výnosy výsledek 

hospodaření

Celkem (I. až IV.) 44 512 40 913 –3 599

DOTACE A GRANTY NA INVESTICE
výdaje příjmy rozdíl

Nečerpány 0
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UŽITÍ PROSTŘEDKŮ FONDU HUMANITY ČČK
částka

Čerpání FH ČČK na pokrytí nákladů ČČK 2 959

Humanitární aktivity a pomoc – tuzemsko 4

Sociální pomoc při migrační vlně 4

Humanitární aktivity a pomoc – zahraničí 2 232

Zdravotnická materiální pomoc pro oblasti zasažené ozbrojenými konflikty na východní Ukrajině 
(spoluúčast v projektu) 557

Humanitární potravinová pomoc pro obyvatele zasažené ozbrojenými konflikty v Iráku (spoluúčast v projektu) 306

Humanitární pomoc Kurdistán (uprchlíci) – přeprava pomoci (spací pytle) 73

Humanitární pomoc Nepál (zemětřesení) 1 250

Humanitární pomoc Rakousko (migrační vlna) 46

Projekty ČČK 359

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve (spoluúčast v projektu) 116

Projekt Děti – aktivity pro neorganizované děti a mládež (spoluúčast v projektu) 119

Krizová připravenost 45

Dětská odborná léčebna v Bukovanech – opravy nemovitostí 79

Režijní a jiné náklady 364

Veřejná sbírka – náklady spojené s pořádáním 40

Fundraising – úhrada režijních nákladů 262

Ostatní náklady 62

Přímé příspěvky z FH ČČK 1 053

Humanitární aktivity a pomoc – tuzemsko 0

Humanitární aktivity a pomoc – zahraničí 117

Humanitární pomoc Irák (ozbrojený konflikt) – příspěvek na činnost Mezinárodního výboru ČK 117

Projekty ČČK 936

Dětská odborná léčebna v Bukovanech – technické zhodnocení nemovitostí 
(půdní vestavba a zateplení archivu) 440

Dechový stacionář v Litoměřicích (OS ČČK Litoměřice) 450

OS ČČK Ostrava – příspěvek na činnost 10

Příspěvky fyzickým osobám na sociální účely 36

Zdroje prostředků FH ČČK celkem 4 012

Fond humanity ČČK – veřejná sbírka 1 531

Fond humanity ČČK – fundraising (přímá korespondence) 1 231

Fond humanity ČČK – ostatní zdroje 1 250
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OBSAHUJÍCÍ I AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU NALEZNETE NA WWW.CERVENYKRIZ.EU/AUDIT/2015.PDF.
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