
OS ČČK Olomouc pro občany Olomoucka v r. 2021: 

Český červený kříž je národní společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce působícího v 192 zemích světa. 
 

Sociální úsek: 
 
 ve dvou Domech Červeného kříže 

bydlí 129 občanů, kteří se ocitli v tíživé 
bytové situace, seniorů a invalidních 
důchodců. Ve II. Domě ČČK je 
umístěno „Středisko rané péče“ o 
novorozence. V sídle OS ČČK je 
umístěn „Dům na půl cesty“. 

 Fond Humanity ČČK pro pomoc 
postiženým přírodními katastrofami a 
válkami 

 Dobrovolná pečovatelská služba a 
sousedská výpomoc v místech pů- 
sobnosti místních skupin ČČK 

 35 pečovatelek pečovalo o 80 osob 
 Osamělým občanům, rodinám s dětmi 

poskytujeme hračky, nádobí, přikrývky 
a poradenskou službu 

 Pomoc osobám v olomoucké vazební 
věznici (hygienické pomůcky, psací 
potřeby) 

 Pátrací služba – součást mezinárodní 
pátrací agentury Červeného kříže 
(pátraní po nezvěstných, předávání 
rodinných zpráv) 

 Šíření mezinárodního humanitárního 
práva – proběhlo 13 akcí 
 
 
 
 
 
 
 

Zdravotní úsek: 
 
 ČČK je držitelem Evropského 

certifikátu pro výuku první pomoci 
EFAC 

 Mezinárodní platnost kurzů první 
pomoci 

 Školení první pomoci i v anglickém a 
německém jazyce 

 OS ČČK Olomouc je akreditovaným 
vzdělávacím zařízením 

 Kvalifikační kurz sanitář (akreditace 
MZd ČR) –  73 absolventů 

 Kurz pro zdravotníky pobytových akcí 
pro děti (akreditace MŠMT ČR) – 43 
absolventů 

 Světový den první pomoci – Výstaviště 
Flora – 530 účastníků 

 Zdravotnické zabezpečení kulturních a 
sportovních akcí Flora Olomouc, 
Jezdecké závody, Rugby, turnaje, 
hody aj.) 23 zdravotníků ČČK ošetřilo 
176 osob při celkem 785 odslou-
žených hodinách. 

 Klub dárců krve a jejich příznivců. 
 Propagace bezpříspěvkového dár- 

covství krve, oceňování dárců krve. 
V r. 2021 nově registrováno 1.573 
dárců a uskutečněno 40.677 čestných 
odběrů krve a jejích složek. 

 
 
 

 
 

 

 Janskými medailemi všech stupňů a 
bylo vyznamenáno 1.401 čestných 
dárců krve – Rytířská síň radnice. 
Zlatými kříži za 80 a 120 darů 310 
dárců z celého kraje – Kaple Božího 
Těla.  

 Základy první pomoci pro veřejnost: 
bezplatně vyškoleno 306 osob. 

 V 16 podnicích v první pomoci vyško-
leno 332 zaměstnanců. 

 Školení první pomoci pro příslušníky 
tísňových složek - vyškoleno 330 osob 

 Bezplatné měření krevního tlaku 
občanům 

 Pořádání ozdravných pobytů s odbor- 
nou péčí pro děti se záchvatovými 
onemocněními – 24 dětí 

 Kroužek první pomoci – 21 děti 
 Humanitární jednotka OS ČČK pro 

řešení mimořádných situací – celkem 
30 členů 

 Covid-19: tým OS ČČK naočkoval 
17.442 osob, testy na covid-19 jsme 
provedli 5.807 osobám, v kurzu 
základy ošetřovatelství jsme vyškolili 
19 osob, linka psychologické pomoc. 



  
 
 
 

  

  
  

  

  

  

  

  

  
                      

 
Oblastní spolek ČČK Olomouc 

pověřený OS ČČK pro Olomoucký kraj 

IČO: 00426474 
Sokolská 32, 771 95 Olomouc 
www.cervenykriz.eu/olomouc 
 olomouc@cervenykriz.eu 

585 222 965 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OS ČČK Olomouc má 441 členů a  
dobrovolníků v obcích okresu Olomouc 

 
 
 
 
 
 
 

 VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY 

 
 
 
 

Pomozte nám pomáhat! 
Sbírkový transparentní účet: 

9991114447/5500 
Děkujeme! 
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Činnost OS ČČK Olomouc v r. 2021 podpořili 
zejména: 
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OOBBLLAASSTTNNÍÍ  SSPPOOLLEEKK  ČČČČKK  

OOLLOOMMOOUUCC  

ČČEESSKKÝÝ  ČČEERRVVEENNÝÝ  
KKŘŘÍÍŽŽ  PPOOMMÁÁHHÁÁMMEE  
UUŽŽ  VVÍÍCCEE  NNEEŽŽ    
SSTTOO  LLEETT  


