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Společnost Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území ČR.
Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění
úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.
ČČK je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území ČR ve smyslu
mezinárodního práva. Jeho postavení je upraveno zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku
a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži.

ČČK podle tohoto zákona 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 případě
katastrof a jiných mimořádných událostí
» poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby
» šíří znalost Ženevských úmluv.

Základem činnosti je dobrovolná služba členů zaměřená na poskytování pomoci bez
očekávání zisku, čímž se přihlašuje k základním principům hnutí červeného kříže (humanita,
nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota a světovost) a zavazuje se
usilovat o jejich naplňování.
ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou ČR jako jediná
organizace Červeného kříže s působností na celém území ČR.

www.cervenykriz.eu

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Prachaticích ve své současné podobě vznikl
1. ledna 1994, jeho předchozí tváře – ať už jde o Okresní výbor Československého červeného
kříže nebo dokonce Rotes kreuz  - se však během let působení staly nedílnou součástí
spolkového života v Prachaticích.
Toto je jeho dnešní podoba:
Petra Svobodová, ředitelka Úřadu OS ČČK PT
Marie Jandová, předsedkyně Oblastní výkonné rady
Jaromír Popiel, místopředseda Oblastní výkonné rady
Členové Oblastní výkonné rady
MUDr. Juljo Hasík, Ing. Juraj Tkáč, Ladislav Bečvář, Ing. Silvie Janošťáková, DiS.,
MUDr. Zdeněk Ziegrosser, Jaroslava Řezanková,
Milada Havelková, delegát
Jaroslava Pešková, předsedkyně Oblastní dozorčí rady
členky Oblastní dozorčí rady Jarmila Kadlecová, Marta Haklová a Hana Koubová.
a samozřejmě všichni naši členové a dobrovolníci!
V letošním roce působí při OS ČČK Pt místní skupiny ČČK Jáma, Lažiště, Netolice,
Prachatice, Strunkovice nad Blanicí, Protivec.
OBLASTNÍ SPOLEK ČČK Prachatice:
» poskytuje humanitární, zdravotní a sociální služby občanům
» organizuje bezpříspěvkové dárcovství krve, nábor a oceňování dárců krve
(za podpory Jihočeského kraje, Ministerstva zdravotnictví).
» provádí výuku první předlékařské pomoci dětí, mládeže i dospělých,
» pořádá osvětové akce v oblasti první pomoci
(za podpory Města Prachatice, Ministerstva zdravotnictví).
Základní údaje:
Subjekt:

organizační jednotka občanského sdružení Český červený kříž

Název:

Oblastní spolek ČČK Prachatice (OS ČČK PT)

IČ:

425 907

Registrace:

MV ČR č.j. VS/1-20998/93-R

číslo registrace: 28 – VR ČČK
Zákon:

z.č.126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže
a o Československém červeném kříži

Naše činnost

12.5. Soutěž hlídek mladých zdravotníků...
... poskytuje již přes 25 let dětem základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií možnost
ověřit si své dovednosti v konkurenci ostatních soutěžících, zvýší se tak motivace dětí
pokračovat v činnosti. Vítěz z každé kategorie postupuje na krajskou soutěž.
Okresní soutěže se v tomto roce zúčastnilo 8 družstev I. stupně a 9 družstev II. stupně, celkem
85 dětí. Na stanovištích děti soutěží ve 3 oblastech: Praktické provedení první pomoci (se
standardním a improvizovaným materiálem),
Doprava postižených, Obvazová technika. Nesoutěžní
stanoviště zahrnují problematiku dárcovství krve
a Civilní ochranu (ve spolupráci s HZS). Na
organizaci soutěže se podílí také studenti VOŠS
Prachatice a žáci ZŠ Vodňanská.
Vítězi byli letos ZŠ Husinec (I. stupeň) a ZŠ Šumavské
Hoštice (II. stupeň). Hlídka ZŠ Husinec se v regionálním
kole umístila na bronzové pozici.
Výuka první pomoci dětí a mládeže
Počet vyškolených učitelek zdravotnic MŠ:

6

Počet vyškolených učitelek zdravotnic ZŠ:

13

Počet vyškolených mladých zdravotníků I. stupně:

73

Počet vyškolených mladých zdravotníků II. stupně:

56

Počet zúčastněných Hlídek MZ I. stupně:

8

Počet zúčastněných Hlídek MZ II. stupně:

9

Počet vyškolených v normě Zdravotník ČČK Junior:

20

Výuka první pomoci dospělých
Počet osob vyškolených na základě požadavků zaměstnavatelů:

80

Oblastní studijní středisko...
...nabízí dětem poutavou formou her, zážitků a praktických ukázek seznámit se s postupy první
pomoci a zvládat jejich použití v praxi.
Jde o tradiční 6 denní pobytovou akci pro děti (6-15 let), která zahrnuje zejména výukové hry
s tématikou první pomoci. V letošním roce se „Střediska“ zúčastnilo 20 dětí, které strávily
kouzelný studijní pobyt v malebné jihočeské přírodě v obci Brloh na Českokrumlovsku.

Dárcovství krve
Oceňování bezpříspěvkových dárců krve
Český červený kříž již půl století pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve (BDK)
udělováním vyznamenání prof. MUDr. Jana Jánského. Trocha statistiky...
V roce 2010
81
Krůpěj krve
Uděluje se za první odběr
Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 10 odběrů.

29

Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 20 odběrů.

41

Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 40 odběrů.

15

Zlatý kříž ČČK 3. třídy
Uděluje se za 80 odběrů.

3

Zlatý kříž ČČK 2. třídy
Uděluje se za 120 odběrů.
Zlatý kříž ČČK 1. třídy
Uděluje se za 160 odběrů.
Celkem

Registrovaných dárců
Počet odběrů

1044
1353

Klub dárců krve při OS ČČK Prachatice
Klub dárců krve (KDK) je volným sdružením, nepodléhá a za svou činnost neodpovídá žádné
instituci. Řídí se ústavou, platnými zákony a vlastním rozhodnutím.
Členem se může stát každý občan Prachaticka, který je dárcem krve, sympatizuje či podporuje
toto hnutí, má zájem na propagaci a aktivní podpoře dárcovství krve. Členství vzniká
registrací u Klubu dárců krve.
Delegáti se účastní Republikového shromáždění zástupců KDK.
Bezpříspěvkové dárcovství krve podporuje

21.9. Světový den první pomoci ...
...je osvětová akce určená široké veřejnosti. Na veřejném
prostranství Malého náměstí v Prachaticích byly předváděny
ukázky první pomoci, měření tlaku, problematika dárcovství
krve.
Světový den první pomoci je zaměřen na širokou veřejnost,
ukázky provádění první pomoci (do nichž se zapojují děti ZŠ,
studenti VOŠS a dobrovolníci ČČK) jsou dostupné všem.
Veřejnost se tak může seznámit s postupy první pomoci, ověřit
si své dovednosti, seznámit se s novinkami.
Tato akce probíhá v duchu hesla „Děti učí dospělé“.

Naše místní skupiny...
...také nezahálejí – ve Strunkovicích se členové ČČK mj. starají o pomník padlých ve
světových válkách a opuštěné hroby, v Lažišti mj. pečují o veřejné prostranství (autobusovou
zastávku), MS Jáma se podílela na organizaci Dětského karnevalu, Dětského dne a oslav
masopustu. Všichni členové místních skupin přispívají k péči o seniory, zajišťují pravidelná
setkávání u různých příležitostí, oslavy jubileí, odvoz seniorů k lékaři či obstarávají drobné
nákupy.
Připravenost na katastrofy
Český červený kříž působí mj. v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva. Humanitární
jednotky ČČK, které jsou hlavním nástrojem pomoci ČČK při mimořádných událostech
a krizových situacích, byly zřízeny v roce 2001. ČČK je zařazen do tzv. druhosledové pomoci,
kdy poskytuje pomoc občanům po zásahu Integrovaného záchranného systému.
OS ČČK PT je členem krizového štábu ORP Prachatice, který zasedá, když je vyhlášen stav
nebezpečí. Spolupráce ORP Prachatice s ČČK PT je součástí krizového plánu.
Humanitární jednotka se skládá z 21 dobrovolníků ve čtyřech sekcích (zdravotnická,
humanitární, psychosociální, technická), v jejím čele stojí velitel.
Činnost Humanitární jednotky v roce 2010:
 povodně na Liberecku - distribuce humanitární pomoci, provoz evakuačního centra,
psychosociální pomoc, poskytnutí vysoušečů.
 intervence v rodině zasažené požárem rodinného domu na Vimpersku v součinnosti
s psycholožkou Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje PhDr. Marií
Mezníkovou.
V době klidu však „humanitárka“ nespí, ale připravuje se na další akci: velký prostor je
věnován vzdělávání členů HJ. Cílem je poskytnout členům potřebnou jistotu v jejich práci
a zvýšit jejich profesionalitu tak, aby poskytovaná pomoc byla co nejúčinnější:
 Kurz Critical incident stress management
 Setkávání psychosociálního týmu („nadoborové nadprofesní setkávání“)
v Č. Budějovicích
 Konference Víme o sobě
 Kurz První psychologická pomoc

Finanční zpráva
Účetní závěrka
Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu
ke dni 31.12.2010 (v celých tisících Kč)
A. Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady
Příspěvky zúčtované mezi org. složkami

48
3
2
107
87
26
12
2

Náklady celkem

287

B. Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky zúčt. mezi org. složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace

85
4
47
56
2
77

Výnosy celkem

271

C. Rozdíl
Rozdíl (výnosy - náklady)

-16

Rozvaha
ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2010 (v celých tisících Kč)
Aktiva

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
I. zásoby celkem
II. pohledávky celkem
III. krátkodobý finanční majetek celkem
IV. jiná aktiva celkem

0
134
4
0
119
11

0
35
4
5
14
12

Aktiva celkem

134

35

Pasiva
A. Vlastní zdroje celkem
I. jmění celkem
II. výsledek hospodaření celkem
B. Cizí zdroje celkem
III. krátkodobé závazky celkem

-6
24
-30
140
131

-23
24
-47
58
58

Pasiva celkem

134

35

----------------------------------------------------------------Co říci úplným závěrem?
Tím, že Oblastní spolek ČČK reaguje na momentální potřeby obyvatelstva, je jeho činnost
opravdu rozmanitá. To, co předkládáme ve výroční zprávě, je pouze hlavní činnost.
Ta „drobná“ není moc vidět, ale je pravděpodobně ještě důležitější.
Vyslovujeme velké díky všem našim členům i dobrovolníkům (kterých je celkem 123), bez
jejichž pomoci bychom nezajistili žádnou z činností.
Děkujeme také našim partnerům a sponzorům,
autorům fotografií (www.prachatickonews.cz)
i těm, kdo naše akce v roce 2010 podpořili

