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Činnost OS ČČK Olomouc v r. 2012 podpořili
zejména:

OS ČČK Olomouc má v současnosti 86
místních skupin v obcích okresu Olomouc

&

1863 – 2013: 150 let pomáháme trpícím

OS ČČK Olomouc pro občany Olomoucka v r. 2012:
Sociální úsek:
 ve dvou Domech Červeného kříže
bydlí 136 občanů, kteří se ocitli v tíživé
bytové situace, seniorů a invalidních
důchodců. Ve II. Domě ČČK je
umístěno Středisko rané péče o
novorozence
 Fond Humanity ČČK pro pomoc
postiženým přírodními katastrofami a
válkami
 Dobrovolná pečovatelská služba a
sousedská výpomoc v místech působnosti místních skupin ČČK
 68 pečovatelek pečovalo o 116 osob
 Novoroční oběd pro osamělé občany
města Olomouce – 65 osob
 Osamělým občanům, rodinám s dětmi
poskytujeme ošacení, hračky, nádobí,
přikrývky a poradenskou službu
 Pomoc osobám v olomoucké vazební
věznici (hygienické pomůcky, psací
potřeby, ošacení)
 Pátrací služba – součást mezinárodní
pátrací agentury Červeného kříže
(pátraní po nezvěstných, předávání
rodinných zpráv)
 Šíření mezinárodního humanitárního
práva – proběhlo 22 akcí

Zdravotní úsek:
 ČČK
je
držitelem
Evropského
certifikátu pro výuku první pomoci
EFAC
 Mezinárodní platnost kurzů první
pomoci
 Školení první pomoci i v anglickém
jazyce
 OS ČČK Olomouc je akreditovaným
vzdělávacím zařízením
 Kvalifikační kurz sanitář (akreditace
MZd ČR) – loni 41 absolventů
 Kurz pro zdravotníky pobytových akcí
pro děti (akreditace MŠMT ČR) – loni
89 absolventů
 proběhlo 91 zdravotně-výchovných
akcí
 Zdravotnické zabezpečení kulturních a
sportovních akcí (Flora Olomouc,
Půlmaraton, Jezdecké treninky, Czech
Open stolní tenis aj.) 22 zdravotníků
ČČK ošetřilo 174 osob při celkem 611
odsloužených hodinách.
MS ČČK ošetřily dalších 39 osob při
115 hodinách služeb.
 Mezinárodní den první pomoci – umět
v nouzi pomoci druhému (realistické
znázornění zranění a ošetření pro
olomoucké občany) – 128 občanů
 Propagace první pomoci – spolupráce
s městem Olomoucí – Semafor: na
dopravním hřišti proškoleno v první
pomoci 410 dětí
 Klub dárců krve a jejich příznivců.



















Propagace bezpříspěvkového dárcovství krve, oceňování dárců krve.
V r. 2012 nově registrováno 859 dárců
a uskutečněno 24.000 bezplatných
odběrů.
Janskými medailemi všech stupňů a
bylo vyznamenáno 1.103 čestných
dárců krve – Rytířská síň radnice,
Slavnostní sál Hradisko. Zlatými kříži
za 80 a 120 darů 203 dárců z celého
kraje –
Klášterní Hradisko, Kaple
Božího Těla. Zaslouží náš dík a obdiv.
XXXV. Společenský večer pro dárce
krve
Základy první pomoci pro veřejnost:
zdarma vyškoleno 830 osob
V automatické
externí
defibrilaci
vyškoleno 32 osob
Proškoleno 48 zdravotníků ČČK
Ordinace praktického lékaře ČČK –
průměrně 228 klientů měsíčně
Měření krevního tlaku občanům
Pořádání ozdravných pobytů s odbornou péčí pro děti se záchvatovými
onemocněními – 32 dětí
Okresní soutěž mladých zdravotníků –
80 účastníků
Doškoleno 57 učitelů – zdravotníků a
vyškoleno 218 mladých zdravotníků
Kroužek první pomoci pro děti
Ukázky první pomoci v Olomouckých
školách – celkem 280 dětí
Humanitární jednotka OS ČČK pro
řešení mimořádných situací – celkem
53 členů.

Český červený kříž je národní společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce působícího v 188 zemích světa.

