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Hlavní cíle ČČK

Český  červený  kříž  je  Národní  společností  Mezinárodního  hnutí  Červeného  kříže

 a Červeného  půlměsíce  na  území  České  republiky,  která  je  jako  nástupnická  společnost

pokračovatelkou  v tradicích  Československého  červeného  kříže  založeného  dne  6.  2.  1919,

v souladu s ustanoveními Ženevských úmluv.

Je  vedena  snahou  v  měřítku  národním i  mezinárodním předcházet  a  zmírňovat  utrpení,

chránit  zdraví  a  úctu k lidské  bytosti,  podporovat  vzájemné porozumění,  přátelství  a  mír  mezi

národy, přičemž nečinit žádných národnostních, rasových, náboženských, třídních ani politických

rozdílů, nestranit znepřáteleným stranám a neangažovat se ve sporech politických, náboženských,

rasových či ideologických povah.

Je nezávislá a základem její činnosti je dobrovolná služba členů zaměřená na poskytování

pomoci  bez očekávání  zisku, čímž se přihlašuje k základním principům hnutí  Červeného kříže,

jimiž jsou humanita,  nestrannost,  neutralita,  nezávislost,  dobrovolná služba,  jednota a  světovost

a zavazuje se usilovat o jejich naplňování.

Český červený kříž je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou České

republiky jako  jediná organizace Českého červeného kříže  s  působností  na celém území České

republiky.

Za dobu svého působení prošla celou řadou změn, z nichž nejdůležitější nastala v r. 1993,

kdy byly zaregistrovány na Ministerstvu vnitra ČR 10. 6. 1993 nové stanovy ČČK pod čj. VS/1-

20998/93-R  a v témž roce získaly Oblastní spolky ČČK právní subjektivitu a staly se tak do jisté

míry nezávislé na centrálním řízení ČČK v Praze.



Kdo jsme

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární

společností  působící  na  celém území  České  republiky;  existuje  ze  zákona.  Je  státem uznanou

národní  společností  Červeného kříže  ve  smyslu  mezinárodního práva;  z  hlediska  vnitrostátního

práva je spolkem.

 ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26. 8. 1993 a za

člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25. 10. 1993.

Působí  zejména  v  oblasti  humanitární,  sociální,  zdravotní  a  zdravotně-výchovné.  Naplňování

poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

K 31. 12. 2015 měl ČČK celkem 18.495 platících členů a dobrovolníků sdružených v 538

Místních skupinách ČČK v 71 Oblastním spolku ČČK; počet zaměstnanců ČČK činil 634. Výnosy

všech subjektů ČČK v r. 2015 činily 311,3 a náklady 311,1 milionů Kč.

ČČK dle zákona plní zejména tyto úkoly:

➢ působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a

    jiných mimořádných událostí;

➢ poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;

➢ působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;

➢ šíří znalost Ženevských úmluv;

➢ působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče.

Český červený  kříž  navazuje  na  své  předchůdce  -  na  Vlastenecký pomocný  spolek  pro

Království české, který byl založen 5. září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na

světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919.

Český červený kříž vznikl rozdělením ČSČK jako jeho nástupnická organizace v ČR. Je

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 509 (do 31. 12.

2013 registrován jako obč. sdružení u MV ČR pod čj. VS/1-20998/93-R ze dne 10. 6. 1993).



Organizační struktura Českého červeného kříže

Společnost Český červený kříž je hlavním spolkem, který tvoří všechny Oblastní spolky

ČČK, registrované u Výkonné rady ČČK. Orgány ČČK jsou:

➢ nejvyšší orgán: Shromáždění delegátů (tvoří jej delegáti zvolení Oblastními spolky ČČK),

➢ statutární orgán: prezident ČČK,

➢Výkonná rada ČČK,

➢ kontrolní komise: Dozorčí rada ČČK.

Výkonná rada zřizuje Úřad Českého červeného kříže, jako odborný orgán Společnosti ČČK.

Jednotlivé  Oblastní  spolky ČČK (OS ČČK) jsou pobočnými spolky Společnosti  ČČK.

Vnitřně  se  člení  na  Místní  skupiny  ČČK (MS ČČK) registrované  u  místně  příslušné  Oblastní

výkonné rady ČČK (OVR ČČK). Orgány OS ČČK jsou:

➢ nejvyšší orgán: Valné shromáždění OS ČČK (tvoří je delegáti zvoleni MS ČČK),

➢ statutární orgán: předseda OVR ČČK,

➢ Oblastní výkonná rada ČČK,

➢ kontrolní komise: Dozorčí rada OS ČČK.

Oblastní výkonná rada zřizuje Úřad Oblastního spolku ČČK, jako odborný orgán OS ČČK.

Každý  OS  ČČK  má  určenu  oblast  územní  působnosti  (zpravidla  okres,  resp.  městský

obvod).

V každém kraji  je  Výkonnou  radou  ČČK  jeden  z  OS ČČK  pověřen  pro  jednání  s  krajskými

institucemi (ve věcech aktivit ČČK celokrajského rozsahu). Jde o tzv. pověřený oblastní spolek.

Vzhledem k tomu, že OS ČČK Hradec Králové byla dne 29. 2. 2016 zrušena registrace, pověřený

oblastní spolek v Královéhradeckém kraji prozatím vykonává Úřad ČČK Praha.



Místní skupiny ČČK jsou organizačními jednotkami příslušného OS ČČK, a to obecně bez

právní  osobnosti  (zanikla  k 31.12.2013).  Sdružují  se  v nich členové ČČK, MS ČČK musí  mít

minimálně 5 členů.

Jejími orgány jsou:

➢ nejvyšší orgán: valná hromada MS ČČK (shromáždění všech členů registrovaných v místní  

    skupině),

➢ statutární orgán: předseda MS ČČK,

➢ představenstvo MS ČČK,

➢ kontrolní orgán: revizoři MS ČČK.

Každá MS ČČK má určenu svou oblast působnosti (zpravidla obec, resp. její část).

Právní osobnost (právní subjektivitu) mají:

➢ Společnost ČČK, jako právnická osoba;

➢ Oblastní spolky ČČK, jako její pobočné spolky, jejichž právní osobnost je odvozena od právní

     osobnosti Společnosti ČČK;

➢ Zvláštní složky ČČK, pokud jejich statut určí, že jsou pobočnými spolky, jejichž právní osobnost

    je pak odvozena od právní osobnosti Společnosti ČČK (Registr pobočných spolků viz níže). V   

    opačném případě mohou právně jednat jen v rámci zmocnění VR ČČK

Místní skupiny ČČK obecně právní osobnost nemají a mohou právně jednat jen v rámci

zmocnění OVR ČČK, u níž jsou registrovány. Výjimku tvoří MS ČČK, které VR ČČK registrovala

jako pobočné spolky, jejichž právní osobnost je pak odvozena od právní osobnosti Společnosti ČČK

(viz Registr pobočných spolků).

Jednání  za Společnost  ČČK a OS ČČK: Krom statutárních  orgánů ČČK a  OS ČČK

(prezident ČČK, předseda OVR ČČK) mohou být ustanoveni v souladu s § 64 Stanov ČČK další

zástupci příslušného subjektu; jsou jimi zpravidla ředitel Úřadu ČČK, resp. úřadu OS ČČK.



Jednoduché schéma organizační struktury ČČK vidíte na následujícím obrázku:

Vysvětlivky:

NS ČČK = Národní společnost Český červený kříž,

OS = oblastní spolek ČČK,

MS = místní skupina ČČK

Zvláštními složkami ČČK jsou:

» Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové (složka s právní osobností),

» Mládež ČČK (složka bez právní osobnosti).



Registr pobočných spolků ČČK

Společnost  ČČK,  která  je  jako  hlavní  spolek  právnickou  osobou,  zřizuje  v  souladu  se

Stanovami ČČK a dle § 219 občanského zákoníku pobočné spolky, jako své organizační jednotky.

Úplný přehled pobočných spolků je uveden ve  spolkovém rejstříku.

Právní osobnost (právní subjektivitu) - odvozenou od právní osobnosti Společnosti ČČK -

mohou  mít  jen  následující  pobočné  spolky  ČČK,  a  to  vždy  pouze  za  podmínky  zápisu  do

spolkového rejstříku na základě platné registrace u Výkonné rady ČČK (viz §§ 62, 63, 65 Stanov

ČČK):

➢Oblastní spolky ČČK

➢Zvláštní složky ČČK

➢Místní skupiny ČČK

Ostatní organizační jednotky ČČK právní osobnost nemají a nemohou platně právně jednat

(to se týká především Místních skupin ČČK, kde z celkového počtu 877 MS ČČK majících do

31.12.2013 právní subjektivitu je v registru VR ČČK zapsána již jen jedna, a to v likvidaci)

Údaje o pobočných spolcích registrovaných u VR ČČK jsou vedeny v Registru pobočných

spolků ČČK spravovaném Sekretariátem Úřadu ČČK. Údaje z Registru jsou předávány k zápisu do

spolkového rejstříku (po jeho zprovoznění v r.2014).

Registraci u VR ČČK a údaje vedené v Registru osvědčuje pobočný spolek navenek svým

Registračním listem, resp. Výpisem z registru, vydaným Úřadem ČČK

Seznam pověřených OS ČČK dle krajů:

➢Kraj Středočeský: OS ČČK Mělník

➢Kraj Jihočeský: OS ČČK České Budějovice

➢Kraj Plzeňský: OS ČČK Plzeň jih a sever

➢Kraj Karlovarský: OS ČČK Karlovy Vary

➢Kraj Ústecký: OS ČČK Teplice



➢Kraj Liberecký: OS ČČK Liberec

➢Kraj Královehradecký: Úřad ČČK Praha

➢Kraj Pardubický: OS ČČK Pardubice

➢Kraj Vysočina: OS ČČK Jihlava

➢Kraj Jihomoravský: OS ČČK Brno

➢Kraj Zlínský: OS ČČK Zlín

➢Kraj Olomoucký: OS ČČK Olomouc

➢Kraj Moravskoslezský: OS ČČK Ostrava

➢Hlavní město Praha: OS ČČK Praha 1



Kolektivní členové Českého červeného kříže

Kolektivním členem ČČK může být právnická osoba, která:

➢má sídlo v České republice,

➢ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK,

➢aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplnění prostřednictvím některé součásti ČČK.

Kolektivní členství v ČČK je upraveno stanovami ČČK.

Kolektivní členové:

Vodní záchranná služba                     Horská služba                               Svaz záchranných brigád 

                                                                                                                 kynologů ČR

Skalní záchranná služba                  Česká speleologická                             MediClinic

chráněné krajinné oblasti                 společnost

Broumovsko



Základní údaje Oblastního spolku ČČK Jičín

Je organizační složka národní společnosti se samostatnou právní a ekonomickou 

subjektivitou, jejíž postavení je vymezeno Stanovami Českého červeného kříže

subjekt: pobočný spolek

registrován: v souladu s ustanovením Hlavy II. Části B Stanov Českého červeného kříže, 

registrovaných MV ČR pod čj. VS/1-20998/93-R dne 10. června 1993 Výkonná rada ČČK 

registruje s účinností ode dne 1. 1. 1994 organizační jednotku Českého červeného kříže takto:

název: Oblastní spolek ČČK Jičín

sídlo: Denisova 585, Jičín 506 01

IČ: 00426199

působnost: okres Jičín

číslo účtu: 2730541/0100       Komerční banka a.s. Jičín     účet pro OS ČČK Jičín

číslo účtu        107-9166730207/0100   Komerční banka a.s. Jičín     účet pro Azylový dům Jičín

telefon: 603 149 750     Úřad OS ČČK Jičín – Denisova 585

603 382 639     Azylový dům Jičín, Barákova 201

e-mail: jicin.cck@seznam.cz

            jicin@cervenykriz.eu

azylovydum.jicin@seznam.cz

ID datové schránky: rv8fw9r

stránky www.cckjc.cz

Členská základna OS ČČK Jičín k 31. 12. 2017

Registrováno 6 Místních skupin ČČK :  

Registrované MS: Jičín 2, Jičíněves, Kopidlno, Miletín, Hořice a Skřeněř

(k 30.6.2017 ukončila činnost MS Jičín 27, nově byla zaregistrována MS Skřeněř)

mailto:jicin@cervenykriz.eu
http://www.cckjc.ic.cz/
http://www.cckjc.ic.cz/


Orgány Oblastního spolku ČČK Jičín

Nejvyšším orgánem Oblastního  spolku  ČČK je  Valné  shromáždění,  kde  každý  zástupce

Místní skupiny ČČK volí členy Oblastní výkonné rady OS ČČK na čtyřleté funkční období.

Tato výkonná rada OS ČČK řídí po dobu svého mandátu činnost Oblastního spolku Českého

červeného kříže.

Oblastní výkonná rada ČČK Jičín

předseda: Mgr. Michal Císař

místopředseda: MUDr. Petr Lisý

ředitelka Úřadu OS ČČK : Eva Jahelková

členové OVR ČČK: Zuzana Mlynářová

Dana Lainová

Oblastní dozorčí rada ČČK Jičín

předsedkyně: Jaroslava Elisová

členové: Dagmar Cardová

Marie Bucharová



Program OS ČČK v Jičíně

Oblastní spolek ČČK v Jičíně působí v oblasti  humanitární,  sociální a zdravotní.  Hlavní

okruhy činnosti  ČČK jsou stanoveny v Zákoně o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a  o

Československém  červeném  kříži  a  dále  pak  ve  Stanovách  ČČK.  Nejdůležitější  informace

přinášíme v této Výroční zprávě.

           S účinností 1. února 2013 začal OS ČČK Jičín poskytovat „novou“ sociální službu v souladu

se Zákonem č. 108/2006 Sb. v platném znění dle § 57 azylový dům. Tato služba je registrována

Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a je určena pro cílovou skupinu mladí dospělí od 18 do

26 let věku nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a od 1. března

2013 byla tato cílová skupina  rozšířena o matky nebo ženy s  dítětem/dětmi (max.  se  3 dětmi,

výjimečně i se zletilým dítětem, které je zároveň nezaopatřeným dítětem - student, učeň), která se

nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Mezi další programy se OS ČČK Jičín v roce 2017 patřilo zajistit oceňování a propagaci

bezpříspěvkového dárcovství  krve,  organizaci a podporu zdravotní výchovy mládeže,  proškolení

zaměstnanců v život zachraňujících úkonech v několika podnicích, firmách a školách okresu Jičín.

Dále se podařilo obnovit akreditaci u MŠMT ČR pro zdravotní normu Základy první pomoci a

Zdravotník zotavovacích akcí  pro pedagogické pracovníky.  Tato akreditace byla OS ČČK Jičín

udělena do 22. září 2019.



Sociální pomoc v okrese Jičín _ Azylový dům Jičín

Informace o projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV

Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0000052

Operační program: OP Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Doba trvání projektu: od 1. ledna 2016 do 30. června 2019

Dle uzavřené Smlouvy se poskytovatel (Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín) zavazuje
zajistit  službu  sociální  prevence  dle  §  57  ZSS  –  azylové  domy  pro  matky  s  dětmi,  případně
jednotlivce bez přístřeší pobytovou formou v Jičíně pro region Jičínsko (v rámci veřejné zakázky by
mělo být podpořeno 20 osob starších 15-ti let).

Děkujeme za finanční podporu z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“,
financovaného  z  Evropského  sociálního  fondu  prostřednictvím  Operačního  programu
Zaměstnanost.

Každý občan se může ocitnout v nepříznivé sociální situaci, kterou není schopen řešit sám

ani  za  pomoci  svých  blízkých.  K odstranění  nebo  k  překonání  této  situace  lze  využít  pomoci

poskytované sociálními službami. Jednou ze služeb sociální prevence, které napomáhají osobám

překonat jejich nepříznivé sociální situace a chrání společnost před vznikem a šířením nežádoucích

sociálních jevů, je i zařízení sociálních služeb Azylový dům Jičín.

Provoz Azylového domu Jičín byl zahájen 1. 2. 2013 pro cílovou skupinu mladí dospělí 18-26-let.

Rozšíření o druhou cílovou skupinu matka nebo žena s dítětem/dětmi proběhlo 1. 3. 2013.

Posláním Azylového domu je poskytování pobytové služby na přechodnou dobu (zpravidla

nepřevyšující 1 rok) matce nebo ženě s dítětem /max. se 3 dětmi, která se nachází v nepříznivé

sociální  situaci  spojené  se  ztrátou  bydlení  a  dále  mladým  dospělým  od  18  do  26  let  věku

nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.



Poskytovaná sociální služba tak umožňuje osobám zůstat součástí přirozeného společenství

a podporuje je v návratu k běžnému způsobu života.

Hlavním cílem je poskytnutí pomoci zajištěním dočasného bezpečného zázemí a následným

návratem uživatelů do běžného života.

Zařízení  není  bezbariérové,  proto  nemůže  být  služba  poskytnuta  osobám  se  ztíženou

možností pohybu a prostorové orientace.

Služba v azylovém domě je poskytována v zájmu uživatelů, vychází ze standardů sociálních

služeb tak, aby byla dodržována lidská práva a osobní svoboda uživatelů služby.

Azylový dům sídlí na adrese: Barákova ul. 201, Jičín, s působností pro Královéhradecký

kraj. Požadavek na nezveřejňování místa zařízení poskytovatel služby neuplatňuje.

Nepřetržitý provoz zařízení zabezpečují plně kvalifikovaní pracovníci.

Úhrada za službu

V souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Sb., č. 239/2009 Sb., č. 162/2010 Sb. a č. 391/2011 Sb. pro matku nebo ženu s dítětem/dětmi (max.

se 3 dětmi,  výjimečně i se zletilým dítětem, které je zároveň nezaopatřeným dítětem – student,

učeň), která se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení je úhrada stanovena

na:

100,-Kč/kalendářní den/dospělá osoba a 70,-Kč/kalendářní den/jedno dítě

dále mladým dospělým od 18 do 26let věku nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se

ztrátou bydlení je úhrada stanovena na:

130,- Kč/kalendářní den/osoba

 Kapacita:

14 lůžek z toho: 2 lůžka pro mladé dospělé (1 dvoulůžkový byt)

12 lůžek pro matky nebo ženy s dítětem/dětmi (2 byty pro matku        

nebo ženu až s třemi dětmi, 2 byty pro matku s jedním dítětem)



Celkový počet uživatelů od 1.1.2017 – 31.12.2017 činil 27 uživatelů

  z toho:  1 mladý dospělý

10 matka/žena s dítětem/dětmi ( matky/ženy a  dětí)

16 dětí

S  každým  uživatelem  je  po  nástupu  sepsán  „Individuální  plán“,  který  je  průběžně

vyhodnocován. 

Poskytované služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., § 57 a vyhláška č. 505/2006 Sb., §22

a)  poskytnutí  stravy nebo pomoc při  zajištění  stravy (vytvoření  podmínek  pro  samostatnou

přípravu  nebo  pomoc  s  přípravou  stravy,  zajištění  nebo  poskytnutí  stravy  odpovídající  věku,

zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování)

b)  poskytnutí  ubytování (ubytování,  umožnění  celkové hygieny  těla,  vytvoření  podmínek pro

zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla)

c)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při  obstarávání osobních záležitostí

(pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývající z individuálních plánů, pomoc při obnovení

nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální

začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek)

Průměrná roční obložnost azylového domu: 62,8375 % .

V roce 2017 nebyla žádnému uživateli odmítnuta služba z kapacitních důvodů.

Přehled počtu uživatelů dle místa trvalého bydliště:

Trvalý pobyt uživatelů PO3 Jičín Královéhradecký kraj Jiné

Počet uživatelů
21 (1 mladý dospělý, 

      8 x matka/žena + 12 
dětí)

4 (1 matka/ žena + 3 děti)
2 (1 matka/žena

+1 dítě)



Výuka první pomoci  

A) Český červený kříž je držitelem:

1)  Evropského certifikátu první pomoci pro výuku “Základní norma zdravotnických znalostí“    

2) Evropského certifikátu první pomoci (EFAC) pro výuku „Základní příprava uchazečů o řidičské 

oprávnění“                                                       

Tyto certifikáty jsou průběžně prodlužovány.

B) Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jičíně je držitelem

Osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

pro vzdělávací programy:

1) Základní norma zdravotnických znalostí pro širokou veřejnost a pedagogy

(Pro pedagogické pracovníky akreditace MŠMT – platnost do 22.2.2019)

2) Zdravotník zotavovacích akcí pro širokou veřejnost a pedagogy

(pro pedagogické pracovníky akreditace MŠMT – platnost do 22.2.2019 )

Úřad Oblastního spolku ČČK Jičín průběžně v roce 2017 nabízel školení první pomoci v 

různých normách jednotlivcům, organizacím, firmám a institucím.

Cílem bylo seznámit a proškolit širokou veřejnost v poskytování první pomoci, neboť každý

z nás se může kdykoli  stát  nejen potenciálním zachráncem, který pomáhá neznámému člověku,

ale i potenciálním postiženým,  který  doufá  v případě  nouze  v  brzkou a  správnou pomoc druhé

osoby.

Celkem bylo v r. 2017 proškoleno:

1.Počet vyškolených mladých zdravotníků I. Stupně: 15

2.Počet vyškolených v normě Zdravotník ČČK Junior: 19

3.Počet osob vyškolených v normě Zdravotník zotavovacích akcí: 23

4.Počet osob doškolených v normě Zdravotník zotavovacích akcí: 16

5.Počet osob vyškolených v používání Automatické externí defibrilace (AED): 23

6.Počet osob vyškolených na základě požadavků zaměstnavatelů: 40



Výuka zdravotnické přípravy v autoškolách

1. Počet uchazečů o ŘP vyškolených ČČK celkem: 70

2. Z toho  - v kurzech AŠ: 70

- v samostatných kurzech ČČK:  0

- výuka dětí – dopravní hřiště: 100



Bezpříspěvkové dárcovství krve

Proč potřebujeme dárce krve?

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle vyrobit.

Je třeba např. při:

➢ těžkých úrazech,

➢ řadě operací (zejména plicní, cévní, ortopedické, transplantace,.),

➢ léčbě otrav,

ale i celoživotně  jsou na ni odkázání např.:

➢ lidé léčení umělou ledvinou

➢ lide se zhoubnými nemocemi krve,

a léky z krve vyrobené jsou nezbytně nutné pro:

➢ nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofilici)

➢ léčbu poruch obranyschopnosti,

➢ léčbu popálenin

a v řadě dalších situací.

S rozvojem dalších léčebných metod roste stále i potřeba krve získávané od dárců.

V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve!

STAŇTE SE PROTO I VY DOBROVOLNÝM DÁRCEM KRVE !!!

Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná již dnes či zítra bude právě Vaší krve 

potřeba.



Přehled bezpříspěvkových dárců krve za rok 2017:

1. Počet registrovaných dárců – celkem:   2.383 

2. Počet nově registrovaných dárců:  253 

3. Počet odběrů krve – celkem: 5.361 

4. Počet bezpříspěvkových odběrů krve: 5.361 

5. Počet odběrů plazmy – celkem:        0

6. Počet bezpříspěvkových odběrů plazmy:        0

                                                                                                

počet předaných ocenění prof. MUDr. J. Janského

zlatý kříž III. Stupně     17 BDK ( za 80 bezpříspěvkových odběrů)

zlatá medaile                58  BDK (za 40 bezpříspěvkových odběrů)

stříbrná medaile           103 BDK (za 20 bezpříspěvkových odběrů)

bronzová medaile        129  BDK (za 10 bezpříspěvkových odběrů)

 

Všichni tito lidé věnovali v době nejtěžší tomu druhému to nejcennější „kus sebe sama“

    děkujeme….

       

Mohlo by Vás zajímat, co se z dárcovy krve použije

Odběry tzv. plné krve jsou nejčastějším typem odběrů (cca 420 tis. ročně). Jde o odběr cca 450 ml

krve z žíly dárce. Tento odběr trvá jen cca 5 minut. Je možné provést ročně max. 5 odběrů u muže a

4 u ženy. Plná krev se dnes většinou dále zpracovává na jednotlivé složky (červené krvinky – krevní

destičky –  plazmu),  nebo se  jen  doplní  protisrážlivým roztokem a podává se  pacientovi  (tento

způsob dříve převažoval). Trvanlivost tzv. krevní konzervy je až 35 dní, uchovává se při 2-6 st.C.

Speciální  typy  odběrů –  tzv.  aferézy,  jsou  odběry,  kdy  se  na  zvláštním  přístroji  (separátoru)

oddělují z krve dárce jen jednotlivé krevní složky a ostatní jsou dárci během odběru vráceny

Ze speciálních odběrů se provádí nejčastěji:

➢krevní plazma (kolem 180 tis. odběrů ročně v nemocničních zařízeních a kolem 500 tis. v 



plazmaferetických centrech). Plazmu lze zmraženou na -25 st.C uchovávat i po dobu 2 let.

➢krevní destičky (kolem 18 tis. odběrů ročně). Trombocytový koncentrát má dobu použitelnosti

jen do 5 dnů, uchovává se "v pohybu" při teplotě cca 20 st.C.

➢červené krvinky (v současné době ještě počet odběrů není vysoký,.provádějí se spíše s cílem

získat nedostatkové krevní skupiny). Erytrocytový koncentrát lze uchovávat až 42 dní při stejné

teplotě jako plnou krev.

Uvedené  odběry  trvají  řádově  desítky  minut  (45  –  100  minut)  a  s  výjimkou  odběru

červených krvinek je možné je u dárce provádět častěji, než odběry plné krve, neboť ostatní složky

krve se obnovují rychleji, než červené krvinky. Zatěžují poněkud více oběhový systém a je k nim

třeba dalších vyšetření (EKG).

Odběry speciálními postupy mají  u dárce následovat  za předpokladu, že je k nim dárce

ochoten a že dobře snáší běžné odběry plné krve. Bližší informace dárci podá transfúzní oddělení,

na němž je registrován. Protože je třeba sledovat nutné intervaly mezi různými odběry, není v zájmu

dárcova zdraví vhodné, aby byl registrován ve více transfúzních zařízeních.

Pro  množství  transfuzního  přípravku  získané  z  objemu  lidské  krve  odpovídajícího  1

standardního odběru plné krve se užívá název transfúzní jednotka (TU). Z 1 odběru plné krve tak

např. můžeme získat 1 TU plné krve, nebo 1 TU červených krvinek spolu s 1 TU plazmy. Daňové

předpisy hodnotí jako jeden odběr jakýkoli typ odběru provedený v jeden den.

Lidská krev je tkání skládající se o něco více než z poloviny (55-60%) z tekuté složky –

krevní  plazmy – a zbývajících složek pevných – červených krvinek,  bílých krvinek a  krevních

destiček. Celkové množství krve v organizmu činí cca 8% tělesné hmotnosti - tedy u dospělého 5-6

litrů.

➢ Červené krvinky -  (erytrocyty), kterých je přibližně 4-5 miliard v 1 mililitru krve, zajišťují

přenos kyslíku a oxidu uhličitého. Jejich podání je indikováno ke krytí velkých krevních ztrát při

úrazech či velkých operacích.

➢ Bílé  krvinky - (leukocyty),  kterých je  4-9 milionů v 1 mililitru  krve,  hrají  důležitou roli  v

imunitním systému organizmu, neboť přímo likvidují určité choroboplodné zárodky nebo proti nim

vytvářejí protilátky. Odběry bílých krvinek se pro transfúzní účely prakticky neprovádějí.

➢ Krevní destičky -  (trombocyty), kterých je 150-300 milionů v l mililitru krve, se podílejí na

složitém ději srážení krve při zástavě krvácení. Transfúzní přípravek (trombocytový koncentrát) se

užívá při léčbě poruch krvetvorby – zejm. při léčbě onkologických onemocnění či po transplantaci

krevní dřeně – a při těžkých krvácivých stavech.



➢ Krevní plazma - je vodným roztokem plazmatických bílkovin a solí (obsahuje též např. cukry,

vitaminy, hormony, enzymy či tuky). V těle rozvádí tyto látky a živiny, příp. i léčiva, odvádí naopak

zplodiny látkové přeměny. Tekutina stejného složení mimo krevní řečiště se nazývá tkáňový mok

(míza). Z bílkovin v plazmě obsažených jmenujme albumin (hlavní plazmat. bílkovina, užívá se při

při dlouhých hospitalizacích na podporu hojení či snížení otoků, lze jej využít jako krevní náhradu

při  větší  ztrátě  krve),  imunoglobuliny  (užívají  se  např.  při  léčbě  těžkých  infekcí  či  poruch

obranyschopnosti),  dále  jsou  to  tzv.  faktory  srážlivosti  (např.  fibrinogen,  protrombin,  tzv.

antihemofilické faktory č. VIII a IX) užívané k léčbě hemofilie či jiných poruch srážlivosti krve a v

neposlední řadě při krváceních při těžkých chirurgických a gynekologických stavech. Další léčebně

užívanou  bílkovinou  je  např.  antitrombin  III  působící  proti  účinku  právě  jmenovaných  faktorů

srážlivosti. Plazma tedy slouží k výrobě řady dalších léčiv, ovšem v klinickém použití se též podává

přímo (např. při vážných popáleninách).



Vyúčtování dotačních programů v r. 2017

Přehledy jednotlivých zdrojů projektů:

Financování poskytované sociální služby:

Azylový dům Jičín                                         

Dotace ze strukturálních fondů EU včetně IP Kr.kraje 1.829.448,00                               
Město Jičín    300.000,00
Město Nová Paka      20.000,00
Město Kopidlno       10.000,00
ČČK - dar                                        107.659,07 
uživatelé služby                258.596,00 

            celkem příjmy                                                                         2.742.003,07 
celkem  náklady              2.713.124,88
povolený zisk:       28.879,19                

           Výuka první pomoci dětí a mládeže:

Oblastní kolo HMZ

MZ ČR            15.535,00                 

Celkem    15.535,00
                                                 

Junior ČČK

MZ ČR 5.690,00

Celkem 5.690,00
                

Mladý zdravotník

MZ ČR 5.690,00

Celkem 5.690,00
    

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve:

            Slavnostní setkání dárců bylo realizováno za podpory Královéhradeckého kraje 

            a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve

MZ ČR 34.597,35                                    

Oceňování, propagace  a získávání BDK

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje                     34.810,00                      

     



Plán akcí OS ČČK Jičín r. 2018

měsíc název akce místo konání

leden uzávěrky, inventarizace termín 31. 1. 2018

únor školení ŽZÚ firmy, podniky

březen školení ZZA široká veřejnost

VS ČČK Jičín Denisova 585, termín březen 2018

duben ukončení školení ZNZZ firmy, podniky 

květen Okresní soutěž HMZ Čeřovka Jičín

Regionální soutěž HMZ OS ČČK Svitavy

přednášky PP Základní školy I. a  II. Stupeň

školení ZZA široká veřejnost

červen dětský den Jičín

září oceňování BDK zámek Jičín

školení ZNZZ podniky, firmy, široká veřejnost

říjen školení ZZA Úřad OS ČČK Jičín, Denisova 585

listopad oceňování BDK zámek Jičín

                          

- celoročně: zajistit poskytování služeb v zařízení sociálních služeb (nově v Azylovém domě Jičín,  
pobytová služba, provoz nepřetržitý)

- poskytnout pomoc na vyžádání při zajištění zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích, školách 
v přírodě, lyžařských a turistických zájezdech, sportovních, kulturních a společenských akcích

-           celoročně zprostředkovávat školení pro pracovníky v sociálních službách



Výroční zprávu za OS ČČK Jičín zpracovala:

Jahelková Eva - ředitelka Úřadu OS ČČK Jičín

leden 2018
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