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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ZA ROK 2020



ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚŘADU 
OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK LIBEREC

Vážení čtenáři, 
 
rok 2020 přinesl mnoho nového. Nerad bych však začínal novým typem koronaviru, 
který je žel několikrát zmíněn napříč touto zprávou. Velmi rád bych ale úvodem  
poděkoval za dlouholetou a nesmírně obětavou práci a činnost v ČČK panu Karlovi 
Studenému, který až do března 2020 vykonával funkci ředitele Úřadu OS ČČK  
Liberec a jehož nástupcem jsem se v tomto roce stal.

Pan Studený obětoval Českému červenému kříži takřka celý svůj dosavadní život  
a jsem velmi rád, že jsem ho mohl osobně poznat a být pod jeho vedením coby  
dobrovolník více než 10 let, kdy jsem sám do ČČK vstoupil. Stejně tak si ale cením 
toho, že řady naší organizace neopustil, ale nadále i po svém odchodu z funkce 
zůstává velmi platným členem našeho záchranného týmu a může nám i nadále  
předávat cenné zkušenosti, které během své praxe získal. 

Po mém nástupu bylo hlavním úkolem pro rok 2020 převzít co nejrychleji agendu 
celého úřadu, zorientovat se v problematice a pokračovat v činnosti a úkolech, které 
byly započaty s cílem posunout naši organizaci zase o kousek dál. Možná trochu 
jiným směrem, ale v každém případě v duchu základních hodnot a principů ČČK. 

Bohužel nás však hned v úvodu, stejně jako mnohé další, zastihla těžko 
předvídatelná pandemie covidu, což s sebou neslo mnoho změn a neobvyklých 
situací, včetně téměř úplného zastavení všech běžných činností, které poskytujeme. 
Zejména školení první pomoci, zdravotnické dozory, oceňování zasloužilých dárců 
krve atd. Zažili jsme v tomto roce hodně krušných chvil, ale vždy se podařilo  
všechny úkoly a výzvy, které se před nás postavily, zvládnout.  
 
Počínaje první vlnou na jaře přes mírné rozvolnění během prázdnin až po  
podzimní násobně horší pandemickou situaci, než jsme dosud zažili, jsme za  
účasti všech našich členů pomáhali občanům Libereckého kraje na mnoha 
úrovních.
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Šití a distribuce roušek, zásobování seniorů potravinami, provoz krajské linky  
psychosociální pomoci, hledání dobrovolníků, školení laických pečovatelů  
a následná koordinace a pomoc v sociálních zařízeních v dobách nejvyšší  
personální nouze z důvodu vysoké nemocnosti. To a mnoho dalšího je jen  
viditelným vrcholem ledovce společného úsilí, díky kterému jsme vykonali  
mnoho dobrého a za které patří dík zejména všem našim aktivním členům,  
dobrovolníkům, spolupracovníkům, ale také partnerům a institucím, bez kterých 
bychom nikdy nedokázali poskytovat pomoc v takovém rozsahu.

Celý rok byl opravdu velmi náročný a dost z nás si v určitých momentech sáhlo na 
dno svých sil. To, co nás ale všechny drželo nad vodou, byla právě ona sounáležitost 
při pomoci druhým, jejich vděčnost a neochvějná vnitřní jistota, že to, co děláme, má 
skutečně smysl a reálně pozitivní dopad na druhé.  

Přesto, že prozatím nemáme zcela vyhráno, přejme si, abychom za krátkou dobu 
mohli na to vše už pouze vzpomínat a vrátit se k běžnému životu bez roušek  
a mnohých omezení.
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Ondřej Hradec
ředitel Úřadu OS ČČK Liberec
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Název:  
Právní forma: 
 

 
 

Sídlo: 

IČO:  
DIČ: 

Územní působnost: 

Telefon:  

E-mail: 
Web:  
 
Datová schránka:  

Bankovní spojení: 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec 
pobočný spolek
 
Spolek registrovaný Městským soudem v Praze,  
oddíl L, spisová značka 39609

Oblastní spolek ČČK Liberec je zapsán v registru oblastních 
spolků ČČK vedeného Úřadem ČČK Praha, dle § 42 stanov 
ČČK pod číslem registrace 45 ze dne 1. 1. 1994.

Palachova 504/7, 460 01  Liberec

00426091
CZ00426091

okresy Liberec a Česká Lípa

725 077 016, 725 077 017

liberec@cervenykriz.eu
www.cck-liberec.cz

5c5ck69 

2901800215/2010

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat 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. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
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• Organizační složkou národní společnosti ČČK se samostatnou právní  
a ekonomickou subjektivitou. 

• Pověřeným Oblastním spolkem ČČK pro Liberecký kraj. 

• Součástí integrovaného záchranného systému České republiky jako ostatní  
složka IZS s uzavřenými smlouvami o pomoci na vyžádání se všemi hlavními 
složkami (HZS, ZZS, PČR). 

• Registrovaný jako nestátní zdravotnické zařízení pro přepravu nemocných  
a raněných DNR. 

• Hlavní koordinátor PANELU NNO Libereckého kraje. 

• Člen stálé pracovní skupiny ochrany obyvatelstva krizového štábu  
Libereckého kraje. 

• V rámci ČČK držitelem Evropského certifikátu první pomoci (EFAC). 

• Držitelem rekvalifikačních akreditací MŠMT pro vzdělávání zdravotníků 
pobytových akcí a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec je:
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Úřad OS ČČK Liberec

Ondřej Hradec 
Andrea Kulíková, DiS.
 

Výkonná rada OS ČČK Liberec 

Karel Veselský 
Karel Studený
Yvona Bejblová
Michaela Kirschová

Dozorčí rada OS ČČK Liberec 
 
Václav Nocar 
Markéta Tajmrová
Jaroslava Melounová

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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ředitel
referentka

předseda OVR
místopředseda OVR 
člen OVR 
člen OVR

předseda DR
člen DR
člen DR

Členskou základnu tvořilo k 31. 12. 2020 celkem 41 členů včetně 4 dětí  
sdružených v 1 místní skupině Liberec 1, kteří napomáhali realizovat 
jednotlivé programy a aktivity Oblastního spolku ČČK.
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ŠKOLICÍ STŘEDISKO
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Jedním z hlavních směrů činnosti našeho spolku je osvěta v oblasti záchrany  
lidského života a zdraví – poskytování první pomoci. Oblastní spolek ČČK Liberec 
každoročně realizuje celou řadu zdravotnických kurzů první pomoci.

Výuka je zaměřena na laickou první pomoc, tedy poskytování první pomoci  
s minimálním počtem pomůcek, případně jen holýma rukama. Všechny kurzy mají 
svou teoretickou i praktickou část.
 
Naše školicí středisko nabízí nejen svým členům, ale zejména široké veřejnosti  
několik norem zdravotnických znalostí, které jsou školeny výhradně zkušenými 
zdravotnickými instruktory ČČK s dlouholetou praxí. 
 
Výuka probíhá v souladu se Standardy první pomoci ČČK závaznými pro výuku 
první pomoci laiků na území České republiky a schválenými ministry 
zdravotnictví, obrany, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy a spojů ČR  
a prezidentem ČČK.

Našimi kurzy prošly již tisíce frekventantů.
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Počet vyškolených osob v roce 2020 v normách ČČK

Život zachraňující úkony (4 hod)
Základy první pomoci (12 hod) 
Zdravotník zotavovacích akcí (40 hod)
Zdravotník zotavovacích akcí — doškolení (4 hod)
Dobrovolný pečovatel v záloze (8 hod)

156 
40 
58
29 
80

Individuální kurzy a nestandardní projekty v roce 2020

Speciální školení menšího rozsahu (školy, instituce, ...)
Učme se přežít pro motorkáře s Týmem silniční bezpečnosti

174
1 000

ŠKOLICÍ STŘEDISKO
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Neodmyslitelnou součástí školicího střediska jsou také naši maskéři, kteří pro  
potřeby školení, zkoušek a výcviku vytvářejí na figurantech reálně vypadající  
poranění. 

Bohužel stejně jako ve všech dalších odvětvích naší činnosti se zásadním  
způsobem podepsala nová pandemie koronaviru, která zmrazila na dlouhou dobu  
i činnost školicího střediska a čemuž také odpovídají menší počty proškolených, 
nežli tomu bylo v letech minulých, kdy jsme naopak pozorovali stoupající trend  
v zájmu o naše školení, a to jak z řad veřejnosti, tak i místních firem a institucí.
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STŘEDISKO SOCIÁLNÍ POMOCI
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V rámci sociální pomoci máme zřízeno ošacovací středisko, které slouží zejména 
pro potřeby sociálně slabších spoluobčanů a je využíváno např. lidmi při návratu 
z výkonu trestu, samoživiteli, osobami bez domova, ale také těmi, kteří např.  
z důvodu mimořádné události musejí opustit dočasně nebo trvale svůj domov, 
a je nutné zajistit jim rychle alespoň základní ošacení.

Do střediska je přijímáno obnošené šatstvo od veřejnosti, které je následně 
bezplatně vydáváno na základě žádostí soc. referátů obcí, měst a dalších organizací.

Dnes již denně vyřizujeme žádosti např.:  
 
 - Magistrátu města Liberce 
 - Městských úřadů Frýdlant, Chrastava 
 - Centra sociálních služeb Libereckého kraje  
 - Azylového domu Speramus 
 - Azylového domu „Návrat“ pro rodiny s dětmi 
 - Centra zdravotní a sociální péče Liberec  
 - Domova pro matky s dětmi 
 - Vězeňské služby ČR v Liberci  
 - a mnoha dalších

Celkový počet obsloužených osob 
Z toho obslouženo na doporučení
Pohyb ošacení + odvoz odpadu (kg)

4 400  
200

11 000 
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V roce 2020 bylo obslouženo cca 4 400 osob. Z toho na doporučení některých výše 
uvedených organizací vykryto zdarma 200 osob, včetně lidí bez domova, kterými 
je středisko též hojně využíváno. V zimních měsících poté osobám bez domova  
oblečení rozvážíme přímo do míst jejich výskytu, kdy je těmto lidem nabízeno též 
poskytnutí zdravotního ošetření drobných poranění apod., případný transport 
k odbornému lékařskému ošetření.

Z obdrženého množství ošacení cca 11 000 kg bylo k dalšímu užití občanů předáno 
cca 6 000 kg. Zbývající čast, která byla pro další užití občanů nepoužitelná, byla 
odevzdána k dalšímu zpracování (tj. cca 5 000 kg).

Ošacovací středisko je úspěšně provozováno i za přispění a skvělé dlouhodobé 
spolupráce se společností Dimatex CS, spol. s r.o., se kterou máme uzavřenou 
smlouvu o vzájemné spolupráci a která nám pomáhá jak s výběrem a dodávkou  
vhodného ošacení, tak i s odvozem nepoužitelného ošacení, které následně dále 
zpracovává.

STŘEDISKO SOCIÁLNÍ POMOCI
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Prostřednictvím Českého červeného kříže děkuje společnost mnohonásobným  
bezpříspěvkovým dárcům krve za jejich ochotu pomoci druhým a též za obětavost  
a vytrvalost, se kterou k dárcovství krve přistupují. Kodex bezpříspěvkového  
dárcovství poukazuje na to, že pouze krev darovaná bez nároku na odměnu může 
být pro příjemce krve bezpečná.

Slavnostní oceňování zasloužilých dárců krve stříbrnými, zlatými medailemi 
a zlatými kříži II. a III. stupně probíhá vždy na liberecké radnici a za finanční  
podpory Ministerstva zdravotnictví a statutárního města Liberec.

Oceňování se účastní zástupci města a transfuzního oddělení KNL. Bohužel 
i dárcovství bylo dotčeno pandemií a namísto slavnostního ocenění, které se v roce 
2020 uskutečnilo pouze jednou, bylo nutné zvolit formu individuálního osobního 
předání v místě bydliště jednotlivých dárců.

Tento způsob oceňování byl logisticky a časově velmi náročný, avšak z pohledu 
příjemců byl vnímán velmi pozitivně. Za dané situace a s pominutím neosobní 
rozesílky poštou se jednalo zřejmě o jediný možný způsob, jak bez dalších odkladů 
zasloužilé dárce v této nelehké době ocenit a poděkovat jim za jejich nezištnou  
pomoc bližnímu.

DÁRCOVSTVÍ KRVE
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BDK v Liberci a České Lípě

Celkový počet registrovaných dárců  
Nově registrovaní dárci
Celkový počet odběrů krve
Celkový počet odběrů plazmy
Celkový počet odběrů ostatních
Ocenění medailí prof. Dr. Jánského – bronzová
Ocenění medailí prof. Dr. Jánského – stříbrná
Ocenění medailí prof. Dr. Jánského – zlatá
Ocenění zlatým křížem – III. stupně (80 odběrů)
Ocenění zlatým křížem – II. stupně (120 odběrů)
Ocenění zlatým křížem – I. stupně (160 odběrů)
Zasloužilý dárce – 250 odběrů

5 284 / 3 877
496 / 117

9 337 / 2 855
3 526 / 0

123 
187 
72 
35 
35

9
5

DÁRCOVSTVÍ KRVE
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Nábor nových dárců krve nejčastěji provádíme v rámci našich akcí na veřejnosti, 
kdy konkrétní lidi oslovujeme a informujeme o možnostech dárcovství.

S přihlédnutím k situaci jsme se v roce 2020 rozhodli zaměřit více na online  
kampaň a tedy propagaci BDK šířit zejména prostřednictvím sociálních sítí a dále 
jsme pak připravili zcela nový regionální projekt s názvem „Jsem dárce“, jehož  
součástí byla webová prezentace www.jsemdarce.cz a soubor venkovních 
billboardů umístěných na několika místech v Liberci i České Lípě.

Ohlasy k této naší kampani byly a nadále jsou velmi kladné. Výhledově proto  
budeme pro úspěch pokračovat. Hledáme však partnery k pokrytí nákladů  
spojených s realizací billboardů.
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ZÁCHRANNÁ A HUMANITÁRNÍ ČINNOST
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Středisko pro záchrannou a humanitární činnost — OS ČČK Liberec má zřízenou  
plně funkční záchrannou jednotku, která je součástí integrovaného záchranného 
systému ČR (dále jen IZS) na základě smluv uzavřených se všemi hlavními  
složkami Libereckého kraje.

Jednotka je složena z členů ČČK — dobrovolníků MS Liberec 1, kteří se pravidelně 
vzdělávají v oblasti záchrany života a řešení mimořádných stavů a událostí.

V době vyhlášení mimořádné situace pro danou oblast spolupracuje  
s profesionálními i ostatními složkami IZS a koordinuje humanitární pomoc 
postiženému obyvatelstvu, soustřeďuje a organizuje další dobrovolníky pro  
likvidaci následků událostí.

Základem týmu je 22 proškolených a vycvičených osob pro koordinaci jakékoliv 
pomoci (humanitární, zdravotní, psychosociální) při mimořádných událostech. 

Běžnou náplní členů záchranného týmu je průběžná příprava na zvládání svého 
poslání a plnění daných povinností vázaných k uzavřeným dohodám o pomoci na 
vyžádání. Dále pak zdravotnické dozory na kulturních a sportovních akcích  
v celém našem regionu, prezentační akce pro širokou veřejnost a mnoho dalšího.
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ZÁCHRANNÁ A HUMANITÁRNÍ ČINNOST
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Záchranný tým OS ČČK Liberec, jehož členové jsou nosným pilířem spolkové  
činnosti a bez kterých by dosažené výsledky nebyly možné, odpracovali více než  
3 500 dobrovolnických hodin.

Pro úplnost uvádím, že náš záchranný tým se nesnaží suplovat záchrannou  
činnost profesionální zdravotnické služby, ale účelně tuto jejich činnost doplňovat 
právě zajišťováním výše uvedených zdravotnických dozorů, kde je soustředěno  
velké množství osob na jednom místě, a je zde vyšší předpoklad např. výskytu  
různých poranění, kdy při vážných stavech rozhoduje prvních 5 minut o životě  
postižené osoby.

Samozřejmostí jsou pravidelná interní školení našich členů 1 za 14 dní pod  
vedením profesionálů nejen ze ZZS LK, dále se pak členové účastní dalších  
vzdělávacích programů, vlastních i součinnostních cvičení IZS a mnoha dalších 
akcí, které posouvají vědomosti a schopnosti jednotlivců stále kupředu. 
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ZÁCHRANNÁ A HUMANITÁRNÍ ČINNOST
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Na jaře roku 2020, kdy celý svět zasáhla první vlna pandemie covidu a Česká  
republika nebyla výjimkou, zapojili jsme se do pomoci, která byla nejvíce potřebná. 
V koordinaci s orgány města i kraje a ve spolupráci s dalšími organizacemi jsme 
zajišťovali zejména tyto činnosti:

 - Šití a distribuci roušek
 - Zásobování seniorů a osob ZTP potravinami a dalšími základními potřebami
 - Provoz krajské bezplatné telefonní linky psychosociální pomoci
 - Práce na krizovém štábu Libereckého kraje ve skupině ochrany obyvatelstva

Nákupy potravin
Doručení léků a zdravotnických pomůcek
Vydáno ušitých roušek
Rozdáno dezinfekce
Poskytnuto přímé PSP
Poskytnuto telefonní PSP
Rozdána čokoláda dětem a samoživitelkám v hodnotě (Kč) 
Odpracováno dobrovolnických hodin na krizových linkách
Registrovaných dobrovolníků
Najeto kilometrů

375
96

9 500 
60
32
39

52 000
1 620

250
3 100
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Protože v roce 2020 nás neděsil pouze koronavirus, ale také hrozba povodní, byl náš 
tým dne 20. 6. 2020 v souvislosti s povodňovou aktivitou na Frýdlantsku povolán  
Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje k pomoci do obce Raspenava. 

Po příjezdu naše jednotka zahájila monitoring ohrožené oblasti a následně se  
přesunula k pomoci s vybudováním  nouzového ubytování a měla být nadále  
k dispozici pro pomoc s koordinací a poskytováním PSP pro případ nutné evakuace 
obyvatelstva, která naštěstí díky ustání srážek nebyla ve větší míře potřebná.

Následující den již hladina řeky klesala a naše další zapojení nebylo potřeba.
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Na podzim roku 2020 přišla další vlna pandemie a naše organizace opět aktivně  
a velmi rychle aktivovala svůj krizový štáb a zahájila další etapu pomoci  
obyvatelům v našem kraji.

Na základě žádosti hejtmana LK jsme jakožto hlavní koordinátor uspořádali  
v našem sídle OS ČČK Liberec neformální setkání NNO PANELU LK, na kterém  
proběhlo za účasti představitelů Libereckého kraje rozdělení kraje mezi jednotlivé 
pomáhající organizace, čímž byla započata další část pomoci, která byla opět  
směřována zejména k seniorům, osobám ZTP, ale také těm, kteří např. z důvodu  
karantény apod. neměli možnost zajistit si nezbytné potraviny a další základní 
potřeby.

V souvislosti s neočekávaně velkým nárůstem nemocnosti a zahlcení nemocnic 
i problémům v sociálních pobytových zařízeních jsme ve spolupráci s Technickou 
univerzitou v Liberci zahájili organizaci bezplatných kurzů „Základy moderního 
ošetřovatelství — dobrovolný pečovatel v záloze“. 

Tyto kurzy si kladly za cíl proškolit v krátké době co nejvíce dobrovolníků z řad 
široké veřejnosti v základech přímé péče o pacienty a tyto proškolené osoby poté 
cíleně vyslat do zařízení, která o pomoc žádala, a odlehčit tak profesionálním  
pracovníkům, kteří pracovali mnohdy nad limitem svých možností.
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Koordinace a získávání dobrovolníků pro potřebná zařízení bylo velmi náročné, 
avšak mělo svůj úspěch. Díky vynaloženému úsilí se podařilo zajistit více než 50 
dobrovolníků, kteří v průběhu času pomáhali různě dlouhou dobu ve 13 sociálních 
zařízeních pro seniory a osoby ZTP.

Dále jsme připravili bezplatný kurz OOPP, ve kterém jsme mohli zájemce naučit, jak 
správně používat osobní ochranné pracovní prostředky s důrazem na ochranu při 
práci v infekčním prostředí. Naši instruktoři tak byli připraveni zaškolit personál 
nejen v sociálních a zdravotnických zařízeních, kde pro tento typ výuky již mnohdy 
nezbývala síla ani čas.

Počet telefonátů — krizové linky
Počet telefonátů — ÚOS ČČK Liberec
Nákupy potravin a léků 
Ostatní pomoc
Počet přihlášených dobrovolníků
Počet realizovaných kurzů ZMO
Počet proškolených osob v kurzu ZMO
Počet dobrovolníků propojených se soc. zařízeními

103
1 171

49
26

150
19
80
52
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Přesto, že doba, ve které jsme 
se nacházeli, nebyla lehká,  
našel se prostor i na „malé  
radosti“ v podobě poděkování 
za odvedenou práci, které 
nebylo málo.

Ředitel OS ČČK Liberec  
ocenil za obětavou práci 
během první vlny celkem 
8 nejaktivnějších členů 
našeho spolku, kteří se  
podíleli nejvýznamnějším 
způsobem na pomoci 
druhým, a to často na úkor 
sebe sama a svých blízkých.  
 
Medaile „Děkujeme“, která 
vznikla právě v souvislosti 
s covidem-19, by tak mohla  
být alespoň malou  
vzpomínkou na kus  
náročné práce věnované  
druhým v nelehké době,  
kterou jsme všichni prožili.

 
 
Na slavnostní předávání 
ocenění, tentokrát však do 
Prahy, byl pozván také ředitel 
Ondřej Hradec, kterému byla  
za dosavadní činnost  
a koordinaci v rámci  
zajišťování pomoci předána 
stříbrná medaile „Děkujeme“  
z rukou prezidenta ČČK,  
Doc. Dr. Marka Jukla.
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Na prezentačních akcích OS vhodně doplňují tým lidí, kde se prezentují reálnými 
ukázkami poskytování první pomoci a nenásilnou formou tak motivují ostatní  
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Svou účastí přispívají i k náboru občanů k darování krve.
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Místní skupina ČČK Liberec 1 sdružuje ve svém středu 12 dětí a mládeže ve věku 
od 6 do 18 let. Pro tyto děti je organizován kroužek „Mladý záchranář“, ve kterém  
se již od raného věku soustřeďují na výuku poskytování první pomoci.
 
Pod vedením vedoucí kroužku i za pomoci některých rodičů se schází pravidelně 
jednou za 14 dní. Jsou zaměřeny nejen na výuku zdravotnických znalostí, ale i na 
poznávání a celkový rozvoj osobnosti. Děti se formou her seznamují s okolím svého 
bydliště, s přírodou, s lidským tělem. Velký důraz je kladen na prevenci úrazovosti. 
Oblibu u skupinek dětí si našla také jednodenní i víkendová setkání, na kterých si 
mohou porovnat znalosti z oblasti poskytování první pomoci.
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• Libereckému kraji za finanční podporu. 

• Statutárnímu městu Liberec za finanční podporu a aktivní zapojení 
do oceňování bezpříspěvkových dárců krve v obřadní síni liberecké radnice. 

• Městu Česká Lípa za skvělou spolupráci při oceňování bezpříspěvkových dárců 
krve z Českolipska. 

• Městům Frýdlant a Nový Bor za spolupráci při poskytování humanitární pomoci 
občanům během pandemie covidu a jejich finanční podporu. 

• Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje za odbornou podporu  
a přípravu v oblasti pomoci při řešení mimořádných událostí. 

• Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje za dobrou spolupráci v oblasti 
vzdělávání a poskytování zdravotnické pomoci. 

• Policii České republiky za spolupráci v dopravně bezpečnostních akcích. 

• Městské policii Liberec za pomoc při akcích pro školy a dopravní výchově dětí, 
za pomoc při práci s osobami bez domova. 

• Týmu silniční bezpečnosti za zapojení našich zdravotníků do výuky první  
pomoci na školách a zdravotnických asistencí na kurzech pro motorkáře. 

• Transfuzním oddělením Krajské nemocnici v Liberci a nemocnici v České Lípě 
za skvělou spolupráci v oblasti BDK. 

• Společnosti DIMATEX za dlouholetou a stabilní spolupráci s naším ošacovacím 
střediskem. 

• Obchodnímu centru Plaza Liberec za poskytnutí bezplatného parkování pro  
několik vozidel po celou dobu trvání nouzového stavu. 

• Technické univerzitě v Liberci za vstřícnou komunikaci a poskytnutí výukových 
prostor a pomůcek pro realizaci kurzů „Základy moderního ošetřovatelství“. 

• KS KONTAKT Liberec za přínosnou spolupráci při zvládání epidemie.
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• Nadaci ČEZ za příspěvek na pořízení technického vybavení potřebného  
k provozu bezplatné psychosociální telefonní linky. 

• Obchodnímu centru Globus Liberec za darování velkého množství čokolády, 
kterou jsme následně mohli předat dětem z dětských domovů. 

• Potravinové bance za jednorázové poskytnutí trvanlivých potravin potřebných 
pro naši veřejně prospěšnou činnost. 

• Všem drobným dárcům, podporovatelům a nejmenovaným partnerům, bez  
kterých by činnost OS ČČK nemohla dosahovat současných výsledků. 
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ROZPOČET 2021
OS ČČK Liberec

Střediska OS ČČK Náklady v tis. Kč Výnosy v tis. Kč
Provozní středisko - Úřad OS ČČK režijní náklady nájemné 45 členské příspěvky 10
(náklady a výnosy včetně spolkové činnosti) energie 25 sponzoři 70

materiál 30
spoje + internet 30 dotace město Liberec 100
účetní služby 60 ostatní dotace, příspěvky 90
ostatní služby 10 dotace ČČK -činnost OS 36
parkovné 24 dotace ČČK - POS 126

ostatní náklady (údržba úřad) 5
osobní náklady mzdy 800

zákonné SZP 240
autoprovoz PHM - STK - údržba 35

operativní leasing Octávia 38
služby cestovné 5

rezerva 15
Celkem PS 1 362 -930 432

Středisko záchranné a hum. činnosti režijní náklady nájemné 40 zdravotnické služby - dozory 650
Záchranný tým ČČK Liberec energie 10

vybavení ZT + zdr. Materiál 60
autoprovoz PHM - STK  - údržba 80
Nouzové stavy provozní náklady- cvičení 15

Celkem SZHČ 205 445 650

Školící středisko ČČK režijní náklady nájemné 45 školení PP - účast. poplatky 430
energie 25
materiál 5

osobní náklady mzdy - DPP 65

Celkem ŠS 140 290 430

Ošacovací středisko ČČK režijní náklady nájemné 40 příspěvky za ošacení 97
energie 30 Dimatex - odpady ošacení 10
údržba + materiál 5
mzdy DPP 20

0
Celkem Ošacovací středisko 95 12 107

Středisko programové činnosti PP dětí a mládeže přímé náklady 5 dotace ČČK - MZ  BDK 101
(státní zakázky - dotace MZ ČR) BDK-oceňování přímé náklady 33 příspěvky na propagace BDK od KNL 120

Celkem SPČ 38 183 221

CELKEM 1 840 0 1 840

Sestaveno dne 02.03.2021
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