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Datum vzniku z.ú. :
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Centrum pomoci vojákům v tísni z.ú. je zapsán u Městského soudu v Praze U 236

Zakladateli jsou :

Mgr. Ladislav KIRSCHNER
Ing. Petr POLEDNÍK
Libor SMÉKAL
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Úvod
Centrum pomoci vojákům v tísni z.ú. ( dále jen CPVT ) je nevládní, nezisková organizace, která
navazuje na charitativní projekt Andělská křídla 2014. Ten vznikl jako reakce na tragickou událost,
kdy pětice českých vojáků zahynula při sebevražedném atentátu člena teroristické skupiny Talibán
na území Afghánistánu v roce 2014. Andělská křídla 2014 pořádala charitativní akce na podporu
veřejné sbírky pro rodiny padlých vojáků, kteří obětovali své životy službě své vlasti.

V roce 2015 zapsaný ústav fungoval pouze 6 měsíců, a proto se jeho činnost omezila pouze jen na
přípravě krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého plánu, dále na zabezpečení chodu
organizace, zjišťování možností pomoci a spolupráce s jinými organizacemi zabývajícími se pomoci
aktivním vojákům, veteránům zahraničních misí ale i těm kteří jsou už mimo služební poměr a to
s podobnými organizacemi jako je CPVT ale i státními subjekty jako je Odbor pro válečné veterány
Ministerstva obrany ČR. Následně také na získávání finančních prostředků na chod organizace ale
hlavně poskytnutí pomoci vojákům kteří se nacházejí buď ve finanční, zdravotní, sociální nebo jiné
tísní.

Posláním našeho ústavu je péčo o příslušníky Ozbrojených sil ČR v aktivní službě i mimo ní ( a
jejich oprávněných osob ) ochrana jejich zájmu a vytváření pozitivního obrazu příslušníků
Ozbrojených sil ČR v očích veřejnosti. Řídíme se heslem „ Když činy váží víc než slova „ , což
přesně vystihuje náš záměr a cíl. Náš tým se skládá převážně z bývalých příslušníků ozbrojených
sil ČR kteří mají povědomí o problémech a potížích se kterými se často potýkají příslušníci
dnešních ozbrojených sil a jejich nejbližší.

Centrum pomoci vojákům v tísni, z.ú., K novým domkům 103, 159 00, Praha 5 Lahovice,
IČO : 04128664, mail: info@cpvt.cz, www.cpvt.cz

CENTRUM POMOCI VOJÁKŮM V TÍSNI z. ú.
Nevládní organizace, která pečuje o příslušníky Ozbrojených sil ČR v aktivní
službě i mimo ni

Obsah

O nás

Statutární orgány z.ú.

Služby poskytované v roce 2015

Finanční zpráva za rok 2015

Centrum pomoci vojákům v tísni, z.ú., K novým domkům 103, 159 00, Praha 5 Lahovice,
IČO : 04128664, mail: info@cpvt.cz, www.cpvt.cz

CENTRUM POMOCI VOJÁKŮM V TÍSNI z. ú.
Nevládní organizace, která pečuje o příslušníky Ozbrojených sil ČR v aktivní
službě i mimo ni

O nás

Cíle CPVT z.ú.

a) Cílem ústavu je zejména péče o příslušníky Ozbrojených sil CR a to v oblastech
-

krizových a tísni

-

služby právní, sociální a další odborné poradenství

-

vzdělávání a rekvalifikace

-

pořádání a organizování sportovních, kulturních a společenských akcí

-

podpora a rozvoj volnočasových aktivit

-

získávání finančních prostředků a jejich využívání na naplnění cílů ústavu

-

osvětová činnost při vytváření pozitivního obrazu příslušníků OS ČR v očích veřejnosti,
samosprávy a státní správy.

b) Ústav usiluje o vytváření a zajišťování komplexního souboru služeb a dalších podpůrných
aktivit za účelem zmírňování příčin služby v OS ČR, zvláště pak po nasazení v zahraničních
misích. Důležitá je integrace a podpora cílové skupiny ( příslušníků OS ČR ) v oblasti
sociální pomoci a integrace do společnosti po ukončení služebního poměru, nalezení
vhodného zaměstnání a vyrovnání se s civilním životem.

c) Ústav se snaží úzce spolupracovat s neziskovým sektorem, zejména s těmi, kteří pracují pro
stejné cílové skupiny a dále také spolupracuje se státními organizacemi jako je Odbor pro
válečné veterány Ministerstva obrany.

d) Ustav se snaží spolupracovat na místní a regionální úrovni, a to jak se zástupci státní
správy, samosprávy ( obce, města, kraj ), tak s aktéry neziskového a podnikatelského
sektoru, kteří mají zájem se zabývat naší cílovou skupinou.
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Hlavní předmět činnosti ústavu

Hlavním předmětem činnosti Ústavu je zajišťování sociální, právní, zdravotní, odborné a další
možné pomoci vojákům OS ČR kteří se nacházejí v tísni a o tuto pomoc požádají pomocí
dostupných prostředků Centrum pomoci vojákům v tísni.

Statutární orgány zapsaného ústavu

Správní rada :

Předseda: Mgr. Ladislav Kirschner

Členové: Ing. Petr Poledník
Libor Smékal

Dozorčí rada:

Předseda: Stanislav Hladík
Ing. Roman Mucha
David Kárník

Statutární orgán – ředitel
Marcel Havlásek

Externí firmy pro zpracování účetnictví: Ing. Alena Šerá, kontakt: sery28@seznam.cz, mobil
723 362 086
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Služby poskytované ústavem v roce 2015

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2015 fungoval ústav pouze půl roku, věnoval se zatím jen
zjišťováním a hledáním partnerů, sponzorů a možnosti využití dotačních prostředků pro dosažení
budoucích cílů ústavu.

Pro rok 2016 připravuje Centrum pomoci vojákům v tísni z.ú.

V roce 2016 chceme dosáhnout uzavření smluv s právními poradci a zdravotními organizacemi, tak
aby tyto služby mohli naši klienti využít bezplatně nebo za minimální úplatu. Dále v oblasti
sportovních akcí uspořádat šampionát v boxu a vytěžit z něj finanční prostředky na pokrytí chodu
ústavu a charitativní účely. V tomto duchu pokračovat ve směru kulturních akcí a ostatních
činnostech. Pokračovat v projektu Andělská křídla 2014 na jejímž základě jsme ústav zřídili.

Finanční zpráva za rok 2015

Vzhledem k tomu, že se v roce 2015 ústav teprve formoval, byl jediným příjmem vklad zakladatelů
v částce 3 000 Kč slovy ( tři tisíce korun českých ) s kterým nebylo manipulováno.

Výroční zpráva za rok 2015 schválila správní rada na svém zasedání dne 10.1.2016

Výroční zprávu za rok 2015 vydalo Centrum pomoci vojákům v tísni z.ú. se sídlem v Praze
dne 10.1.2015

Správní rada ve složení:

Mgr.Ladislav Kirschner v.r.

Ing. Petr Poledník v.r.

Libor Smékal v.r.
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