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Plan został opracowany w oparciu o:
1. Strategię Polskiego Czerwonego Krzyża na kadencję 2016 - 2020
2. Uchwałę Programową Polskiego Czerwonego Krzyża dla obszaru
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2020.
Plan
działalności
merytorycznej
Zachodniopomorskiego
Oddziału
Okręgowego POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w Szczecinie na 2019
rok został dostosowany do konspektu sprawozdania rocznego Oddziałów
Okręgowych PCK w układzie tematycznym przyjętym przez Zarząd Główny
PCK decyzją z dnia 16 stycznia 2019 roku (pismo DG/043-4/2019).
Powyższe jest jedynie zmianą kosmetyczną, która zawiera wszystkie obszary
ujęte zarówno w Strategii Polskiego Czerwonego Krzyża na kadencję 2016 –
2020, jak i Uchwale Programowej Polskiego Czerwonego Krzyża dla obszaru
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2020.
PLAN OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA I OBSZARY:
I. Działania w zakresie organizacyjnym.
II. Obszary priorytetowego działania:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Przygotowanie do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomoc osobom
poszkodowanym.
Rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym grupom
społecznym.
Promowanie zasad zdrowego stylu życia i rozwijanie honorowego krwiodawstwa.
Upowszechnianie podstawowych zasad i wartości humanitarnych Międzynarodowego
Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, międzynarodowego prawa
humanitarnego konfliktów zbrojnych, kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania
ludzkiej godności.
Działalność służąca w kształtowaniu postaw humanitarnych, wrażliwości na krzywdę ludzką
i poszanowanie ludzkiej godności.
Wzmocnienie merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału Polskiego
Czerwonego Krzyża w celu efektywniejszej realizacji zadań statutowych.
Współpraca międzynarodowa.
Inne działania, ważne z punktu widzenia Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego
PCK w Szczecinie.
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DZIAŁANIA W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM.
1. Zrealizować program obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
w woj.
zachodniopomorskim wykorzystując ten znaczący jubileusz podczas imprez, konkursów
i akcji promujących.
2. Czuwać nad prawidłowym funkcjonowaniem Oddziałów Rejonowych i Delegatur PCK na
terenie
województwa
zachodniopomorskiego.
W
uzasadnionych
przypadkach
przeprowadzić restrukturyzację struktur rejonowych.
3. Utrzymać i rozwijać współpracę z administracją rządową i samorządową oraz ją
wykorzystać do wspierania naszej organizacji w zakresie realizacji zadań statutowych, jak
również w zakresie partycypowania w kosztach zatrudnienia pracowników zarówno
w Oddziałach Rejonowych/Delegaturach, jak i w Oddziale Okręgowym PCK.
4. W dalszym ciągu poszukiwać nowych, bardziej atrakcyjnych metod realizacji zadań
statutowych, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami społecznymi.

I. Obszary priorytetowego działania:
1. Przygotowanie do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomoc osobom
poszkodowanym.
2. Rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym grupom
społecznym.
3. Promowanie zasad zdrowego stylu życia i rozwijanie honorowego krwiodawstwa.
4. Upowszechnianie podstawowych zasad i wartości humanitarnych Międzynarodowego
Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, międzynarodowego prawa
humanitarnego konfliktów zbrojnych, kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania
ludzkiej godności.
5. Działalność służąca w kształtowaniu postaw humanitarnych, wrażliwości na krzywdę ludzką
i poszanowanie ludzkiej godności.
6. Wzmocnienie merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału Polskiego
Czerwonego Krzyża w celu efektywniejszej realizacji zadań statutowych.
7. Współpraca międzynarodowa.
8. Inne działania, ważne z punktu widzenia Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego
PCK w Szczecinie.
Obszar priorytetowy 1.
Przygotowanie do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomoc osobom
poszkodowanym.
1. Zorganizować Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK na etapie rejonowym/
strefowym/okręgowym.
2. Kontynuować promocję szkoleń pierwszej pomocy PCK wśród zakładów pracy i grup
społecznych ze zwiększonym ryzykiem.
3. Promować zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz umiejętność udzielania
pierwszej pomocy poprzez organizację pokazów edukacyjno – szkoleniowych,
"Światowego Dnia Pierwszej Pomocy" oraz kontynuować współpracę w tym zakresie z
Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Wojewódzką Policji
oraz Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym, MON i Wydziałami Zarządzania
Kryzysowego przy Urzędach Miast, Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie Wojewódzkim.
4. Aktywizować pracę Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK celem zwiększenia ilości
szkoleń.
5. Kontynuować coroczne narady z Instruktorami Pierwszej Pomocy PCK
z terenu woj. zachodniopomorskiego.
6. Kontynuować działalność Grupy Ratownictwa PCK.
7. W razie potrzeby organizować pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych i katastrof, zarówno w
kraju, jak i za granicą, wykorzystując zapasy magazynu interwencyjnego oraz
prowadząc zbiórki darów rzeczowych i pieniężnych na rzecz poszkodowanych oraz
systematycznie doposażyć magazyn interwencyjny.
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Obszar priorytetowy 2.
1. Rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym grupom
społecznym.
1. Utrzymać funkcjonowanie punktu socjalnego dla osób bezdomnych oraz osób
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialno-bytowej.
2. Kontynuować pracę:
a) Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci PCK „Wesoła Chatka” w Szczecinie,
b) Dziennego Domu „Senior+”w Stargardzie,
c) Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,C dla dorosłych osób przewlekle
psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych w Stargardzie,
d) Dziennego Domu „Senior+” w Szczecinie,
e) Klubu „Senior+” w Szczecinie.
3. Kontynuować realizację akcji pomocowych tj. Wielkanoc z PCK i Czerwonokrzyska
Gwiazdka, Światowy Dzień Walki z Głodem, Wyprawkę dla Żaka oraz kampanii „Godne
Dzieciństwo”, dzięki którym udzielana jest pomoc doraźna żywnościowa i rzeczowa dla
osób - podopiecznych PCK - znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej.
Poszukiwać partnerów publiczno – prawnych do organizacji powyższych działań
pomocowych.
4. Objąć większą opieką i pomocą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozpoznanie ich potrzeb,
a
następnie
udzielenie
pomocy
w
formie
żywnościowej
(dożywianie
w szkołach), rzeczowej (wyprawki szkolne), jak również poprzez organizację
wypoczynku letniego z programem terapeutycznym i profilaktycznym.
5. W dalszym ciągu podejmować akcje pomocy doraźnej dla osób znajdujących się
przejściowo w trudnych warunkach życiowo-bytowych z uwzględnieniem osób starych,
bezdomnych organizując im pomoc w postaci żywności, odzieży, obuwia, kąpieli,
zakupu leków, zapomóg finansowych w oparciu o pracę Okręgowej Komisji Opieki
i Pomocy Specjalnej PCK.
6. Kontynuować akcję pozyskiwania darowizn w postaci odzieży używanej oraz ją
rozwijać.
7. Rozwijać odpłatne usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, chorymi w domu
podopiecznego.
8. Organizować szkolenia sióstr PCK, opiekunów osób zależnych.
9. Kontynuować
realizację
Programu
FEAD
na
terenie
województwa
zachodniopomorskiego przez struktury rejonowe.
Obszar priorytetowy 3.
Promowanie zasad zdrowego stylu życia i rozwijanie honorowego krwiodawstwa.
1. Podejmować działania służące poprawie stanu zdrowia dzieci i młodzieży w szkołach
i placówkach oświatowo - wychowawczych i ich otoczeniu.
2. Kontynuować programy edukacyjne wśród dzieci i młodzieży takie jak: „Super Wiewiórka
Przyjaciółka Oli i Kuby”, ”Ratowniczek pomaga Ci pomagać”, „Dbam o swoje zdrowie”,
„Chroń dziecięce uśmiechy”, „Nie bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy”,
„Program Rozwoju Szkolnych Kół PCK”.
3. Zapobiegać uzależnieniom i prowadzić profilaktykę chorób zakaźnych i cywilizacyjnych.
4. W dalszym ciągu brać udział w międzynarodowej kampanii „Prawda
o AIDS – przekaż ją dalej”.
5. Prowadzić edukację wśród młodzieży szkolnej na rzecz poprawy sposobu żywienia
i jakości zdrowej żywności.
6. Zorganizować Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK na szczeblu rejonowym
i okręgowym.
7. Kontynuować współpracę z Centrum Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli, Wydziałem
Spraw Społecznnych Urzędu Miasta oraz Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
i Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim
oraz Urzędem Marszałkowskim
Wojewózdtwa Zachodniopomorskiego w zakresie promocji zdrowego stylu życia wśród
młodzieży szkolnej i lokalnej społeczności.
8. Prowadzić
działania
promocyjne
w
zakresie
honorowego
krwiodawstwa
w celu pozyskania nowych dawców krwi.
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9.

10.
11.

12.

13.

Utrzymywać ścisłą współpracę z Wojskowym i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa oraz jego Terenowymi Oddziałami, jak również organami władzy
rządowej i samorządowej w celu umocnienia roli Polskiego Czerwonego Krzyża
w promowaniu honorowego krwiodawstwa oraz pozyskania środków finansowych na
realizację zadań z danego zakresu.
Prowadzić działania promocyjne w okresie wakacyjnym w celu pozyskania większej
liczby dawców krwi i większej ilości krwi w miesiącach letnich.
Wspierać merytorycznie i technicznie imprezy rekreacyjno - sportowe integrujące
środowisko honorowych dawców krwi organizowane przez Rejonowe Rady HDK
PCK/Komisje Problemowe ds. HDK i Kluby HDK PCK.
Organizować obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz Światowego Dnia
Honorowego Dawcy Krwi
w miarę
posiadanych
środków finansowych
i możliwości organizacyjno - technicznych.
Opiniować wnioski w sprawach wyróżnień i odznaczeń dla honorowych dawców krwi.

Obszar priorytetowy 4.
Upowszechnianie podstawowych zasad i wartości humanitarnych
Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, kształtowanie
postaw tolerancji i poszanowania ludzkiej godności.
1. Zorganizować konkurs z zakresu Upowszechniania Międzynarodowego Prawa
Humanitarnego.
2. Rozszerzyć współpracę w zakresie MPH poprzez nawiązanie kontaktów
z Wojskiem, Uczelniami Wyższymi oraz zainteresować tą tematyką środki masowego
przekazu.
3. Kontynuować współpracę w zakresie upowszechniania ochrony praw człowieka
i prawa humanitarnego w województwie zachodniopomorskim w odniesieniu do
podpisanego w dniu 17 kwietnia 2012 r. Listu Intencyjnego pomiędzy ZOO PCK
w Szczecinie a Województwem Zachodniopomorskim – Zachodniopomorskim
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej
w Szczecinie, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
Stowarzyszeniem Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio w Szczecinie”, Fundacją
Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie
Środkoweji Wschodniej w Warszawie, Europejskim Stowarzyszeniem Studentów
Prawa ELSA Szczecin.
4. Kontynuować działania w zakresie zapobiegania nadużywania znaku Czerwonego
Krzyża.
5. Upowszechniać i kontynuować programy edukacyjne wśród dzieci i młodzieży takie
jak:
„Upowszechnianie
Podstawowych
Zasad
i
Ideałów
Ruchu
oraz
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Ochrony Znaku CK”, „Odkrywamy Prawo
Humanitarne”.
6. Zrealizować program obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w woj.
zachodniopomorskim wykorzystując ten znaczący jubileusz podczas imprez,
konkursów i akcji promujących.
7. Uczestniczyć w imprezach otwartych dla społeczności lokalnych, celem promocji
działalności Polskiego Czerwonego Krzyża oraz upowszechnianiu wartości
humanitarnych Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca, np. Spotkania Organizacji Pozarządowych, Koncewrty charytatywne itp.
Obszar priorytetowy 5.
Działalność służąca w kształtowaniu postaw humanitarnych, wrażliwości na krzywdę
ludzką i poszanowanie ludzkiej godności.
1.
2.
3.

Dołożyć wszelkich starań mających na celu aktywizację ruchu młodzieżowego.
Tworzyć lokalne programy i dostosowując je do potrzeb i oczekiwań poszczególnych
grup wiekowych.
Intensyfikować działania integrujące środowiska młodzieżowe i kształtujące postawy
humanitarne wykorzystując następujące akcje:
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4.
5.

- Tydzień PCK;
- Światowy Dzień Pierwszej Pomocy;
- Światowy Dzień Walki Z Głodem;
- Dzień Młodzieży PCK;
- Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK;
- Światowy Dzień Wolontariatu;
- Światowy Dzień AIDS.
Kontynuować doroczne narady z opiekunami Szkolnych Kół PCK celem wzmocnienia
aktywność młodzieży czerwonokrzyskiej.
Propagować wśród dzieci i młodzieży akcje pomocowe – uwrażliwiając na potrzeby
i cierpienie drugiego człowieka, chociażby przez realizację akcji „Gorączka złota”.

Obszar priorytetowy 6.
Wzmocnienie merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału Polskiego
Czerwonego Krzyża w celu efektywniejszej realizacji zadań statutowych.
1. Podjąć radykalne działania w kierunku zrównoważenia kosztów z dochodami własnymi
przez wszystkie Oddziały Rejonowe/Delegatury PCK na terenie Województwa
Zachodniopomorskiego.
2. Nieustannie poszukiwać nowych możliwości i rozwiązań gwarantujących pozyskiwanie
dochodów własnych, w tym rozwijania rentownych działań gospodarczych.
3. Pozyskiwać środki finansowe na innowacyjne działania.
4. Prowadzić szeroką promocję pozyskiwania dochodów od darczyńców 1% podatku
dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
5. Zwiększyć liczbę składanych wniosków o środki finansowe na zadania zlecone do
władz samorządowych i rządowych.
6. Współpracować z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego,
Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Szczecin oraz
Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty, Wojewódzkim i Powiatowymi Urzędami
Pracy, a także lokalnymi samorządami z terenu woj. zachodniopomorskiego w zakresie
pozyskiwania środków na realizację czerwonokrzyskich zadań wpisujących się
w zadania własne lokalnego samorządu.
7. Zwiększyć pozyskiwanie darowizn odzieży używanej oraz sprzedaż jej nadwyżki, w celu
zabezpieczenia potrzeb lokalnego społeczeństwa żyjącego w ubóstwie.
8. Podejmować działania w celu efektywnego wykorzystania nieruchomości PCK,
minimalizacji ich kosztów eksploatacyjnych i zwiększenia użyteczności społecznej.
9. Kontynuować szkolenia pracowników i działaczy funkcyjnych organizacji,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na promocję Stowarzyszenia, poprawę wizerunku
PCK, poszukiwanie liderów organizacji oraz właściwego poruszania się
w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących organizacji pozarządowych oraz
pozyskiwania środków finansowych na bieżącą działalność merytoryczną, ochrony
danych osobowych.
10. Wzmocnić komunikację między poszczególnymi strukturami Polskiego Czerwonego
Krzyża w woj. zachodniopomorskim.
Obszar priorytetowy 7.
Wspólpraca międzynarodowa.
1. Kontynuować współpracę z Niemieckim Czerwonym Krzyżem z terenu Maklemburgia –
Pomorze Przednie w zakresie realizacji zadań statutowych obu Stowarzyszeń.
2. Podejmować działania zmierzające do wdrażania sprawdzonych przez inne
międzynarodowe podmioty form pracy w ZOO PCK w opraciu o diagnozę lokanych
potrzeb społecznych i możliwości organizacyjno - technicznych.
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Obszar priorytetowy 8.
Inne działania, ważne z punktu
Okręgowego PCK w Szczecinie.

widzenia

Zachodniopomorskiego

Oddziału

1. Systematyczne informować społeczeństwo lokalne za pośrednictwem środkó
o całokształcie działalności Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK.
2. Kontynuować działalność w zakresie wspierania NGO, rozwoju wolontariatu poprzez
funkcjonowanie Sektora3.
3. Dbać o infrastrukture budynków PCK, zabiegając o środki finansowe na ich remont
i modernizację oraz minimalizację kosztów eksploatacyjnych.
4. Podnosić jakość działalności organizacyjnej i tym samym konkurencyjność ZOO PCK,
poprzez niwelowanie wszelkich nieprawidłowości wykazywanych podczas kontroli
zewnętrznych i wewnętrznych.
Przygotowało:
Biuro
Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
Sprawdziła pod względem merytorycznym:
Joanna Łaskarzewska
Dyrektor
Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

