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Popis organizace:
Právní postavení:  Pobočný spolek

     

- Mezinárodní výbor Červeného kříže 1863 

- Ženevská  konvence  o  zlepšení  osudu  zraněných  vojáků v polních  armádách
1864

- Liga společností Červeného kříže Paříž 1919, Ženeva 1939

- Zákon  č.  126/1992  Sb.  „O  ochraně  znaku  a  názvu  Červeného  kříže  a  o
Československém červeném kříži“

- Registrace  ČČK  č.j.  VS/1-20 998/93-R  ze  dne  10.  6.  1993  v registru
občanských sdružení u MV ČR

Oblastní spolek ČČK Liberec je zapsán v registru oblastních spolků ČČK vedeného
Úřadem ČČK Praha dle § 42 Stanov ČČK pod č. registrace 45 ze dne 1. 1. 1994,
dodatky:  č. 1 dne 10. 6. 1997, č. 2 dne 19. 9. 2001, č. 3 dne 14. 10. 2004, č. 4 dne 28.
6.  2005,  č.  5 dne 16.  3.  2007,  č.  6 dne 2.  11.  2009,  1.  1.  2014,  spolkový rejstřík
Městský soud Praha oddíl L, vložka 39609

Oblastní spolek ČČK Liberec je 

- organizační  složkou  národní  společnosti  ČČK  se  samostatnou  právní  a
ekonomickou subjektivitou

- součástí Integrovaného záchranného systému České republiky

- registrované nestátní zdravotnické zařízení
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- v rámci ČČK držitelem Evropského certifikátu první pomoci (EFAC)

- držitelem  rekvalifikačních  akreditací  MŠMT  a  MPSV  pro  vzdělávání
zdravotníků pobytových akcí a pracovníků v sociálních službách

Členskou základnu tvořilo  k 31.  12.  2015 celkem 44 členů sdružených v 1 místní
skupině ČČK.

Při  Oblastním  spolku  ČČK  pracuje  dalších  30  dobrovolníků,  kteří  napomáhali
realizovat jednotlivé programy a aktivity OS ČČK.

Profesionální zázemí Oblastního spolku tvoří Úřad OS ČČK ve složení:
ředitel Karel Studený
referent úřadu Anna Stahoňová

Orgány OS ČČK:
Oblastní výkonná rada ČČK

předseda Karel Veselský
místopředseda Roman Hainz
členové Eva Menšíková

Michaela Kirschová
Ondřej Hradec

Oblastní dozorčí rada ČČK
předseda Pavel Gerö
členové Ondřej Bejbl

Veronika Pachtová
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Hospodaření OS ČČK v roce 2015(v tis. Kč)

rok 2015
Přehled prostředků vázaných na státní zakázky
(dárcovství krve, první pomoc,
nouzové stavy, práce s dětmi)

Celková dotace – MZ ČR na programové akce     
    

78   
    

Přehled hospodaření OS ČČK Liberec
Příjmy  1 488
z toho Členské příspěvky 8

Jiné ost.výnosy 150
Prodej služeb  1 122
Dotace a fin. příspěvky (nadace, město, kraj)
Příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
(ČČK, MZ) na programové akce

    
    

100
108

Výdaje 1 458
z toho Spotřeba materiálu režijní      166

Nakupované služby-účto, telefon
Energie – elektřina, teplo, voda
Nájemné                                      

78
98

170
Mzdové náklady
Mzdové náklady DPP
Zákonné sociální pojištění

535
113
182

Ostatní náklady   80
Odpisy

Hospodářský výsledek   

Stav finančních prostředků k 31.12.2015
Bankovní účty
Pokladna                                                    

  
   

      

          

36

30

602
16
   

   

Úvodní slovo
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Vážený čtenáři,

  v rukou držíte Výroční zprávu Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec za
rok 2015. Věřím, že Vám její obsah poskytne ucelený přehled o naší činnosti v daném
roce,  ale  i  obraz  o  Červeném kříži  jako celku,  který  působí  nejen  v ČR,  ale  jako
součást  naši  národní  společnosti  v celém  Mezinárodním  hnutí.  Naše  činnost  je
nezpochybnitelná v mozaice působení všech oblastních spolků ČČK při pomoci lidem
v nouzi.  Náš  Oblastní  spolek  Českého  červeného  kříže  Liberec  je  jedním  z nich.
Pomáháme v celé škále činností, kterými jsou propagace dárcovství krve, oceňování
zasloužilých dárců, školení laické i odborné veřejnosti v poskytování první pomoci,
humanitární  a  záchranný  systém.  Jsme  držitelé  akreditací  MŠMT,  MPSV  pro
rekvalifikace  pracovníků  v sociálních  službách,  další  vzdělávání  pedagogických
pracovníků,  školení  zdravotníků pro  pobytové  a  zotavovací  akce.  V sociální  přímé
pomoci  je  zřízeno  „Ošacovací  středisko  pro  sociálně  slabé  občany“,  kde  úzce
spolupracujeme  se  Statutárním  městem  Liberec,  odborem  sociální  péče,  Krajskou
nemocnicí  a  ostatními  institucemi  v Liberecké  oblasti.  Vyjadřuji  touto  cestou
poděkování od všech pracovníků OS ČČK Statutárnímu městu Liberec za finanční
podporu na částečné umoření provozních nákladů našich středisek (ošacovací, školící,
humanitární)  díky  které  jsme  mohli  věnovat  vlastní  prostředky  k dalšímu  rozvoji
našeho spolku.

   V oblasti prevence a práce s mládeží jsme našimi lektory z řad členů Záchranného
týmu a ve spolupráci s našimi partnery - Policie ČR, Městská policie Liberec, Tým
silniční bezpečnosti - proškolili na ZŠ a při dopravně bezpečnostních a osvětových
akcích na 15 000 dětí.  Každoročně pořádáme postupovou Oblastní  soutěž Mladých
zdravotníků v kategoriích I. a II. stupně. Tentokrát předvedlo své znalosti 60 dětí ve
věku 6 – 15 let. Nejlepší z každé kategorie postoupily do krajského kola.

   Jsme součástí Integrovaného záchranného systému ČR. Máme uzavřeny smlouvy se
všemi  hlavními  složkami  IZS  v kraji,  HZS  LK,  ZZS  LK,  KŘ  PČR.  Je  zřízena
Humanitární  a  záchranná  jednotka  při  oblastním  spolku,  která  je  nasazována  při
pomoci  a  záchranných pracích  a  řešení  mimořádných událostí  i  mimo náš  region.
Oblastní  spolek  ČČK  Liberec  je  členem  PANELU  -  organizační  a  koordinační
platforma pro poskytování potřebné pomoci a péče o občany při řešení mimořádných
událostí.  Jsme  členy  stálé  pracovní  skupiny  a  Krizového  štábu  LK,  hlavním
koordinátorem činnosti Nestátních neziskových organizací a dobrovolníků. Záchranná
a humanitární  jednotka je  svým vybavením srovnatelná s kteroukoliv profesionální
složkou a je neustále připravena k nasazení a pomoci při mimořádných událostech.

Stručně o hospodaření

  V roce  2015  pracoval  Oblastní  spolek  ČČK  Liberec  s vyrovnaným  rozpočtem,
podařilo  se  udržet  plánovaný  stav  v ekonomických  ukazatelích.  V komentáři  se
budeme zaobírat pouze velkými čísly.

  Stále se projevuje malý zájem o vzdělávací programy (školení ve všech normách PP,
rekvalifikační kurzy) z řad laické, ale hlavně odborné veřejnosti. Autoškoly(ani jedna)
vůbec nemají zájem o školení uchazečů o řidičský průkaz, přitom máme mezinárodní
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certifikát pro tento typ školení. Při dopravních nehodách se to projevuje velmi malou
znalostí poskytnout adekvátní první pomoc zraněným posádkám a proto se stává, že
někteří řidiči od nehod i ujíždějí.

 

 Výnosy z prodeje služeb a zboží klesly oproti roku 2014 o 110 tis. Dotační příspěvky
z ČČK a MZ na programové akce (dárcovství krve, práce s mládeží) poklesly o dalších
10  tis.  Snížením  nákladů  za  nákup  služeb,  energií,  (teplo)  materiálu  a  udržení
mzdových  nákladů  na  loňské  úrovni   hlavně  díky  mimořádně  obětavé  práci  dvou
profesionálních  pracovníků  ÚOS ČČK a  36-ti  dobrovolníků  –  převážně  členů  ZT
ČČK, dobrovolných pracovnic v ošacovacím středisku, kteří jako jeden tým zajišťují
veškerou hlavní činnost spolku, odpracovali na 6 500 hodin bez nároku na jakoukoliv
odměnu  a  bez  kterých  by  dosažené  výsledky  nebyly  vůbec  možné.  V celkovém
hospodaření jsme dosáhli kladného výsledku 30 tis. Kč., ale za cenu omezení rozvoje
další  činnosti  jak  členů  záchranného  týmu,  tak  i  dalšího  profesního  vzdělávání
vlastních členů, lektorů, zdravotnických instruktorů, maskérů a dalších dobrovolníků
pro práci v ČČK.

  Přesto naší  největší  finanční  zátěží  jsou  provozní  výdaje  za  nájemné –  170 tis.,
energie – 90 tis., účetní služby, telefony, autoprovoz – 118 tis.

  Oblastní spolek ČČK Liberec již řadu let intenzivně jedná se statutárním městem
Liberec  a  Libereckým krajem o  možnosti  přímé  finanční  pomoci  z rozpočtu  nebo
pronájmu, převodu, odprodeji vhodného objektu z majetku města nebo Libereckého
kraje pro svou činnost, kde by provozní náklady (nájem) byly nižší než ve stávajícím
soukromém  objektu.  Bohužel  stále  bez  výsledku.  Je  zde  reálná  hrozba  ukončení
činnosti a zánik pověřeného (krajského) Oblastního spolku Českého červeného kříže
v krajském městě Liberec.  

  

    

   Karel Studený

ředitel Úřadu Oblastního spolku ČČK Liberec

                                 

 

                        Činnost Oblastního spolku ČČK v roce 2015
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1.   Výuka a vzdělávání v poskytování první pomoci a další kurzy
     (Školicí středisko)

       

počet vyškolených osob / rok 2014 2015
1.1 Veřejnost

Speciální školení menšího rozsahu (KPR, AED, Santé...) 16 107

Život zachraňující úkony (4 hod.) 163 150

Základní norma zdravotnických znalostí (12 hod.) 117 76

Základní norma zdravotnických znalostí (16 hod.)

Základní norma zdravotnických znalostí (20 hod.) 4                         24

Zdravotník zotavovacích akcí (40 hod.) 31 36

Kurzy PP na míru (instituce, školy 2 hod.) 353

Pracovník v sociálních službách 8 8

1.2 Členové a dobrovolníci ČČK 36 36

Mladý zdravotník I. a II. stupně 150 150

Praktikant

Instruktor ČČK

Školitel OS ČČK Liberec

1.3 Soutěže ČČK

Organizování oblastní soutěže mladých zdravotníků 1 1

Organizování krájské soutěže mladých zdravotníků 1

1.4 Nestandardní projekty  

Dny s dopravou  na ZŠ s Týmem silniční bezpečnosti LK 4500

Učme se přežít pro motocyklisty s Týmem silniční bezpečnosti 400
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2.   Sociální činnost
     (Středisko pro sociální činnost)

 2014 2015

2.1 Ošacovací středisko

Celkový počet obsloužených osob 11 000 12 000

 Pohyb ošacení + odvoz odpadu 13 t. 12 t.
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3.    Bezpříspěvkové dárcovství krve

 2014 2015

Celkový počet odběrů za Liberec 10 195 10 095

Nově registrovaní dárci 505 465

Celkový počet odběrů krve 6 440 6 059

Celkový počet odběrů plazmy 3 755 3 589

Celkový počet odběrů ostatních

Ocenění medailí Prof. Dr. Janského - 
bronzová

198 163

                                                                  - 
stříbrná

130 136

                                                                  - zlatá 83 75

                                                                  - zlatý 
kříž III. st.

36 44

                                                                  - zlatý 
kříž II. st.

28 16

                                                                  - zlatý 
kříž I. st.

8 10

Speciální ocenění za 250 odběrů 2

Počet slavnostních předávání medailí a křížů 5 5
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4.    Humanitární jednotka – Záchranný tým ČČK

ÚOS ČČK Liberec má zřízenou plně funkční humanitární jednotku. Tato je složena
z Humanitárního týmu a Záchranného týmu.
Základem Humanitárního týmu je 10 vycvičených osob pro poskytování humanitární
pomoci při mimořádných událostech. Tento tým se dle potřeby doplňuje dobrovolníky.
Činnost záchranného týmu je uvedena v samostatné kapitole této zprávy.
Humanitární jednotka/Záchranný tým je součástí Integrovaného záchranného systému,
smluvním partnerem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje,
OS  ČČK  Liberec  je  členem  krizového  štábu  Libereckého  kraje  a  hlavním
koordinátorem nestátních neziskových organizací pro řešení pomoci při mimořádných
událostech v rámci Libereckého kraje.

ZÁCHRANNÝ TÝM v r. 2015
Záchranný tým OS ČČK Liberec, jehož členové (28) jsou nosným pilířem činnosti OS
a bez kterých by dosažené výsledky nebyly možné, odpracoval přes 4 500 hodin pro
zvládnutí všech úkolů v oblasti vzdělávání, zdravotnických asistencí a prezentaci ČK.
Při  tom  všem  se  připravoval  na  zvládání  svého  hlavního  poslání,  plnění  daných
povinností vázaných uzavřenými dohodami o pomoci na vyžádání hlavními složkami
IZS  pro řešení případných mimořádných situací po celý rok.

  Hlavní náplní členů Záchranného týmu jsou zdravotnické dozory na kulturních a
sportovních akcích v celém našem regionu. Jen stručně- hokejová utkání Bílých tygrů
Liberec  od  mládeže  až  po  dospělé,  Krajská  hokejová  soutěž  dospělých,  atletika
mládeže,  fotbal  mládeže,  ME  trampolín,  Války  pěti  armád,  Svijanské,  Hejnické
slavnosti, Liberecké slavnosti, Spartan race ČR, velké koncerty aj. 

Podotýkám,  že  se  náš  Záchranný  tým  nesnaží  suplovat  záchrannou  činnost
profesionální zdravotnické záchranné služby, ale účelně tuto jejich činnost doplňovat
právě  zajišťováním výše uvedených zdravotnických dozorů, kde je soustředěno velké
množství osob na jednom místě a je předpoklad výskytu různých poranění, kdy při
vážných stavech rozhoduje prvních 5 minut o životě postižené osoby. Další velkou
nepostradatelnou činností Záchranného týmu je propagace poskytování první pomoci,
školení na ZŠ, odborné a laické veřejnosti, ve firmách a různé prezentační akce.

   Několikrát v roce se ZT účastnil společných cvičení v rámci přípravy Integrovaného
záchranného systému s Hasičským záchranným sborem a Zdravotnickou záchrannou
službou Libereckého kraje.

Rok 2015 byl rokem cvičení a příprav na řešení záchranných prací při mimořádných
událostech. 
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- PANEL LK cvičení mimořádné události povodně  Liberec – Raspenava – Frýdlant -
Nová Ves, Jablonec nad Nisou, štábní cvičení Krizového štábu LK.

  Pravidelná školení členů Záchranného týmu na učebně každých 14 dní,  kde nám
velice pomáhá školení od profesionálních záchranářů ZZS LK.  

 Každoročně  pořádáme  čtyřdenní  soustředění  záchranného  týmu  v Píšťanech  na
Litoměřicku. Účastníky soustředění a součinnostního cvičení byla policie ČR Ústí nad
Labem – Poříční oddělení Brná, policie SRN- Drážďany, VZS ČČK Ústí nad Labem a
Záchranný tým ČČK. Zúčastnilo se cca 70 profesionálních i dobrovolných členů IZS.
Podzimní  internátní  školení  členů  ZT ve  Sloupu  v Čechách  je  vždy  zaměřeno  na
prohlubování znalostí poskytování první pomoci a řešení různých modelových situací
v terénu. 

Nemohu  nepřipomenout  činnost  kroužku  našich  mladých  záchranářů,  který
dlouhodobě vede paní Michaela Kirschová za  což ji  patří  velké poděkování.  I  pro
mladé záchranáře  je  připravený zajímavý program během celého roku.  Scházejí  se
každých 14 dni a učí se poskytování první pomoci a cvičí vlastní zásahy při záchraně
zraněných.  Zakončení  výcviku  v roce  je  vlastní  účast  na  podzimním  soustředění
společné s dospělými členy ZT ve Sloupu v Čechách.

Všem členům  Záchranného týmu, dobrovolníkům patří velké poděkování za jejich
obětavou  činnost  bez,  které  by  nebyl  možné  zajistit  všechny  úkoly  v činnosti
Oblastního spolku Českého červeného kříže v Liberci. 
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Cvičení IZS Chrastava

Součinnostn
í cvičení s     policii ČR a SRN v     Doksech
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5.    Práce s mládeží – Mladý záchranář
ČČK

 2014 2015

Počet členů 25 17

Počet skupin dětí při ZŠ 8 8

Počet víkendových akcí pro děti a mládež 
pořádaných OS ČČK

5 6

Počet táborů 2 1

6.    Spolková činnost
      (lidské zdroje a zázemí oblastního

spolku)
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                                     Zasedání 
oblastní výkonné rady  ČČK

 2014 2015

Počet členů 36 44

Počet dobrovolníků 20 20

Počet Místních skupin ČČK 1 1

 

Úřad OS ČČK - počet zaměstnanců 2 2

 Ošacovací středisko ČČK (dobrovolníci) 4 2
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V hodnoceném roce jsme řadu činností mohli vykonávat pouze za aktivní spolupráce
dalších  orgánů  a  organizací  a  významně  nám pomohly  i  finanční  podpory.  Chtěli
bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na naší práci.

Zvláště děkujeme

Týmu silniční bezpečnosti za spolupráci při výuce dětí v poskytování PP;

Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje za metodickou pomoc při odborné
přípravě a při účasti na cvičeních IZS;

Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje za odbornou podporu při cvičeních
IZS a odborných stáží našich zdravotníků v posádkách RZP;

Policii  České  republiky  a  Městské  policii  v Liberci  za  spolupráci  při  dopravně
bezpečnostních akcích a prezentacích ČČK na veřejnosti;

Krajské  nemocnici  Liberec  za  finanční  podporu  v oblasti  dárcovství  krve  a  jeho
propagaci;

Magistrátu statutárního města Liberec za aktivní účast při oceňování dárců krve.

Náš dík patří i všem ostatním, bez kterých by činnost OS ČČK nemohla dosahovat
současných výsledků.

Velké poděkování patří jednotce Sboru dobrovolných hasičů z Chrastavy za pomoc při
přípravě  a  realizaci  společných  výcvikových  akcí  v rámci  spolupráce  a  rozvoji
jednotek  pro  potřeby   Integrovaného  záchranného  systému  ČR  při  mimořádných
událostech.

Policii ČR Ústí nad Labem, Odboru pořádkové policie Poříční oddělení Brná a jejich
partnera  Policie  SRN-Drážďany  zvláště  děkujeme  za  aktivní  zapojení  našeho
záchranného týmu do výcviku na vodě.
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