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Úvod 

Vážení přátelé,  

 

dostává se vám do rukou výroční zpráva Oblastního spolku ČČK ve Svitavách (dále jen OS 

ČČK) a Azylového domu pro matky s dětmi (dále jen Azylový dům). OS ČČK je od roku 1994 

zřizovatelem a provozovatelem Azylového domu.  

 

Český červený kříž je jednou ze 186 národních společností náležících Mezinárodnímu 

hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a patří k největším humanitárním organizacím 

na území České republiky. Jeho postavení je vymezeno vlastním zákonem i silnými 

mezinárodními vazbami.  

 

Základní údaje o OS ČČK Svitavy: 

OS ČČK Svitavy je organizační složka národní společnosti se samostatnou právní a    

ekonomickou subjektivitou, jejíž postavení je vymezeno Stanovami Českého červeného   

kříže. 

právní norma – od 1. 1. 2014 – pobočný spolek, zapsaný u Městského soudu v Praze,  

oddíl L, vložka č. 39615, IČ – 00426245 

bankovní účet – č. 1435591/0100 u Komerční banky Svitavy 

telefony – 739 633 694, 739 633 695  

E-mail – svitavy@cervenykriz.eu, ckk@svitavy.cz  

webové stránky – www.svitavy.cz/cckriz  

adresa - Oblastní spolek ČČK Svitavy, Nerudova 21/20, 568 02 Svitavy 

 

Nejvyšším orgánem OS ČČK je Valné shromáždění OS ČČK, složené za zástupců místních 

skupin ČČK, které volí členy Oblastní výkonné rady ČČK  a Oblastní dozorčí rady na čtyřleté 

funkční období. 

 

Členskou základnu OS ČČK Svitavy k 31. 12. 2013 tvořilo 15 místních skupin se 761 členy. 

 

Azylový dům pro matky s dětmi 

Individuální projekt Pardubického kraje 

Azylový dům je určen matkám a těhotným ženám ve věku od 18 let, které se starají o děti 

ve věku 0 – 15 let (výjimečně 15 – 20 let) nebo matkám, které čekají na soudní rozhodnutí o 

svěření dětí do vlastní péče. 

Kapacita Azylového domu je 13 lůžek ve 4 pokojích se sociálním zařízením. V roce 2013 

byla obložnost 86 %, během roku zde našlo útočiště 19 matek a 30 dětí. Z důvodu naplnění 

kapacity jsme nemohli poskytnout ubytování více jak 100 osobám. Dvě maminky s dětmi 

odešly z AD do vstupních bytů na ul. Milady Horákové ve Svitavách. 

Náplní projektu je poskytnout podmínky pro přípravu stravy, ubytování a pomoc při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů matkám a dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci 

vinou nejrůznějších vlivů, a umožnit jim tak zůstat součástí přirozeného místního společenství, 

žít běžným životem, zachovávat a rozvíjet důstojný život svůj i svých dětí. Prostřednictvím 

získaných finančních prostředků jsou sociální služby dále rozvíjeny a zkvalitňovány. 

mailto:svitavy@cervenykriz.eu
mailto:ckk@svitavy.cz
http://www.svitavy.cz/cckriz
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Cílem Azylového domu je naučit uživatelky během pobytu samostatně zajistit chod vlastní 

domácnosti, hospodařit s poskytnutými finančními prostředky, osvojit si základní hygienické 

návyky, umět jednat s úřady a zvládat péči o děti. 

V rámci Individuálního projektu II, který je financován z Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost, získal Azylový dům pro matky s dětmi na zajištění preventivních 

sociálních služeb v letech 2013 - 2014 finanční částku ve výši 1.719.540,- Kč. Azylový dům pro 

matky s dětmi ve Svitavách je od roku 2010 převážně financován z peněz Evropské unie. 

Realizované aktivity pro matky s dětmi v Azylovém domě v roce 2013 

Karneval 

Karneval probíhá každoročně v multifunkčním centru Fabrika a naše děti se svými 

maminkami se ho pravidelně zúčastňují. Vždy tomu předchází velké přípravy a chystání 

kostýmů.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Arabela ve Svitavách  

V loňském roce se v muzeu ve Svitavách uskutečnila výstava „Arabela se vrací“. I naše děti 

si přišly prohlédnout Fantomase, Rumburaka a další pohádkové bytosti, hlavně je zaujaly 

krásné šaty a čarodějnická truhla.  

 

 

 

 

 

 

Knihovna v Azylovém domě 

Začátkem loňského roku se na nás obrátily s návrhem na spolupráci pracovnice knihovny.  

Nápad nás velmi zaujal a začala zajímavá práce mezi pracovnicemi knihovny a našimi dětmi. 

Pracovnice nosily knihy vždy dětem „na míru“, a proto byl o čtení zájem. 
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Výlet do Janova, jízda na koních 

Již tradicí se staly návštěvy jezdeckého oddílu v Janově u Litomyšle. Děti si vyzkoušely 

nejen jízdu na koních, ale i péči o ně. Součástí výletu byly soutěže pro děti i maminky. Své 

dovednosti jim předvedli také tři pejskové.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výlet do ZOO v Olomouci 

Výlet do ZOO se uskutečnil v době letních prázdnin. Dětem se v ZOO velmi líbilo, zajímaly 

je nejen exotická zvířata, ale i ta domácí – krmení koz byla velká zábava. 

 

  
                                          

 
 
 
 
 
 



7 
 

Prázdninové koupání 

Koncem srpna se maminky s dětmi vydaly do akvaparku do Litomyšle, aby se vykoupaly, 

počasí jim přálo a tak si mohly užívat všechny dostupné atrakce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečení vánočního cukroví 

Do předvánočního času patří pečení cukroví. Za asistence pracovnice Krůčku se do pečení 

daly i naše maminky a děti a vytvořily spousty dobrého cukroví.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční besídka 

Před Vánocemi se všechny maminky i děti sešly společně s pracovnicemi Azylového domu 

u svátečně prostřeného stolu. Děti zazpívaly koledy a každé dítě obdrželo tašku plnou dárků, 

maminky dostaly krabice vánočního cukroví. Ze sponzorského daru byly všem zakoupeny 

vánoční kolekce a ovoce. 

 

Celoroční spolupráce s mateřským centrem Krůček (MC) 

V roce 2010 začala vzájemná spolupráce s mateřským centrem Krůček, která dále 

pokračuje a postupně se rozvíjí.  Pracovnice Krůčku pravidelně docházejí do Azylového domu 

a věnují se dětem, hrají s nimi různé výchovné hry, pomáhají jim s přípravou do školy, chodí 

na procházky a organizují výlety. Děti si připravují masky a zúčastňují se maškarních 

karnevalů, v zimě chodí sáňkovat a v létě se koupat k rybníku Rosnička.  

Členky MC pracují také s matkami, pomáhají jim s přípravou stravy a s hospodařením s 

finančními prostředky, popřípadě s vyřizováním osobních záležitostí. Před Vánocemi společně 
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připravují vánoční výzdobu, která jim zpříjemňuje předvánoční období. V předcházejících 

letech  začaly naše děti i maminky docházet na různé aktivity i do MC ve Fabrice. Největší 

oblibu získaly dílničky, kde si maminky i děti mohou vyrobit a pak si odnést domů různé 

předměty, např. svíčky, přání a výrobky z drátů. Všichni považujeme zapojení našich maminek 

a dětí do činnosti MC za velký úspěch projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace Azylového domu 

 

V měsíci říjnu jsme se v rámci týdnu sociálních služeb zúčastnili Veletrhu sociálních 

služeb, který byl uspořádán v prostorách multifunkčního centra Fabrika. 

Činnost Oblastního spolku ČČK Svitavy  

Výuka první pomoci 

Výuka první pomoci dětí a mládeže 

Hlavní myšlenkou projektu je seznamovat děti a mládež se zásadami ochrany zdraví a 

naučit je teoreticky i prakticky ovládat principy první pomoci. Výuka se uskutečňuje zejména 

školením na základních školách v normách znalosti Mladého zdravotníka I. a II. stupně. V roce 

2013 bylo nově vyškoleno celkem 258 žáků ze základních škol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Školení na ZŠ zabezpečují především učitelky-zdravotnice. V měsíci květnu se 

uskutečnilo oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků.  Zúčastnilo se 6 hlídek I. 

stupně a 5 hlídek II. stupně.  

 

Pětičlenná vítězná družstva z každého stupně postoupila do regionálního kola, 

které se konalo 5. 6. 2013 a pořádal ho náš OS ČČK ve Svitavách.  
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Soutěž proběhla ve sportovní hale Na střelnici, zúčastnilo se celkem 9 hlídek I. stupně a 

9 hlídek II. stupně. Cílem soutěží první pomoci je prověřit odborné znalosti, praktickou 

připravenost a dovednost v poskytování první pomoci, umožnit výměnu zkušeností, 

zdokonalit činnost soutěžících při přípravě na záchranu života a zdraví spoluobčanů, 

naplňovat a realizovat principy ČK. Záštitu nad soutěží převzala Ing. Jana Pernicová, 

náměstkyně hejtmana Pardubického kraje. 

Prezentace Českého červeného kříže a Azylového domu proběhla na Dnu zdraví, který 

se uskutečnil v dubnu v prostorách Svitavské nemocnice. V měsíci květnu se ve spolupráci 

s Mozaikou v Poličce uskutečnila akce pro základní školy, kde na simulovaných poraněních 

členky ČČK předváděly poskytování laické první pomoci. Členky ČČK Svitavy se také zúčastnily 

oblastních soutěží BESIPu v Moravské Třebové a Poličce, branného dne na ZŠ v Morašicích a 

Chornicích, okresní soutěže BESIPu ve Svitavách a Dětského dne ve Svitavách, kde byla 

zabezpečována první pomoc účastníků. Také jsme vykonávali zdravotnický dohled na soutěži 

Dobrovolných hasičských jednotek Pardubického a Královéhradeckého kraje, která se konala 

v červnu ve Svitavách.  

 

Výuka první pomoci dospělých 

 Oblastní spolek ČČK Svitavy nabízí jednotlivcům, organizacím, firmám a 

institucím různé druhy školení první pomoci: 

 

Název Rozsah 

školení v 

hodinách 

Osvědčení/průkaz Platnost 

osvědčení/průkazu 

Základy první 

pomoci 

4 Osvědčení o účasti 2 roky 

Základy první 

pomoci 

12 Průkaz ZPP 
Mezinárodní platnost 

5 let 

Základy první 

pomoci 

pro pedagogické 

pracovníky 

20 

 

 

 

 

Osvědčení 

(akreditace MŠMT) 

neomezená 

Zdravotník 

zotavovacích akcí 

41 Průkaz ZZA, pro 

pedagogické 

pracovníky 

osvědčení 

4 roky, pro 
pedagogické pracovníky 

platnost neomezená 

 

 

Počet vyškolených osob v roce 2013: 

Název Počet osob 

Základní norma zdravotnických znalostí 17 

Na základě požadavků zaměstnavatelů bylo     

v základech PP vyškoleno 

46 

Zdravotník zotavovacích akcí  23 

Zdravotník zotavovacích akcí  

doškoleno 

10 
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Velmi pozitivně se na těchto počtech projevuje skutečnost, že ČČK je od roku 2000 

jako jediný v ČR vlastníkem Evropského certifikátu na výuku první pomoci v „Základní 

normě zdravotnických znalostí“ a od roku 2002 také držitelem nové akreditace Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy na školení v normě znalostí „Zdravotník zotavovacích akcí“. 

Oblastní spolek ČČK ve Svitavách je vybaven moderní technikou: potřebnou 

elektronikou, trenažérem pro výuku automatické externí defibrilace, resuscitačními loutkami, 

klasickými i nafukovacími dlahami, nástěnnými výukovými mapami, obvazovým materiálem 

atd. 

Povodně 2013 

Koncem května postihly Českou republiku záplavy, proto OS ČČK Svitavy zorganizoval 

humanitární sbírku potřebného materiálu, který byl zaslán do postižených oblastí. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Světový den první pomoci 

Oslava Světového dne první pomoci se uskutečnila začátkem září. Z důvodu špatného 

počasí tentokrát proběhla v budově Úřadu ČČK – veřejnost si mohla na figurantovi vyzkoušet 

správné ošetření poraněné ruky, dýchání z plic do plic a nepřímou srdeční masáž na 

resuscitačních fantomech, nechat si změřit krevní tlak a puls, současně se občané mohli 

seznámit s ovládáním automatického externího defibrilátoru. Při akci probíhal nábor nových 

bezplatných dárců krve, byly poskytovány informace o správné výbavě autolékárniček a 

prezentovány kurzy první pomoci, které OS ČČK Svitavy nabízí. 

 

Dárcovství krve 

Český červený kříž podporuje a propaguje dárcovství krve. Spolupracuje na náboru 

bezplatných dárců krve a komplexně zajišťuje oceňování bezplatných dárců krve medailemi 

Dr. Jana Janského. Oblastní spolek ČČK ve Svitavách ocenil v roce 2013 celkem 306 

bezplatných dárců krve.   

 

Na dvou slavnostních akcích, kde zabezpečovaly kulturní program mažoretky ze 

základní školy v Lačnově, a které se konaly v zasedací místnosti Úřadu pro zatupování státu 

ve věcech majetkových za účasti představitelů Českého červeného kříže, transfuzního 

oddělení Svitavské a Litomyšlské nemocnice bylo předáno: 

 

 

 

 

 



11 
 

Medaile Počet bezplatných odběrů Počet oceněných 

bronzová 10 134 

stříbrná 20 90 

zlatá 40 70 

zlatý kříž III. třídy 80 12 

 

Počet registrovaných dárců na transfuzních odděleních Svitavské a Litomyšlské 

nemocnice k 31. 12. 2013 byl 14 620, z toho bylo nově v loňském roce zaregistrováno 500 

dárců, v roce 2013 se uskutečnilo celkem 6 562 bezplatných odběrů krve. 

Humanitární jednotka ČČK 

Od roku 2001 jsou Humanitární jednotky ČČK zařazovány do Integrovaného 

záchranného systému ČR pro případné nasazení především při přírodních katastrofách, 

průmyslových haváriích a hromadných neštěstích. K řešení nouzových stavů je na OS ČČK 

Svitavy ustaven Krizový štáb a Humanitární jednotka. Krizový štáb tvoří 5 osob, Humanitární 

jednotka má 20 osob. V průběhu loňského roku probíhalo cvičení, doškolování a svolání 

podle plánu a také telefonické ověřování spojení.  

Evidujeme 3 zdravotnické instruktory, kteří zajišťují školení první pomoci. Z prostředků 

Krajského úřadu Pardubického kraje jsme zakoupili další vybavení pro Humanitární jednotku - 

2 stany a skládací stolky. 

 

Počet členů HJ ČČK k 31. 12. 2013:  20 osob 

 

Velitel Humanitární jednotky:  Ludmila Dvořáková 

Velitel má své zástupce: 

a) pro činnost zdravotnickou a psychosociální 

b) pro činnost stravovací a ubytovací 

c) pro činnost technickou 

 

Velitel spolu se zástupci tvoří štáb HJ ČČK a zajišťuje návaznost na současně zasahující 

profesionální složky IZS v místě neštěstí. Členové jsou dle svých znalostí a dovedností 

zařazení do následujících sekcí: 

 

 Zdravotnická: poskytuje první pomoc raněným v návaznosti na zasahující 

profesionální zdravotnickou záchrannou službu 

 Ubytovací: zabezpečuje nouzové ubytování osob vyproštěných a odsunutých z místa 

neštěstí 

 Psychosociální:  poskytuje potřebnou sociální pomoc, vede registraci 

odsunutých osob, zajišťuje jejich vybavení ošacením a základními hygienickými 

potřebami. Spolupracuje v případě potřeby s Pátrací službou ČČK při vyhledávání a 

spojování členů rozdělených rodin apod. 

 Stravovací: zajišťuje nouzové stravování osob (výdej stravy) vyproštěných a 

odsunutých z místa neštěstí  
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 Technická: zajišťuje technické zázemí celé Humanitární jednotky ČČK, (spojení, 

dopravu, materiální vybavení, příjem a výdej materiálu, aj.) potřebnou logistiku a 

návaznost na krajské sklady, případně na Ústřední pohotovostní sklad ČČK 

 

 

Místní skupiny ČČK 

Činnost Místních skupin ČČK spočívá především v široké nabídce akcí pro starší a invalidní 

občany. Dobrovolnými pečovatelkami zajišťují v obcích sousedskou výpomoc, členové ČK 

organizují sportovní a kulturní akce, pořádají plesy, zájezdy na kulturní představení, výlety do 

přírody, sbírají léčivé rostliny, pořádají akce ke Dni matek i dětí, organizují sběr ošacení a 

brigády v místě svého působení. Věnují se také zdravotnickému dozoru a šíření základů první 

pomoci nejen mezi svými členy. Navazují spolupráci s občanskými sdruženími v místě svého 

působení, především s těmi, která jsou ve svých programech sociálně zaměřena.    

Nejvyšším orgánem MS ČČK je valná hromada, která je tvořena všemi členy. Valná 

hromada volí a odvolává předsedu, jednatele, pokladníka a 1 – 3 revizory na 4leté volební 

období, volí také delegáta na valné shromáždění OS ČČK.  

 

Především členové Místních skupin šíří myšlenky Červeného kříže ve svém okolí.  

 

Sociální činnost 

Ošacovací středisko OS ČČK Svitavy slouží občanům již od roku 1991, je zřízeno pro 

potřeby sociálně slabých spoluobčanů, je využíváno lidmi při návratu z výkonu trestu, 

vícečlennými rodinami a osobami bez přístřeší. Do střediska je přijímáno obnošené, ale čisté a 

použitelné šatstvo od veřejnosti a bezplatně je vydáváno na základě písemných nebo 

telefonických žádostí sociálních odborů.  V roce 2013 bylo 1 260 osobám v nouzi vydáno více 

jak 17 000 ks ošacení a věcí do domácnosti. V loňském roce jsme navázali spolupráci s firmou 

Revenge a.s., která má ve městě umístěné sběrné kontejnery na ošacení. V případě potřeby 

nám na základě objednávky dodá požadované ošacení přímo na OS ČČK. 

 

Financování 

Úřad Oblastního spolku ČČK Svitavy zpracovává 2 dílčí rozpočty: 

 

1. na vlastní činnost,  

2. na provoz Azylového domu pro matky s dětmi 

 

a sepisuje smlouvy s Úřadem ČČK v Praze na jednotlivé účelové činnosti, kterými jsou: 

bezplatné dárcovství krve a výuka první pomoci dětí a mládeže. 

Celkové hospodaření OS ČČK za rok 2013 skončilo hospodářským výsledkem – ziskem 

ve výši 44.868,63 Kč.  O tuto částku se zvýšilo základní jmění OS ČČK ve Svitavách v roce 

2014. 

Z přidělených finančních prostředků bylo pořízeno další vybavení pro Azylový dům – 

dětská plastová ohrádka, válendy s úložným prostorem, PC, nádobí a potřeby pro vaření a 

mnoho dalších potřebných věcí. 
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Hospodaření Azylového domu pro matky s dětmi r. 2013, v Kč 

Náklady  

             Provozní náklady celkem 465.066,95 

             Osobní náklady celkem   718.315,- 

Celkem   1.183.381,95 

Příjmy  

            Individuální projekt ESF 821.640,- 

            Příjmy od klientů 160.960,- 

            Příspěvek od města Svitavy 200.000,- 

            Ostatní příjmy   15.965,- 

Celkem                           1.198.565,- 

Výsledek hospodaření - zisk                          15.183,05 

 

 

 

Hospodaření Oblastního spolku ČČK Svitavy r. 2013, v Kč    

Náklady  

              Provozní náklady celkem                    74.268,80 

              Osobní náklady celkem                  37.654,- 

C e l k e m                                                                                                    111.922,80 

Příjmy  

    Tržby z prodeje služeb                                  82.250,- 

    Přijaté příspěvky                            3.062,50 

    Příjmy z úroků                                      1.505,88 

    Jiné ostatní výnosy                                                           7.630,- 

    Přijaté člen. příspěvky                                                    47.160,- 

Celkem                                                                                                       112 815,95 

Výsledek hospodaření - zisk                            29.685,58 

 

 

Rozpočet na vlastní činnost byl splněn na 124 %, v loňském roce proběhlo několik 

druhů školení první pomoci pro veřejnost, od KÚ Pardubického kraje jsme formou dvou 

grantů obdrželi finanční prostředky na vybavení humanitární jednotky a na ocenění a 

propagaci bezplatného dárcovství krve, také Svitavská nemocnice přispěla na oceňování a 

propagaci bezplatného dárcovství krve.  
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Podle konečné struktury rozvahy našeho oblastního spolku k 31. 12. 2013 mají 

jednotlivé položky aktiv a pasiv tyto zůstatky:  

       

022  Samostatné movité věci     49.923,91 

028  Drobný dl. hmotný majetek    75.035,96 

112  Materiál na skladě        12.836,10 

211  Pokladna          3.329,- 

213  Ceniny       15.416,- 

221  Bankovní účty              596.908,67 

381  Náklady příštích období           428,-- 

      A k t i v a    c e l k e m     753.877,64 

 

082  Oprávky k sam.mov.věcem       49.923,91 

088  Oprávky k dr.dl.hm.majetku             75.035,96 

324  Ostatní pohledávky      10.697,- 

331  Zaměstnanci       36.486,- 

336  Soc. a zdr. poj.      20.269,- 

342  Ostatní přímé daně          3.845,- 

379  Jiné závazky      16.190,- 

383  Výdaje příštích období        5.563,- 

901  Vlastní jmění               490.999,14 

963  Účet hosp.výsledku- zisk     44.868.63 

P a s i v a    c e l k e m               753.877,64 
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Sponzoři regionální soutěže hlídek mladých zdravotníků: 
 

- město Svitavy - 5.000,- Kč 

- FIBERTEX a.s. - 8.000,- Kč 

- Pardubický kraj - 10.000,- Kč 

- Lékárna Dr. Max - 1.000,- Kč a reklamní předměty 

- ENERGO-PRO Czech, s.r.o. - 15.000,- Kč 

- Královéhradecký kraj - 10.000,- Kč 

- ZAPA beton a.s. – reklamní předměty 

- Tomanová lékárny s.r.o. – vitamíny a vitamínové bonbony 

- Ravensburger  Karton, s.r.o. Polička – odměny pro děti 

- Svitap J.H.J. s.r.o. - reklamní předměty 

- Qanto CZ, s.r.o. Svitavy – občerstvení pro účastníky 

- Informační centrum Svitavy – propagační předměty 

 

 

 
Sponzorský dar pro Azylový dům 

 

- Kosmetika Jitka Novotná 1.200,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem členům a dobrovolníkům za vykonanou 

práci v roce 2013 a také všem organizacím i jednotlivcům za 

projevenou přízeň a pomoc. 


