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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). 

Zřizovatelem a provozovatelem Azylového domu je od roku 1994 OS ČČK Svitavy.  

Český červený kříž je jednou ze 189 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 – pobočný spolek, zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 

č. 39615,  

IČ 004262045 

Bankovní účet č. 1435591/0100 u Komerční banky Svitavy 

Telefony – 739 633 694, 739 633 695 

E-mail -  svitavy@cervenykriz.eu, cck@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 ze zástupců 

místních skupin ČČK, které volí členy Oblastní výkonné rady ČČK a Oblastní dozorčí 

rady na čtyřleté období. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:svitavy@cervenykriz.eu
mailto:cck@svitavy.cz
http://www.svitavy.cz/cckriz


5 
 

AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY  S  DĚTMI  
Azylový dům je určen matkám a těhotným ženám 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 

2014 byla obložnost 90 %, během roku zde našlo útočiště 13 matek a 23 dětí. 

Z důvodu naplnění kapacity jsme nemohli poskytnout ubytování 63 osobám. Za celou 

dobu provozu bylo v Azylovém domě celkem ubytováno 136 matek a 218 dětí.  

Cílem Azylového domu je naučit uživatelky během pobytu samostatně zajistit chod 

vlastní domácnosti, hospodařit s poskytnutými finančními prostředky, osvojit si 

základní hygienické návyky a zvládat péči o děti. 

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT PARDUBICKÉHO KRAJE  

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

zdroje a zaměstnanost, získal Azylový dům na zajištění preventivních sociálních 

služeb v letech 2013 – 2014 finanční částku ve výši 1.719.540,- Kč. Činnost Azylového 

domu pro matky s dětmi ve Svitavách je od roku 2010 převážně financována z peněz 

Evropské unie. Náplní projektu je poskytnout podmínky pro přípravu stravy, 

ubytování a pomoci 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. 

REALIZOVANÉ AKTIVITY PRO MATKY S  DĚTMI 

V AZYLOVÉM DOMĚ V  ROCE 2014 

VELIKONOCE  
S pomocí pracovnice z mateřského centra Krůček děti vyráběly velikonoční zajíčky a 

vajíčka, kterými potom vyzdobily Azylový dům. 
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KARNEVAL     
Již tradicí se stala účast našich dětí na karnevalu pořádaném mateřským centrem 

Krůček ve Fabrice. Této události vždy předchází příprava masek pro každé dítě, 

popřípadě i pro maminky.      

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VÝLET ZOO  OLOMOUC  
V měsíci květnu se uskutečnil výlet do ZOO, nejvíce všechny zaujaly žirafy v novém 

výběhu. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
CANISTERAPIE  

Po roční pauze naše děti opět navštívila paní s pejskem a tentokrát i s malými 

koťátky. Pro děti byla jejich návštěva milým zpestřením pobytu v Azylovém domě. 
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VÝLET POLIČKA  
I cesta vláčkem byla zážitkem. V Poličce děti navštívily technické muzeum a mohly si 

prakticky vyzkoušet různé interaktivní hry.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VÝLET DO BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU   
 V srpnu jely děti s maminkami na výlet do Březové nad Svitavou, kde navštívily 

místní rozhlednu. Cesta byla plná překážek a úkolů, které bylo radost plnit. 

 

  

 
 
 
 
 
UKONČENÍ PRÁZDNIN  
Na konci srpna se na dvorku Azylového domu uskutečnilo rozloučení s prázdninami. 

Pro děti byly připravené soutěže a samozřejmě i odměny.     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
BENEFIČNÍ KONCERT  
Dne 28. 10. 2014 se v kostele sv. Jiljí uskutečnil benefiční koncert. Výtěžek byl použit 

na zakoupení dvou kojeneckých postýlek s vybavením. Celou akci zorganizoval člen 

MS ČČK Svitavy II p. Jakub Dobeš, kterému touto cestou ještě jednou děkujeme. 
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MIKULÁŠ  
 Začátkem prosince se děti z Azylového domu se zúčastnily Mikulášské nadílky 

pořádané MC Krůček ve Fabrice           

 

VÁNOCE 2014   
Do předvánočního času patří i pečení cukroví, kterého se naše děti s radostí 

zúčastnily. Před Vánocemi se konala vánoční besídka, kde všem dětem byly předány 

dárky a maminky dostaly krabice s vánočním cukrovím.     

 

CELOROČNÍ SPOLUPRÁCE S MATEŘSKÝM CENTREM 

KRŮČEK    
Spolupráce s MC Krůček trvá již od roku 2010. Členky MC pravidelně dochází do 

Azylového domu. Pomáhají dětem s přípravou do školy, organizují výlety, mají pro ně 

připravené zajímavé hry a soutěže, zúčastňují se akcí pořádanými MC Krůček.  Členky 

MC pracují také s matkami, pomáhají s přípravou stravy, s hospodařením 

s finančními prostředky, popřípadě s vyřizováním osobních záležitostí. 
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ČINNOST OBLASTNÍHO SPOLKU ČČK  SVITAVY  

VÝUKA PRVNÍ POMOCI  

VÝ UK A PRV NÍ  PO MOCI  DĚ TÍ  A  MLÁDEŽE  

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

a naučit je teoreticky i prakticky ovládat principy laické první pomoci. Výuka se 

uskutečňuje zejména školením na základních školách v normách znalosti Mladého 

zdravotníka I. a II. stupně. V roce 2014 bylo nově vyškoleno celkem 168 žáků ze 

základních škol. Školení na ZŠ zabezpečují především učitelky – zdravotnice. V měsíci 

květnu se uskutečnilo oblastní kolo soutěže Mladých zdravotníků. Zúčastnily se 3. 

hlídky I. stupně a 4. hlídky II. stupně. Vítězná pětičlenná družstva z každého stupně 

postoupila do regionálního kola, které se konalo 10. 6. 2014 v Ústí nad Orlicí. 

VÝ UK A PRV NÍ  PO MOCI  DO S P ĚLÝ CH  

Oblastní spolek ČČK Svitavy nabízí jednotlivcům i organizacím různé druhy školení 

první pomoci: 

Základy první pomoci  osvědčení o účasti  2 roky 

Základy první pomoci  průkaz ZPP   5 let 

Základy PP pro pedagogické pracovníky (akreditace MŠMT)  osvědčení                            

neomezená 

Zdravotník zotavovacích akcí  Průkaz ZZA, pro ped.pr.osvěd.  4 r, pro 

p.p.platnost neomezená 

 

Počet vyškolených osob v roce 2014: 

Název                                                                               počet osob 

Základní norma zdravotnických znalostí                             6 

Základy PP – dle požadavků zaměstnavatelů                   82 

Zdravotník zotavovacích akcí                                                9 

Zdravotník zotavovacích akcí – doškolení                          1 

Školení dobrovolných hasičů                                              12 

Český červený kříž je držitelem Evropského certifikátu pro kurz Základy první pomoci 

v délce trvání 12 hodin, dále je držitelem akreditací Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy k provádění vzdělávacích programů Zdravotník zotavovacích akcí a 

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky. OS ČČK Svitavy 

má k výuce první pomoci potřebné vybavení: trenažér pro výuku automatické externí 

defibrilace, resuscitační fantomy, klasické i nafukovací dlahy, výukové mapy, 

obvazový materiál atd. 
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APLIKACE ČČK  PRVNÍ POMOC  
Český červený kříž spustil v říjnu 2013 aplikaci První pomoc, která je k dispozici 

v češtině pro mobilní telefony s operačním systémem Android a Apple iOS. Aplikace 

je českou verzí programu Universal First Aid App vytvořeného Global Disaster 

Preparedness Center Amerického červeného kříže. Obsah aplikace vychází 

z konceptu Everyday First Aid Britského červeného kříže, odpovídá Standardům první 

pomoci vydaným ČČK v roce 2012 i IFRC International First Aid and Resuscitation 

Guidelines 2011. Studium aplikace nemůže být náhradou za účast na kurzu první 

pomoci, neboť neposkytuje možnost praktického nácviku první pomoci. Aplikace 

však může zachránit život. 

SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POM OCI  
Světový den první pomoci se uskutečnil 11. září před budovou OS ČČK ve Svitavách. 

Občané si mohli na figurantovi vyzkoušet ošetření simulovaného poranění, dýchání 

z plic do plic a nepřímou masáž srdce na resuscitačním fantomu. Také byli seznámeni 

s činností automatického externího defibrilátoru. Mohli si nechat změřit krevní tlak a 

puls. Při akci probíhal nábor nových bezpříspěvkových dárců krve, byly rozdávány 

letáčky se správným obsahem autolékárničky a nabídky kurzů první pomoci, které OS 

ČČK pro veřejnost organizuje. 

 

BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCOV STVÍ KRVE (BDK) 
Červený kříž podporuje a propaguje bezpříspěvkové dárcovství krve, komplexně 

zajišťuje oceňování dárců krve medailemi Dr. Jana Janského a Zlatými kříži III. třídy, 

spolupracuje s transfuzními odděleními na náboru BDK. V roce 2014 bylo na 

transfuzních odděleních Svitavské a Litomyšlské nemocnice registrováno celkem 

14 497 (z toho 744 nově) bezpříspěvkových dárců krve a 5 931 odběrů krve. Na dvou 

slavnostních akcích, kde kulturní program zabezpečovaly mažoretky ze základní školy 

v Lačnově, a které se konaly v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, za účasti představitelů Českého červeného kříže, transfuzního 

oddělení Svitavské a Litomyšlské nemocnice, bylo předáno:  
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Medaile                           počet bezpříspěvkových odběrů                     počet oceněných 

Bronzová   10     127 

Stříbrná    20     127 

Zlatá     40     79 

Zlatý kříž III. Třídy   80     15 

 

 

 
 
 
 
 
HUMANITÁRNÍ JEDNOTKA OS  ČČK  (HJ) 
Humanitární jednotka působí v rámci plánované pomoci na vyžádání v případě 

mimořádných událostí. K řešení nouzových stavů je na OS ČČK Svitavy ustaven 

Krizový štáb, který je tvořen 4 osobami a Humanitární jednotka s 15 členy. Velitel HJ 

se zástupci tvoří štáb HJ a zajišťuje návaznost na současně zasahující profesionální 

složky IZS v místě neštěstí.  

MÍSTNÍ SKUPINY ČČK  
Činnost místních skupin ČČK spočívá především v široké nabídce akcí pro starší a 

invalidní spoluobčany. 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 a dětí, organizují sběr ošacení a brigády v místě svého působení. Věnují se 

také zdravotnickým dozorům 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, volí také 

delegáta na valné shromáždění OS ČČK. 

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

SOCIÁLNÍ ŠATNÍK  
Sociální šatník OS ČČK Svitavy slouží občanům jež od roku 1994, je zřízen pro potřeby 

sociálně slabých spoluobčanů, je využíván lidmi při návratu z výkonu trestu, 

vícečlennými rodinami a osobami bez přístřeší. Do šatníku je přijímáno čisté 

obnošené šatstvo od veřejnosti a v posledních letech i od firmy Revenge a.s. V roce 

2014 bylo téměř 1 000 osobám vydáno cca 14 000 ks ošacení a věcí do domácnosti. 
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FINANCOVÁNÍ  
OS ČČK Svitavy zpracovává rozpočet na vlastní činnost ČČK  a na provoz Azylového 

domu pro matky s dětmi 

Na financování jednotlivých projektů červeného kříže jsou sepisovány smlouvy 

s Úřadem ČČK v Praze, jedná se o výuku první pomoci dětí a mládeže a 

bezpříspěvkové dárcovství krve. 

Celkové hospodaření OS ČČK za rok 2014 skončilo hospodářským výsledkem – ziskem 

ve výši 5.602,11 Kč. O tuto částku se zvýšilo základní jmění OS ČČK v roce 2015. 

Výsledek hospodaření ÚOS ČČK  byl zisk ve výši 30.957,11 Kč. Hospodaření všech MS 

ČČK, které OS ČČK má od roku 2014 ve svém účetnictví, skončilo celkově ztrátou ve 

výši 25.355,- Kč 

 

Hospodaření Azylového domu pro matky s dětmi r. 2014, v Kč 

Náklady: č.účtu: název účtu:  plán:  skutečnost: 

  501    Spotřeba material  53.571,-                132.472,50   

  502    Spotřeba energií  156.462,- 131.872,- 

  511    Opravy a udržování 5.280,-   79.915,- 

  512    Cestovné  9.923,-   1.785,-  

  5180 Výkony spojů  21.011,-   2.523,60 

           5181 Nájemné  148.000,-  136.160,- 

  5182   Ostatní služby                     74.809,-   77.222,95          

  521    Mzdové náklady - mzdy     507.926,- 567.195,- 

  521    Dohody o provedení práce 10.640,-  9.240,- 

  524    Zákonné soc.pojištění 172.694,- 192.848,- 

  525    Příspěvky na penz.přip. 33.957,-  26.496,- 

  527    Ostatní sociální náklady 16.978,-   13.910,- 

  5490  Pojistné   5.623,-   4.005,- 

  549    Bank.popl. + zák.poj. 5 513,-  5.108,- 

                           5        Pořízení DNM  5.513,-   - 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem   1.237.900,-  1.380.753,05 
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Příjmy:   č.účtu: název účtu:  plán:   skutečnost: 

  602 Tržby z prodeje služeb  140.000,-  241.520,- 

  602 Příjmy od uživatelů -  5.050,- 

    682 Příspěvek od města Svitavy 200.000,-  211.600,- 

  682 Příspěvek od města Česká Třebová  -  8.000,- 

  6812 Sponzorský dar   -                            1.500,-  

                681 Přijaté dotace z IP 897.900,-  913.083,05      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                  C e l k e m  1.237.900,- 1.380.753,05 

Z přidělených finančních prostředků bylo zakoupeno další vybavení pro AD, 

z bezpečnostních důvodů byla provedena výměna klíčů, nainstalovány hlásiče kouře.  

 

Hospodaření OS ČČK Svitavy r. 2014, v Kč 

Náklady: č.účtu: název účtu:  plán:  skutečnost: 

  501    Spotřeba material 5.000,-   13.038,- 

  502    Spotřeba energií                10.000,-   -2.859,54 

 511    Opravy a udržování 2.000,-   487,-           

                             512    Cestovné                              3.000,-   3.508,- 

                           5180  Spoje – telefon, poštovné 6.000,-  1.047,-  

                           5181 Nájem    12.000,- 11.840,- 

                           5182 Ostatní služby                      9.750,-  12.752,25 

  521   Mzdové náklady  20.000,-  25.283,- 

  521 DPP   10.000,-  12.572,-                                

                           524 Soc. a zdr. poj.    7.000,-   9.844,28          

               525  Zákonné soc.pojištění 2.500,-   2.304,- 

  52  Stravenky  1.350,-   1.210,- 

  549 Jiné ostatní náklady 1.400,-   1.094,- 

    581    Poskytnuté příspěvky               -   1.000,- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Celkem   90.000,-  93.119,99 
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Příjmy:  č.účtu: Název účtu:  Plán:  Skutečnost: 

  602 Tržby z prodeje služeb 60.000,-  57.250,- 

  644        Příjmy z úroků  1.000,-  1.054,30   

  649     Jiné ostatní výnosy                 -   6.477,80                     

                          682 Přijaté příspěvky  2.000,-  4.350,- 

  684    Přijaté člen. příspěvky        27.000,-              36.360,- 

  69102 Příspěvek od města               -                        18.400,- 

                                       Celkem   90 000,-- 124.077,10           

zisk 30957,11  
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Sponzoři: 

Jitka Novotná 

Revenge 

Nadace Sova 

Českomoravská stavební spořitelna  

Kindergarten Brno-Židenice 

Mozaika Polička 

Charita Nové Hrady 

MPSV 

Pardubický kraj 

Město Svitavy 

Svitavská nemocnice 

Svitavští spoluobčané 

 

 

 

 

Děkujeme všem členům a dobrovolníkům za 

vykonanou práci v roce 2014 a také všem 

organizacím i jednotlivcům za projevenou přízeň a 

pomoc. 
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