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Sprawozdanie Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Szczecinie z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. sporządzono na podstawie
sprawozdań Oddziałów Rejonowych PCK, Delegatur ZOO PCK oraz sprawozdań źródłowych
Wydziału Organizacyjnego i Głównej Księgowej ZOO PCK w Szczecinie zgodnie z układem
tematycznym Strategii Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2016 – 2020.
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Wstęp

Zgodnie z ⸹ 45 ust. 2 pkt 2 do kompetencji Dyrektora okręgowego PCK należy opracowywanie
sprawozdań z działalności programowej i finansowej oraz projektów budżetu, które przedkłada
Zarządowi Okręgowemu.
Przyjęte przez Zarząd Okręgowy sprawozdania i plany są opiniowane przez Okręgową Komisję
Rewizyjną PCK, która kieruje wniosek do Zjazdu Okręgowego PCK ws. udzielenia absolutorium
Zarządowi Okręgowemu PCK, a tym samym jego członkom za działalność w minionym roku, zgodnie
z ⸹ 46 pkt 3 i ⸹ 42 pkt 2.
Zarząd Okręgowy PCK wraz z opinią Okręgowej Komisji Rewizyjnej PCK rekomenduje sprawozdania
i plany Zjazdowi Okręgowemu PCK – zgodnie z ⸹42 pkt 2 Statutu PCK kompetentnemu do
rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania programowego i finansowego z działalności zarządu za
dany rok.
W 2018 roku Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Szczecinie realizował zadania w obszarach ujętych w Strategii Polskiego Czerwonego Krzyża na
kadencję 2016 – 2020 w oparciu o przyjęty przez Zjazd Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w dniu 21.04.2018 r. uchwałą nr 5/2018 „Plan
Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie w zakresie działalności
merytorycznej na 2018 rok”, a w strukturach rejonowych w oparciu o plany przyjęte przez Zjazdy
Oddziałów Rejonowych PCK.
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM.
W 2018 roku zgodnie z Uchwałą Nr 7/2014 z dnia 05.04.2014 r. Zjazdu
Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie zatwierdzającą strukturę
organizacyjną
Zachodniopomorskiego
Oddziału
Okręgowego
PCK
działalność
czerwonokrzyską realizowano w 3 Delegaturach ZOO PCK w Szczecinie: Dębno, Drawsko
Pomorskie i Gryfino oraz 3 Oddziałach Rejonowych PCK. Na terenie Szczecina oraz
zlikwidowanych struktur rejonowych PCK działalność prowadzi Oddział Okręgowy PCK
w Szczecinie.
W dalszym ciągu szczególną uwagę zwracano na samofinansowanie działań merytorycznych
przez OR PCK / Delegatury, a także systematyczne i terminowe przekazywanie do Oddziału
Okręgowego PCK sprawozdań rozliczeniowych różnych form działań merytorycznych, w tym raporty
kasowe itp. Mimo dużej dyscypliny w tym zakresie zdarzają się sytuacje jej naruszenia
i nieterminowości, nad czym biuro ZOO PCK w Szczecinie wciąż pracuje.
Działalność Zachodniopomorskich władz statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża
w 2018 r.:







Zjazd Zwyczajny ZOO PCK odbył się w dniu 21.04.2018 r., podjęto 6 uchwał.
Zarząd Okręgowy PCK w Szczecinie (kadencja 2016 – 2020) w 2018 roku odbył
7 protokołowanych posiedzeń, podczas których zajmował się bieżącą działalnością statutową,
podjął 26 uchwał, w tym 2 uchwały podjęto w formie obiegowej z wykorzystaniem poczty
elektronicznej.
Komisja Rewizyjna ZOO PCK w Szczecinie spotkała się 4 razy; w 2018 roku w związku
z rezygnacją Mirosława Mazurka zmianie uległ skład Komisji, tj. w dniu 13.11.2018 r. poprzez
dokooptowanie uzupełniono skład Komisji o osobę Pana Artura Ochała;
Zjazdy Rejonowe PCK odbyły się w terminach:
- Zjazd Rejonowy PCK w Kołobrzegu – 28.02.2018 r.;
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-

-

Zjazd Rejonowy PCK w Koszalinie – Zwyczajny w dniu 26.03.2018 r. oraz w dniu 28.05.2018
r. Zjazd Nadzwyczajny w związku z rezygnacją prezesa OR PCK w Koszalinie i wyborem
nowego prezesa;
Zjazd Rejonowy PCK w Stargardzie – 27.03.2018 r.



Zarządy Rejonowe PCK – w Kołobrzegu i w Stargardzie odbyły po 5 posiedzeń,
a w Koszalinie – 11;



Komisje Rewizyjne OR PCK - w Kołobrzegu i w Koszalinie – po 3 posiedzenia, w Stargardzie - 5.

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy w Szczecinie swoją działalność w 2018 roku prowadził
w oparciu o następujące jednostki podstawowe:
Lp.

Koła zakładowe, środowiskowe
Kluby HDK
Koła szkolne, akademickie, Grupy
SIM
Grupy Ratownictwa
RAZEM

1.
2.
3.
4.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jednostki podstawowe

Jednostki podstawowe
Delegatura ZOO PCK w Dębnie
Delegatura ZOO PCK w Drawsku
Pomorskim
Delegatura ZOO PCK w Gryfinie
OR PCK w Kołobrzegu
OR PCK w Koszalinie
OR PCK w Stargardzie
Szczecin i jednostki bezpośrednio
podlegające pod ZOO PCK
RAZEM

Liczba jednostek
2017
2018
różnica
3
4
+1
37
36
-1

Liczba członków
2017
2018
różnica
240
116
-124
864
813
-51

32

29

-3

472

402

-70

1
73

1
70

0
-3

25
1601

26
1357

+1
-244

Liczba jednostek
różnica
2017
2018

Liczba członków
różnica
2017
2018

1

1

0

20

20

0

1

0

-1

15

0

-15

3
16
18
6

3
15
18
8

0
-1
0
+2

78
158
593
155

76
154
298
169

-2
-4
-295
+14

28

25

-3

582

640

+58

73

70

-3

1357

-244

1601

Jak wynika z powyższej tabeli, w 2018 r. odnotowano zmniejszenie jednostek podstawowych
o 3, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby ich członków o 244 osoby. Największy spadek liczby
członków wystąpił w OR PCK Koszalin, tj. liczba członków w porównaniu z 2017 rokiem zmniejszyła
się o 295 osób.
Sprawozdanie obejmuje następujące obszary:
1. Przygotowanie do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomocy osobom
poszkodowanym.
2. Rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym grupom
społecznym.
3. Promowanie zasad zdrowego stylu życia, 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 kształtowaniu postaw humanitarnych, wrażliwości na krzywdę ludzką
i poszanowanie ludzkiej godności.
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6. Wzmocnienie merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału oddziału w celu
efektywniejszej realizacji zadań statutowych.
7. Współpraca międzynarodowa.
8. Inne działania, ważne z punktu widzenia oddziału.

1. W ramach przygotowania do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz Pomocy
osobom poszkodowanym:
W 2018 roku działalność kontynuowała Grupa Ratownictwa PCK w Koszalinie, która współpracowała
z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Grupa została powołana Uchwałą 4/2005
Zarządu Rejonowego PCK w Koszalinie w dniu 11.02.2005 roku. Grupa nieprzerwanie funkcjonuje
przy Oddziale Rejonowym PCK w Koszalinie, aktywnie rozwija się i promuje idee czerwonokrzyskie na
terenie Miasta Koszalina i regionie. Grupa Ratownictwa posiada swoje pomieszczenia wraz
z magazynem w budynku wynajmowanym przez Oddział Rejonowy PCK Koszalin przy
ul. Grunwaldzkiej 20 Ip. W pomieszczeniach prowadzone są zajęcia szkoleniowe dla wolontariuszy
Grupy oraz utrzymuje się stałą gotowość do działania jednostki oraz magazyny Grupy.
 WŁADZE GRUPY RATOWNICTWA
Podczas zgromadzenia członków Grupy Ratownictwa PCK Koszalin w dniu 17.10.2015 roku na Szefa
Grupy został wybrany st. rat. PCK Paweł Ochim lic. rat. med. – który pełni swoją funkcję od trzech
kadencji.
 DZIAŁALNOŚĆ GRUPY RATOWNICTWA W 2018 ROKU
W 2018 roku Grupa wykonała 35 pokazów i szkoleń oraz 135 zabezpieczeń medycznych imprez
sportowych, rekreacyjnych, tj. min. X Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie, XXVI Finał WOŚP,
Juwenalia Politechniki Koszalińskiej, Dni Koszalina, Festiwal Kabaretu Koszalin, Akcja Znicz 2018
oraz pikników integracyjnych koszalińskich firm, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych. Grupa
w 2018 roku zakupiła sprzęt w postaci samochodu do transportu ratowników, quad niezbędny do
poszukiwań osób zaginionych, agregat oraz wymieniła elementy zużywalne, jak baterie do
defibrylatora automatycznego, sprzęt socjalny, obuwie, kombinezony, koszulki ratownicze, zestaw R1
z plecakiem i wiele drobnego niezbędnego sprzętu do działalności jednostki.

SZKOLENIA I ĆWICZENIA GRUPY RATOWNICTWA
Grupa uczestniczyła w ćwiczeniach organizowanych przez Wojsko Polskie w ramach
międzynarodowych ćwiczeń „Anakonda 2018”, w wielu ćwiczeniach przeciwpożarowych zakładów
pracy itd. Członkowie grupy brali udział w cyklach szkoleniowych organizowanych przez grupę. m.in.
„Ćwiczenia wewnętrzne GR PCK KOSZALIN”. Grupa uczestniczyła w szkoleniu jednostek
poszukiwawczych Wojewódzkiego Zespołu Poszukiwawczego. W ciągu roku przeprowadzonych
zostało kilkanaście ćwiczeń i pokazów dla mieszkańców Koszalina, szkół, przedszkoli oraz studentów
Politechniki Koszalińskiej. Grupa, jak co roku brała czynny udział w organizacji rejonowych
i okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.
 PROJEKTY GRUPY RATOWNICTWA
1. Grupa Ratownictwa PCK KOSZALIN na terenie Gminy Mielno od 1 lipca do 27 sierpnia realizowała
Projekt „Zabezpieczenie bezpieczeństwa wzdłuż plaż i na imprezach organizowanych przez Gminę
Mielno”, który jest kontynuowany od 11 lat. Trzy patrole w dwuosobowych zespołach uczestniczyły
w zabezpieczaniu okolic plaż jak również wspomagały Mieleńskich Ratowników WOPR. Patrole
w każdy weekend od 10:30 do 17:30 na terenie Gminy Mielno zabezpieczały: pierwszy Patrol - rejon
miejscowości Mielna i Unieścia, drugi Patrol - od Sarbinowa przez Chłopy, Mielenko i Mielno, trzeci
Patrol od Mielna do Łaz trasę szlaku nadmorskiego /czerwonego/, łączącego te miejscowości. Celem
projektu była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz przebywających podczas okresu letniego
turystów (ok. 105 tysięcy ludzi/ sezon), propagowanie zdrowego trybu życia, jak również ochrony
zdrowia, propagowanie aktywnego spędzenia wolnego czasu przez młodzież, docieranie do terenów
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trudno dostępnych ”oczy służb porządkowych”- monitorowanie terenów Gminy Mielno, szybsze
dotarcie do osób wymagających udzielenia pierwszej pomocy, zabezpieczenie imprez
organizowanych przez Gminę Mielno. Zadaniem Mieleńskich Ratowniczych Patroli Rowerowych jest
mobilne, szybkie przemieszczanie się po terenie Gminy Mielno i pomaganie /udzielanie pomocy/ na
rzecz turystów i mieszkańców Gminy. Specyficzne ukształtowanie terenu wymaga specyficznego
podejścia do tematu bezpieczeństwa i ochrony ludności. Do patroli zgłaszały się osoby z niewielkimi
obrażeniami, jak: skaleczenia, zwichnięcia, stłuczenia. Były również przypadki wypadków
komunikacyjnych, upadki z rowerów, rany cięte nabyte na terenie plaż oraz inne drobne urazy.
Odnotowano w 2018 roku 39 interwencji.
2. Grupa Ratownictwa PCK KOSZALIN na terenie Miasta Koszalina realizowała projekt w ramach
realizacji zadania publicznego pn.: „Bezpieczne miasto Koszalin. Zabezpieczenie medyczne oraz
Akcja Znicz 2018”. Grupa zabezpieczyła 36 imprez rekreacyjnych i sportowych oraz uczestniczyła
w ćwiczeniach wewnętrznych jednostki. Podczas tych imprez interweniowano ponad 63 razy.
Za pozyskane środki zakupiono sprzęt ratowniczy i osobisty Ratownika PCK.
3.Kolejnym projektem realizowanym i współfinansowanym
ze środków Województwa
Zachodniopomorskiego był projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie
Województwa Zachodniopomorskiego poprzez doskonalenie umiejętności oraz technik ratowniczych
jednostki dla regionu”, w którym w I etapie odbyło się szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla
7 Ratowników PCK naszej jednostki oraz recertyfiakcja uprawnień KPP – 3 członków Grupy.
 FINANSE GRUPY RATOWNICTWA
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin w roku 2018 pozyskała na swoje zadania dotacje z Gminy Mielno
na kwotę 12 000,00 PLN, z Gminy Miasto Koszalin na kwotę 6 500,00 PLN oraz z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego kwotę 10 000,00 PLN zabezpieczając wkład
własny finansowy w wysokości 7 169,92 PLN oraz osobowy wyceniony na kwotę 10 200,00 PLN.
W Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym PCK nie działa Grupa Pomocy Humanitarnej PCK.
W ramach przygotowania do działania na wypadek klęsk i katastrof prowadzimy magazyn pomocy
interwencyjnej przeznaczony dla 100 osób.
Ponadto na zlecenie Gminy Miasto Szczecin przeprowadzono jedno szkolenie w zakresie obrony
cywilnej, Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w aspektach dotyczących ochrony dóbr
niezbędnych do przetrwania. W szkoleniu udział wzięło 38 uczestników: kierownicy zakładów pracy,
osoby zatrudnione w zakładach pracy wykonujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony
cywilnej oraz nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.
Bardzo ważnym celem działalności statutowej struktury zachodniopomorskiej jest podniesienie
poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie praktycznego udzielania pierwszej pomocy. W 2018 roku
prowadzona była działalność promocyjno – edukacyjna dotycząca upowszechnienia wiedzy z zakresu
udzielania pierwszej pomocy zarówno w formie szkoleń, prelekcji, pogadanek, jak i pokazów
organizowanych podczas lokalnych imprez i w placówkach oświatowo – wychowawczych. Innych form
poza szkoleniami zorganizowano 45, w których uczestniczyły 10654 osoby. Szkolenia pierwszej
pomocy prowadzono w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz kontynuowano
wdrażanie wytycznych Globalnego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w 2018 roku
przeprowadził łącznie 47 szkoleń, którymi objęto łącznie 602 osoby. które otrzymały zaświadczenia
po ukończonym kursie. Wykaz zrealizowanych szkoleń przedstawia się następująco:
 Kursy elementarne – 5h – 12 kursów – przeszkolono 153 osoby,
 Kursy podstawowe – 16h – 15 kursów – przeszkolono 169 osób,
 Kursy bazowe – 8h – 8 kursów – przeszkolono 74 osoby,
 Kursy uczniowskie nieodpłatne z zaświadczeniem uczniowskim – 12 kursów – 206 osób.
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Na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2018 roku aktywnie działało 14 instruktorów
pierwszej pomocy PCK.
Ponadto w dniach 24-28 października 2018 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału
Okręgowego PCK w Szczecinie odbył się kurs dla kandydatów na Instruktora Pierwszej Pomocy
Polskiego Czerwonego Krzyża. Część dydaktyczną prowadził Jakub Cichocki - Instruktor PP PCK,
a część praktyczną Piotr Skura - Koordynator Krajowy ds. Pierwszej Pomocy PCK oraz Martyna
Skrzypkowska - Centrum Treningowe ZG PCK. W kursie wzięło udział 10 osób, uprawnienia
Instruktora Pierwszej Pomocy PCK uzyskało 8 osób, w tym 5 nowych instruktorów zasili kadrę woj.
zachodniopomorskiego.
Istotnym elementem upowszechniania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie udzielania
pierwszej pomocy są Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Na terenie województwa
zachodniopomorskiego w 2018 roku w etapach rejonowych i strefowych mistrzostw brały udział 34
zespoły ratownicze. W etapie okręgowym Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK brało udział 8 zespołów
ratowniczych. W etapie centralnym Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK województwo
zachodniopomorskie reprezentował 1 zespół ratowniczy z Czaplinka.
2. Rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym grupom
społecznym.
W 2018 roku na terenie woj. zachodniopomorskiego prowadzono pomoc społeczną, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin, która jest
potrzebną formą wsparcia najuboższych. Świadczona pomoc przez ZOO PCK w Szczecinie
to głównie pomoc rzeczowa, która jest bardzo oczekiwana przez ubogich mieszkańców naszego
województwa. Jak co roku organizowane były kampanie i akcje ogólnopolskie, takie jak: Wielkanoc
z PCK, Czerwonokrzyska Gwiazdka, Światowy Dzień Walki z Głodem, Wyprawka dla Żaka
z przekazaniem paczek świątecznych dla osób potrzebujących pomocy. Doraźna pomoc socjalna jest
bardzo ważna i lokalnie realizowana poprzez udostępnianie (wypożyczanie) sprzętu rehabilitacyjnego,
dystrybucję pampersów, odzieży, artykułów szkolnych i innych artykułów z magazynów pomocy
doraźnej, organizację wypoczynku letniego w formie półkolonii i ferii zimowych dla dzieci z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Jednym z ważnych zadań z zakresu pomocy społecznej, a także zadań profilaktycznych z zakresu
ochrony i promocji zdrowia jest prowadzony przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK
w Szczecinie Punkt Socjalny (łaźnia, magazyny, poczekalnia/ogrzewalnia) dla osób bezdomnych lub
zagrożonych bezdomnością.
Punkt Socjalny jest miejscem, który umożliwia osobom bezdomnym oraz tym, które znalazły się
w trudnej sytuacji materialno – bytowej systematyczne korzystanie z łaźni oraz z magazynu
odzieżowego zlokalizowanych w budynku PCK. Punkt prowadzony jest dzięki dotacji przyznanej przez
Gminę Miasto Szczecin na realizację ww. zadania publicznego.
W ramach realizacji powyższego zadania zabezpieczono bezdomnych w środki niezbędne do
korzystania z kąpieli, tj. mydło, szampon, ręczniki, przybory do golenia. Zakupione zostały także środki
czystości w celu utrzymania pomieszczeń w należytym stanie sanitarnym.
Poprzez możliwość kąpieli, a także korzystania z magazynu odzieżowego stworzono bezdomnym lub
osobom zagrożonym bezdomnością godne warunki do prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie, zwiększono komfort psychiczny mieszkańców Szczecina, na co dzień
przebywających w otoczeniu tych osób.
Z okazji Świat Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przekazano bezdomnym i ubogim korzystającym
z Punktu Socjalnego żywnościowe paczki świąteczne podczas Śniadania Wielkanocnego i Kolacji
Wigilijnej zorganizowanej w koalicji organizacji pozarządowych: Zachodniopomorskiego Oddziału
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, Caritas Archidiecezji Szczecińsko –
Kamieńskiej, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie oraz Dom
Kultury „Słowianin”.

7

Potrzebującym przekazywano odzież używaną zgromadzoną w magazynie odzieżowym. Dzięki
funkcjonowaniu Punktu Socjalnego/łaźni umożliwiono osobom bezdomnym utrzymanie czystości
i higieny osobistej, co zapobiegło lub zminimalizowało rozpowszechnianie się chorób skórnych
i zakaźnych. Stworzono bezdomnym i ubogim godne warunki do prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie. Podopieczni przychodzący po pomoc do PCK to głównie osoby samotne, ubogie,
bezdomne, zagrożone bezdomnością. Poprzez kontynuację możliwości kąpieli zminimalizowano
w znacznym stopniu zaniedbanie tych ludzi i ułatwiono funkcjonowanie w społeczeństwie. Powyższe
zadanie utrwaliło w naszych podopiecznych potrzebę dbania o własną higienę osobistą, co potwierdza
się w regularnych odwiedzinach Punktu Socjalnego stałej grupy podopiecznych. Całkowity koszt
zadania wyniósł 28 000,00 PLN, w tym dotacja 25 000,00 PLN.
W 2018 roku z łaźni skorzystało 137 osób/1405 razy, w tym 95 osób ze skierowaniem z MOPR
Szczecin, a z magazynu odzieżowego 199 osób/1180 razy. Wydano 3531,8 kilogramów odzieży.
Należy również pamiętać o prowadzonych na terenie woj. zachodniopomorskiego 5 magazynach
pomocy doraźnej oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prowadzonym przez OR PCK
w Koszalinie i przez ZOO PCK w Szczecinie, z których w 2018 roku skorzystało 15 osób.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie brał czynny udział
w projekcie Tekstylia przy współpracy z firmą Wtórpol. W ramach projektu prowadził systematyczną
akcję pozyskiwania darowizn rzeczowych w formie odzieży używanej i tekstyliów. W roku 2018
kontynuowana była także akcja rozstawiania kontenerów PCK na terenie Miasta i Gminy Szczecin
służących właśnie do zbiórek odzieży na dużych osiedlach i obrzeżach miasta. Środki finansowe
pozyskane dzięki tym akcjom przeznaczane były na pomoc osobom potrzebującym, na działania
statutowe PCK. Prowadzona jest dodatkowo współpraca z wyspecjalizowaną firmą K&M FIRMA
HANDLOWA Sp. z o.o. profesjonalnie zajmującą się techniczną obróbką odzieży używanej. Przy
okazji zbiórek przyjmowana jest brudna odzież, nienadającą się do dalszej dystrybucji,
a jedynie utylizacji. Ponadto nasi partnerzy przekazują do naszego magazynu odzież odpowiednią do
pory roku i potrzeb naszych podopiecznych.
Łącznie w 2018 roku pozyskano w całym województwie zachodniopomorskim w ramach Projektu
Tekstylia 2 088 540 kg odzieży na ogólną kwotę 179 824,22 PLN. W Gminie Szczecin w ramach
własnej działalności do naszego magazynu i kontenerów ZOO PCK trafiło 45 169,80 kg odzieży,
z czego 38 540 kg zostało odsprzedane na kwotę 17 345,00 PLN.
Pozostała część odzieży trafiła do osób korzystających z naszego magazynu, bądź ze względu na
stan do utylizacji.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie w 2018 roku przystąpił do ogólnopolskiej
akcji „Godne Dzieciństwo”, prowadzonej w sklepach TESCO. Akcja realizowana była również przez
OR PCK w Koszalinie, Stargardzie i Szczecinie. Zebrano kwotę 3 968,65 PLN. Natomiast w sklepach
STOKROTKA akcje przeprowadzono w Stargardzie i Szczecinie. Zebrano 1 380,64 PLN oraz 131 kg
produktów wycenionych na 1 081,00 PLN
W 2018 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego wydano 1 134 paczek żywnościowych
dla osób wymagających wsparcia, 870 osób wzięło udział śniadaniu wielkanocnym i wigilii, a 4 359
osób skorzystało z pomocy w formie pobranej odzieży z magazynu.
W 2018 roku z pomocy doraźnej skorzystały 32 773 osoby, a przekazaną pomoc szacuje się na
kwotę 670 483,14 PLN.
Ponadto bardzo ważnym zadaniem realizowanym w zakresie pomocy społecznej jest świadczenie
opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi w ich środowiskach. Usługi
opiekuńcze wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę sióstr PCK. Obejmują one czynności
pielęgnacyjne, opiekuńcze i gospodarcze. Usługi opiekuńcze realizowane są przez ZOO PCK

8

w Szczecinie i w 2018 roku
opiekunek.

objęły opieką 67 podopiecznych.

O podopiecznych dbało 12

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadził w 2018 roku różnego
rodzaju ośrodki opiekuńcze/placówki wsparcia, tj. Dzienny Dom Senior + przy ul. Kr. Jadwigi w
Szczecinie, Klub Senior + w Szczecinie, Dzienny Dom Senior+ w Stargardzie, Środowiskowy Dom
Samopomocy Typu AC w Stargardzie, Placówkę Wsparcia Dziennego PCK „Wesoła Chatka”
w Szczecinie.
 Dzienny Dom „Senior+” usytuowany w lokalach przy ul. Królowej Jadwigi 45c i 45a
Szczecinie.
DDS+ działa w ramach realizacji zdania publicznego powierzonego przez Gminę Miasto Szczecin.
Głównym i podstawowym celem placówki jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca do
przebywania osób starszych z terenu miasta Szczecina, a zwłaszcza zamieszkujących „KWARTAŁ
NR 23”. Placówka otwarta była około 10,5 godzin w ciągu dnia tj. 8:00 – 18:30. W placówce
organizowanych było około 18 różnego rodzaju zajęć: zajęcia integracyjne, zajęcia manualne, zajęcia
kulinarne, zajęcia tematyczne, w tym z zaproszonymi gośćmi i wolontariuszami, gry i zabawy
stolikowe, czytanie prasy i książek, zajęcia z kinematografii i biblioterapii, zajęcia indywidualne
i grupowe z psychologiem, zajęcia relaksacyjno/aromaterapia, zajęcia organizacyjne, zajęcia ruchowe,
wyjścia poza teren placówki, zajęcia komputerowe, zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, spotkania
z pielęgniarką, zajęcia z zakresu nauki języków obcych. Ponadto bardzo ważnym działaniem
docenianym przez samych uczestników było zapewnienie ciepłego posiłku - obiadu. Zajęcia w DDS+
prowadzone były na podstawie ramowego planu dnia, tygodniowego planu pracy oraz rocznego planu
pracy. Systematyczne spotkania ze specjalistami, ciekawymi ludźmi, spotkania z zaprzyjaźnionymi
klubami powodowały, iż seniorzy stają się coraz bardziej otwarci na nowe wyzwania, wiadomości, na
nowe sytuacje życiowe. Aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie nowych
umiejętności pozwoliły na reaktywację społeczną tej grupy i integrację między jej członkami.
W ramach prowadzonych działań, zatrudnieniu wysoko wykwalifikowanej i przyjaznej seniorom kadry,
współpracy z innymi ośrodkami kulturalnymi naszego miasta, możliwe było przeprowadzenie szeregu
zajęć aktywizujących osoby starsze w różnych dziedzinach życia. Uczestnicy zadania z dużym
zaangażowaniem włączali się do zajęć z zakresu profilaktyki prozdrowotnej i działań prewencyjnych
zwiększających ich bezpieczeństwo, jak również udzielania pierwszej pomocy w środowisku
sąsiedzkim. Seniorzy chętnie korzystali z oferty fizjoterapii, jogi klasycznej oraz relaksacyjnej, jak
również spotkań z psychologiem, co znacznie poprawiło ich stan fizyczno-psychiczny. Systematyczne
spotkania i multimedialne wykłady kulinarne oraz przede wszystkim warsztaty oparte na znajomości
zasad żywienia, zdrowej diety i odpowiedniego doboru składników do przygotowywania potraw
spowodowały poszerzenie wiedzy z zakresu gastronomii w przystępnej formie. Zapoczątkowana
w ubiegłym roku przez kadrę seria poznawcza nowoczesnych gier słownych i planszowych pozwoliła
uczestnikom na nowo odkryć przyjemność z tego typu rozrywek i jednocześnie zintegrować się
mocniej we wspólnej zabawie między sobą, jak również z młodszymi wolontariuszami. Popularne
klasyczne zabawy i gry w odświeżonej formie, jak również te całkiem nowe (znane młodszemu
pokoleniu) pozwoliły ograniczyć bariery pokoleniowe wynikające głównie z nieznajomości zasad
i skomplikowania nowych form, które dzięki wysiłkom kadry i chęci seniorów okazały się być zupełnie
proste. Zajęcia komputerowo-techniczne prowadzone przez koordynatorów w roku ubiegłym w tym
również spełniły swoją rolę, wdrażając seniorów w nowoczesny świat elektroniki i sprzętu
z podejściem indywidualnym, co ułatwiło oswojenie się z nową techniką i obalenie mitu seniora
nieobeznanego z technologią aktualnych czasów. Wprowadzenie koła teatralnego, polepszyło
integrację grupy, pozwoliło rozwinąć ukryte zdolności i poprzez ekspresję i możliwość uwolnienia
emocji w kontrolowany przystępny sposób poprawiło samopoczucie uczestników zajęć. Liczne pokazy
fotograficzne i filmowe dokumentujące życie placówki z różnorodnych wydarzeń nie tylko pomogły
nieśmiałym uczestnikom zaakceptować samego siebie w formie wizualnej, ale również pozwoliło
w aspekcie psychologicznym poczuć się istotnym członkiem społeczności dziennego domu. Warto
zaznaczyć, iż doświadczona kadra starała się umożliwiać seniorom rozwijać ich własne pasje,
poszerzać umiejętności i służyć radą, a dodatkowo wprowadziła przyjemną opartą na poczuciu
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humoru, wzajemnym szacunku i dystansie do samego siebie atmosferę, co udzieliło się członkom
domu i znacząco wpłynęło na ich dobre samopoczucie. W wyniku pracy koordynatorów i umiejętnego
wdrażania seniorów w życie placówki powstała możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach w tym
samym czasie co sprawiło, że seniorzy niezainteresowani tematyką jednych zajęć mogli skorzystać
z innych. W ramach realizacji zadania kontynuowana była współpraca z MOPR, STBS oraz Urzędem
Miasta Szczecin, jak również Domem Kultury Słowianin i śródmiejskim punktem sąsiedzkim „Środek”,
co pozwoliło seniorom szerzej integrować się ze środowiskiem lokalnym. Liczne wyjazdy i wyjścia
plenerowe pozwoliły uczestnikom dokładniej poznać Szczecin i okolice, ich walory turystyczno rekreacyjne i wzmocnić poczucie większej wolności nie ograniczającej się tylko i wyłącznie do ich
środowiska domowego.
W okresie sprawozdawczym ogółem do Dziennego Domu „Senior +” w Szczecinie uczęszczało
30 seniorów, którzy 1 821 razy skorzystali z różnego rodzaju zajęć aktywizacyjnych
i kompensacyjnych. Podopieczni w 2018 r. skorzystali z 250 posiłków o wartości 52 391,00 PLN
Całkowity koszt zadania w 2018 r. wyniósł 213 625,00 PLN.


Klub „Senior+” w Szczecinie utworzony i wyposażony w 2017 roku w ramach Programu
SENIOR+ na lata 2015 – 2020, rozwijał działalność w 2018 roku.
Klub przeznaczony jest dla grupy 30 seniorów zamieszkałych na terenie m. Szczecin (osoby
nieaktywne zawodowo w wieku 60+). W większości są to osoby samotne. Działalność klubu miała na
celu uwzględnienie potrzeb osób starszych i ich aktywizację w środowisku lokalnym. Poprzez
realizację zadania stworzono bezpieczne i przyjazne miejsce do przebywania wszystkich chętnych
klubowiczów. Nabór uczestników do placówki odbywał się w sposób ciągły. Klub czynny był od 08.00
do 16.00 od poniedziałku do piątku. Atmosfera panująca w Klubie i jego wyposażenie sprzyjały
spotkaniom Seniorów. Seniorzy uczestniczyli w różnorodnych zajęciach: ruchowych-joga, warsztatach
tanecznych,
komputerowych,
kosmetycznych,
fotograficznych,
kulinarnych,
językowych,
florystycznych, warsztatach aktywujących i ćwiczących pamięć. Atrakcyjność zajęć oraz elastyczna
formuła Klubu Senior+ ma swoje odzwierciedlenie w dużej frekwencji seniorów, których jest
zapisanych i korzystających dużo więcej niż przewiduje to zadanie.
Seniorzy mieli dostęp do bufetu kawowego (kawa, herbata), współorganizowali uroczystości,
spotkania okolicznościowe, zapraszaliśmy gości. W ramach zajęć nasi beneficjenci uczestniczyli
w aktywizacji i integracji społecznej, co niewątpliwie przyczyniło się do utrzymania właściwego stanu
zdrowia psychicznego i fizycznego.
Dofinansowanie z dotacji umożliwiło utrzymanie Klubu, zakup materiałów do zajęć, organizację
różnych form spędzania czasu Seniorów. Dużą atrakcją dla naszych beneficjentów były wycieczki.
Jest to jedna z form najbardziej pożądana przez Seniorów.
Z usług Klubu Senior+ w Szczecinie w 2018 roku skorzystały 74 osoby. Całkowity koszt
zadania wyniósł 90 000,60 PLN.


Środowiskowy Dom Samopomocy PCK typu AC w Stargardzie dla dorosłych osób
przewlekle psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych.
W 2018 r. kontynuowano prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC
w Stargardzie dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które jest przedsięwzięciem długofalowym
z możliwością rozszerzenia zakresu świadczonych usług – w związku z czym jest rozwojowy
i perspektywiczny w odniesieniu do skali problemu. Celem głównym funkcjonowania Środowiskowego
Domu Samopomocy w Stargardzie jest usamodzielnienie i aktywizacja życiowa, społeczna
i zawodowa jego podopiecznych w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym oraz
wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności Gminy Miasta Stargard. ŚDS funkcjonuje od 2015 roku
i jest finansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego, a prowadzony na zlecenie Miasta
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Stargard. W 2018 roku placówka dysponowała 22 miejscami, na dzień 31.12.2018 wykorzystanych
było 19 miejsc.
W 2018 roku opieką i wsparciem w ŚDS objęto 23 uczestników. Środowiskowy Dom Samopomocy dla
dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych w Stargardzie w roku 2018 r. pracował przez 5 dni w tygodniu,
00
00
tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 , z wyjątkiem przerwy w terminie 09-13.07.2018 r.
W omawianym okresie, w ŚDS przy współudziale wszystkich podopiecznych, zrealizowane zostały
zajęcia: treningi funkcjonowania w życiu codziennym takie jak: trening kulinarny, trening budżetowy,
trening gospodarczo – techniczny; trening higieniczny oraz trening umiejętności interpersonalnych
i rozwiązywania problemów, treningi pamięci, edukacja zdrowotna/ opieka pielęgniarska i zdrowotna,
warsztaty ruchowe i zajęcia sportowe, trening umiejętności społecznych, zajęcia społeczno-kulturalne.
Dzięki kontaktom z wolontariatem, uczniami szkół, przedszkolakami, uczestnikami innych placówek
pomocowych, seniorami z DDS+ i rozwijaniu nowych zainteresowań wśród osób z zaburzeniami
psychicznymi łamane są bariery i stereotypy społeczne. Dodatkowo osoby z zaburzeniami
psychicznymi, będące beneficjentami zadania podnoszą wiarę we własne umiejętności, poziom
własnej aktywności i motywacji do działania, poprawiają własne zdolności interpersonalne, co
przekłada się na umiejętność pracy w grupie i zwiększenie umiejętności samoobsługi uczestników.
Ponadto niezaprzeczalnym atutem realizacji tego zadania – docenianym przez samych uczestników jest możliwość spożycia ciepłego posiłku w grupie, co jest mierzalnym efektem zadania.
Ważnymi podmiotami współpracującymi z ŚDS są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (pracownicy
ŚDS są w stałym kontakcie z pracownikiem socjalnym, który minimum raz w tygodniu odwiedza
placówkę), Starostwo Powiatowe w Stargardzie, Urząd Miasta Stargard, Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki - z tymi instytucjami na bieżąco prowadzona jest współpraca, której efektem jest
rozwijanie i udoskonalanie świadczonych usług w ŚDS. Ponadto w razie potrzeby kadra pomaga
w załatwieniu spraw urzędowych zainteresowanym uczestnikom, w takich miejscach jak: ZUS,
przychodnia, radca prawny, STBS, PUP itp.
Szeroko objęto również podopiecznych wsparciem w zakresie dostępu do służby zdrowia. Przy
wsparciu i pomocy zespołu wspierająco – aktywizującego podopieczni w większym zakresie zaczęli
korzystać z porady lekarzy rodzinnych i specjalistów oraz badań specjalistycznych, a także
zmobilizowano ich do korzystania z wizyt u lekarzy specjalistów przyjmujących poza miejscem
zamieszkania (umawiane były wizyty do lekarzy, pilnowane terminy tych wizyt i badań, asystowanie
podczas wizyty jeśli to było konieczne). Powyższe ma ogromny wpływ na usamodzielnianie się
podopiecznych ŚDS, gdyż przełamywany jest lęk przed wizytą w instytucji/ lokalu, który został
wcześniej poznany jako miejsce przyjaźnie. Nasze działania zbliżają uczestników do samodzielnego
życia, jednak wiele działań nadal sprawia im trudność, bowiem u każdego uczestnika przyswajanie
umiejętności odbywa się w innym tempie, wynika to z potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy,
której przyswojenie jest długim procesem. Dlatego wielu podopiecznych wymaga długotrwałego
wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych/ medycznych itp. Dodatkowo nawiązana współpraca
z instytucjami i placówkami będzie kontynuowana w kolejnych latach.
Dodatkowo w trakcie funkcjonowania ŚDS uczestnicy placówki znajdujący się w trudnej sytuacji
materialno - życiowej otrzymali wsparcie rzeczowe w postaci nowej odzieży i suchego prowiantu
w ramach prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż statutowej działalności charytatywnej. Warto
pokreślić, że zmiany w postawach i zachowaniach podopiecznych ŚDS są widoczne w różnym
stopniu, w zależności od specyfiki choroby z jaką zmaga się uczestnik, innym towarzyszącym
czynnikom zewnętrznym (sytuacja rodzinna, materialna, inne choroby), a w szczególności od jego
wieku. W 2018 roku u 23 uczestników zauważyć można było poprawę funkcjonowania, 4 z nich
opuściło placówkę ze względów zmiany miejsca zamieszkania, podjęcia zatrudnienia, pogarszającego
się stanu zdrowia i nie pojawienia się na zajęciach w ŚDS, u pozostałych 19 osób zauważalna jest
poprawa w ogólnym funkcjonowaniu.
Dzięki wsparciu Wojewody Zachodniopomorskiego, zaistniała możliwość poszerzenia pomieszczeń
placówki. Od grudnia 2018 roku uczestnicy ŚDS mogą korzystać z dodatkowo wyremontowanych
pomieszczeń zaadoptowanych na potrzeby placówki zlokalizowanych na II piętrze budynku OR PCK
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w Stargardzie. Zgodnie z wytycznymi, stworzono dwie toalety dla niepełnosprawnych oraz łazienkę
z dwoma prysznicami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakładana jest w 2019 roku dalsza modernizacja placówki, tj. modernizacja II piętra, modernizacja
ogrodu, wykonanie platformy (mostka/kładki), renowacja/remont elewacji frontowej wykonane zostaną
pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na powyższe inwestycje ze
środków własnych PCK, bądź w przypadku pozyskania na ten cel innych źródeł zewnętrznych lub
z bieżących środków ŚDS.
Całkowity koszt zadania w 2018 r. wyniósł 458 416,28 PLN, a z pobytu w ŚDS w Stargardzie
skorzystały 23 osoby.


Dzienny Dom „Senior +” w Stargardzie - funkcjonuje w Stargardzie od 1 stycznia 2017
roku. Prowadzony jest przez Polski Czerwony Krzyż w ramach Umowy o Partnerstwo
z Gminą-Miastem Stargard.
Placówka dla Seniorów powstała już w 2011 r. Początkowo nazywała się Domem Dziennego Pobytu.
W 2016 r. zmieniono nazwę na Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. Obecnie placówka pn. Dzienny Dom
„Senior+” finansowana jest ze środków Gminy-Miasta Stargard, Zachodniopomorskiego Oddziału
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie oraz z budżetu państwa w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 - Zapewnienie funkcjonowania
Dziennego Domu „Senior+” Moduł II. Pomoc skierowana jest do osób nieaktywnych zawodowo
w wieku 60+.
Placówka PCK zapewnia uczestnikom: 8 godzinny pobyt, wyżywienie (w ramach zajęć kulinarnych),
terapię zajęciową, świadczenia opiekuńczo – pielęgnacyjne i rehabilitacyjne. Ponadto realizuje
potrzeby uczestników w aspekcie kulturalnym, społecznym, rekreacyjnym i towarzyskim. Placówka
30
30
PCK posiada 20 miejsc dla osób starszych i czynna jest przez 5 dni w tygodniu w godz. 7 do 15 .
Obecnie na liście oczekujących jest 3 seniorów. Uczestnicy otrzymują jeden ciepły posiłek oraz
nieograniczony dostęp do bufetu kawowego (kawa i herbata). Przygotowują domowe wypieki,
przyjmują gości, współorganizują spotkania okolicznościowe i obchodzą urodziny. Seniorzy w ramach
zajęć uczestniczą w aktywizacji i integracji, co przyczynia się do utrzymania właściwego stanu zdrowia
psychicznego i fizycznego.
Uczestnicy otrzymują w placówce pomoc socjalną np. przy załatwianiu spraw związanych
z aktualizacją decyzji wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie
w sprawie skierowania do placówki, a także udzielanie porad w sprawie ustalania sposobu spłaty
zadłużenia za mieszkanie wynajmowane od Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Stargardzie
itp.
Pracownicy placówki udzielają porad oraz wsparcie w każdej dziedzinie życia seniora, aby senior
poczuł się zaopiekowany także poza murami placówki.
Jedną z ważniejszych usług, przeznaczonych dla seniorów jest świadczona opieka pielęgniarska,
dzięki której seniorzy mają prowadzony codzienny pomiar ciśnienia, kontrole przy przyjmowaniu
leków, prowadzenie dokumentacji medycznej oraz ustalanie regularnych wizyt u lekarzy rodzinnych
oraz lekarzy specjalistów.
Kolejną ważną usługą jest zapewnienie seniorom transportu do placówki i z powrotem, a także
transport na wszystkie zajęcia aktywizujące, tak jak Grota Solna, wyjście do Muzeum, czy wycieczka
rekreacyjna po ulicach Starówki.
Uczestnicy korzystają także z zajęć edukacyjnych prowadzonych przez przewodnika stargardzkiego
oraz cyklicznie biorą udział w projektach zorganizowanych przez placówki oświatowe, z którymi
współpracujemy. Seniorzy korzystali także z zajęć pierwszej pomocy realizowanych w ramach
projektu realizowanego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Czerwony Krzyż.
Seniorzy otrzymują również wsparcie rzeczowe, przeprowadzane kwesty przez Oddział Rejonowy
PCK w Stargardzie pozwoliły na zakup dla seniorów prezentów świątecznych oraz zorganizowanie
śniadania wielkanocnego.
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Uczestnicy korzystają z magazynu odzieżowego, w szczególności osoby o bardzo ciężkiej sytuacji
bytowej. Rodzaj usług dostosowywany jest do potrzeb i oczekiwań seniorów oraz ich rodzin, z którymi
nieustannie współpracuje placówka.
W 2018 roku z usług Dziennego Domu "Senior+" w Stargardzie skorzystało 26 osób. Całkowity
koszt zadania wyniósł 196 930,75 PLN.


Placówka Wsparcia Dziennego PCK „Wesoła Chatka” przy ZOO PCK w Szczecinie
działa w ramach realizacji zdania publicznego wspieranego przez Gminę Miasto Szczecin.
Placówka przeznaczona jest dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, której
głównym celem jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, dożywianie podopiecznych placówki oraz wspomaganie rozwoju dziecka.
W 2018 roku placówka funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00 przez cały rok.
W placówce funkcjonowały dwie grupy podopiecznych w łącznej liczbie 30 dzieci. Grupa młodsza to
dzieci w wieku od 3,5 do 5 lat, natomiast grupa starsza to dzieci od 6 do 14 lat.
Realizacja zadań w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obejmowała między innymi:
- wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
- współpracę ze szkołą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- zapewnianie pomocy rodzinom i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze,
zagrożonym demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami,
- prowadzenie w szczególności następujące formy pracy pedagogicznej w placówce: pomoc
w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
- zajęcia z zakresu psychoedukacji,
- zajęcia korekcyjne i kompensacyjne, pomoc w nauce,
- pomoc socjalną, zapewnienie przynajmniej jednego posiłku dostosowanego do pory dnia
i czasu przebywania,
- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych,
- programy z zakresu profilaktyki uzależnień,
- inne zajęcia dostosowane do potrzeb dzieci i rodziców, wynikające z rocznego programu
działania placówki.
Praca placówki opierała się na Rocznym planie pracy Placówki Wsparcia Dziennego PCK „Wesoła
Chatka" na 2018 rok. Ponadto w okresie wakacyjnym i ferii zimowych placówka zorganizowała
półkolonie dla 20 dzieci dostarczając im wielu atrakcji i ucząc aktywnego, bezpiecznego spędzania
czasu wolnego. Warto zaznaczyć, że podopieczni placówki oraz ich rodziny objęte są różnymi
formami pomocy organizowanej przez ZOO PCK, np.: odzieży, żywności, rzeczowej (w ramach
zasobów magazynu pomocy doraźnej) oraz w ramach akcji „Wyprawka dla Żaka”.
Niezaprzeczalnym atutem prowadzenia tej placówki jest umożliwienie aktywizacji zawodowej
członkom rodzin i rodzicom podopiecznych, co mamy nadzieję wpływa na polepszenie sytuacji
materialno – bytowej ich rodzin oraz poprawienie społecznej sytuacji dziecka.
W 2018 roku opieką placówki objęto 49 podopiecznych.
Uczestnicy placówki otrzymali w 2018 roku 750 posiłków o wartości 4 570,20 PLN.
Koszt całorocznej działalności placówki w 2018 r. wyniósł 123 870,24 PLN.
W ramach akcji „Dajmy wakacje ubogim dzieciom” Rada Pań działająca przy ZG PCK przekazała
kwotę 7 500,00 PLN, która została przekazana na wypoczynek letni dla 30 dzieci pochodzących
z rodzin biednych, niewydolnych wychowawczo Placówki Wsparcia Dziennego PCK „Wesoła Chatka”.
Reasumując w 2018 roku w ramach prowadzonych przez ZOO PCK w Szczecinie placówek
o profilu opiekuńczo – wspierającym działalność swoją kontynuowało 6 placówek, z usług
których skorzystało łącznie 538 osób, w tym 130 osób starszych 60+, 23 osoby przewlekle
psychicznie chore oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
137 osób ubogich/bezdomnych korzystających z łaźni i 199 osób z magazynu odzieżowego
oraz 49 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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W ramach prowadzonych działań placówek jak wyżej oraz akcji Wielkanoc z PCK, Czerwonokrzyska
Gwiazdka wydano 1 540 posiłków dla 1 122 osób na kwotę 82 931,46 PLN, w tym z własnych
środków 3 779,04 PLN.
W 2018 roku kontynuowano Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Podprogram 2018.
W 2018 roku zakończono realizację POPŻ Podprogram 2017 podczas, którego otrzymano 563,8624
ton żywności na kwotę: 2 790 555,06 PLN. Wydano 68 825 paczek żywnościowych, udzielając
pomocy 11 501 osobom. Przeprowadzono 62 działania towarzyszące dla 1 597 beneficjentów
programu o tematyce kulinarnej, dietetycznej i edukacyjnej.
Rozpoczęty w sierpniu Podprogram 2018, zgodnie z Umową zawartą pomiędzy PCK z siedzibą
w Warszawie a Agencją Rynku Rolnego. Realizację zadania w okresie od sierpnia 2018 roku
do czerwca 2019 roku kontynuuje Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu. Adresatami programu są
bezdomni, niepełnosprawni, migranci, pozostałe osoby najbardziej potrzebujące, spełniające kryteria
kwalifikowalności według wytycznych programu.
Podczas kontynuowania POPŻ - Podprogram 2018 oprócz pomocy żywnościowej, OR PCK
w Kołobrzegu prowadził działania towarzyszące w formie warsztatów kulinarnych, dietetycznych oraz
programów edukacyjnych.
Od sierpnia do grudnia 2018 r. Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu przyjął 18,81632 ton
żywności o wartości 86 757,71 PLN i przekazał 1 481 paczek żywnościowych dla 1 022
beneficjentów programu.
Oddział okręgowy i oddziały rejonowe PCK podejmowały w 2018 roku wiele działań z zakresu pomocy
najsłabszym grupom społecznym, tj.:
 „Gorączka złota - akcja realizowana w OR PCK w Stargardzie i ZOO PCK Szczecin. Dzieci
i młodzież z 25 placówek oświatowych z terenu działania ww. oddziałów w liczbie 9 551
uczniów zebrała kwotę: 12 938,62 PLN;
 „Góra srebra” - dzieci i młodzież z 9 placówek oświatowych – 4371 uczniów zebrało 3 286,14
PLN;
 Wielkanoc PCK – akcja realizowana przez OR PCK w: Kołobrzegu, Koszalinie, Stargardzie
oraz ZOO PCK w Szczecinie, w ramach której przygotowano paczki żywnościowe dla 475
osób oraz Śniadanie Wielkanocne dla 470 osób o wartości 5 539,75 PLN;
 Czerwonokrzyska Gwiazdka – akcja realizowana przez OR PCK w: Kołobrzegu, Stargardzie
oraz ZOO PCK w Szczecinie, w ramach której przygotowano paczki żywnościowe dla 488
osób oraz Wigilię w Stargardzie i Szczecinie dla 450 osób o wartości 8 098,56 PLN;
 „Wyprawka dla Żaka”, w ramach której zebrano / zakupiono artykuły szkolne o wartości
542,00 PLN, które przekazano 30 uczestnikom PWD PCK „Wesoła Chatka”;
 Godne Dzieciństwo/ zbiórki w TESCO. W akcji udział wzięły OR PCK w: Koszalinie,
Stargardzie i ZOO PCK w Szczecinie. Zebrano kwotę 3 968,65 PLN;
 Godne Dzieciństwo/ zbiórki w STOKROTCE. W akcji udział wzięły OR PCK w: Stargardzie
i ZOO PCK w Szczecinie. Zebrano 1 380,64 zł oraz 131 kg produktów, wycenionych na
1 081,00 PLN;
 Akcja „Mała pomoc - wielka radość” maj 2018. Akcją objęto 116 dzieci. Kwota 13 500,00 PLN
wydatkowana została na potrzeby dzieci i młodzieży w OR PCK Kołobrzeg - 3 000,00 PLN,
w OR PCK Koszalin – 3 000,00, OR PCK Stargard - 3000,00, ZOO PCK Szczecin 4 500,00
PLN;
 Akcja „Mała pomoc- wielka radość” wrzesień 2018. Akcją objęto 134 dzieci. Kwota 15 000,00
PLN wydatkowana została na potrzeby dzieci i młodzieży w OR PCK Kołobrzeg – 3 600,00,
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OR PCK Koszalin – 3 600,00, OR PCK Stargard – 3 800,00, ZOO PCK Szczecin – 4 000,00
PLN.
3. Promowanie zasad zdrowego stylu życia, rozwijanie honorowego krwiodawstwa:
Promowanie zasad zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie to
jedna z najważniejszych dziedzin działalności statutowej PCK. Programy z tego zakresu są
realizowane przede wszystkim w środowisku dziecięco – młodzieżowym.
Zorganizowane konkursy z promocji zdrowia najlepiej odzwierciedla tabelka Org.1.
Ochrona i promocja zdrowia to działalność, która realizowana jest w szerokim wymiarze począwszy od
działań edukacyjnych - jak Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, która organizowana
jest na szczeblu szkolnym, rejonowym, okręgowym i krajowym, kończąc na licznych konkursach,
pogadankach, prelekcjach, prezentacjach, projekcjach filmowych. W XXVI Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 2017/2018 udział wzięło 261 uczniów z 18
szkół.
Programy z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia były realizowane w trakcie letniego
wypoczynku dzieci. W 2018 roku zorganizowano 3 półkolonie dla 30 uczestników Placówki Wsparcia
Dziennego PCK „Wesoła Chatka” w Szczecinie, w trakcie których odbywały się między innymi zajęcia
psychoedukacyjne. Jeden turnus półkolonii z programem szkolenia pierwszej pomocy został
zorganizowany przez OR PCK w Koszalinie dla 13 uczestników. Razem 4 turnusy półkolonii dla 43
uczestników.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w 2018 roku
koordynował następujące programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży:
 Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby – program zrealizowano w Placówce Wsparcia
Dziennego PCK „Wesoła Chatka” w Szczecinie, w którym udział wzięło 30 uczestników;
 Dziel się uśmiechem – dawniej Chrońmy dziecięce uśmiechy, którym łącznie objęto 2 900
dzieci z 36 placówek, tj.: w klasach I – III program zrealizowano ph.: „Ja i moje zęby” dla
1400 uczniów oraz w klasach IV – VI ph.: „Ja i mój uśmiech” dla 1500 uczniów.
Bardzo ważnym elementem edukacji z zakresu promocji zdrowia są działania ukierunkowane na
upowszechnianie honorowego oddawania krwi z licznymi inicjatywami sportowymi, kulturalnymi,
rekreacyjnymi i promocyjno - edukacyjnymi.

W 2018 roku w ZOO PCK w Szczecinie działało 36 Klubów HDK PCK zrzeszających 813
członków PCK i 448 wolontariuszy, którzy wraz z osobami zachęconymi podczas akcji oddali
2 100,839 litrów krwi, co stanowi 8,16 % ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych.
Liczba honorowych dawców krwi w innych jednostkach organizacyjnych PCK, np. Szkolne Koła PCK,
Grypa Ratownictwa PCK, Koła środowiskowe / zakładowe PCK wyniosła 29 członków i 16
wolontariuszy.
W ramach działań promocyjnych z zakresu Honorowego Oddawania Krwi na terenie województwa
zachodniopomorskiego podejmowano szereg inicjatyw, w wśród nich zorganizowano 94 różnego
rodzaju akcji, imprez itp. połączonych z poborem krwi, w tym:
Na szczeblu okręgowym XIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych
„Młoda Krew Ratuje Życie” rok szkolny i akademicki 2017/2018: pozyskano łącznie 419,986 litrów
krwi od 633 uczniów. W okręgu zachodniopomorskim udział w turnieju wzięło 10 szkół
ponadgimnazjalnych.
Na szczeblu centralnym Zespół Szkół Łączności w Szczecinie zajął I miejsce za najlepszą promocję
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honorowego krwiodawstwa, a Zespół Szkół Nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie Zasadnicza Szkoła
Zawodowa zajął III miejsce za aktywność tj. ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu
na jednego pełnoletniego ucznia.
Na szczeblu okręgowym XIII edycję „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty
Ratownik – Gorąca Krew”, we współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
i Zarządem Okręgowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W 2018 roku do Programu
przystąpiło 5 jednostek tj. 4 Jednostki PSP oraz 1 Jednostka OSP. Sprawozdanie przedłożyły tylko
Jednostki PSP. W efekcie realizacji Programu od 01.01. do 14.12.2018 r. pozyskano łącznie
od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 110,800 litrów krwi, 96 strażaków oddawało krew
i promowało ideę honorowego krwiodawstwa. W ocenie jednostek PSP Komisja Problemowa ds.
Honorowego Krwiodawstwa brała pod uwagę wskaźnik „ilość krwi pozyskanej w ramach programu
w przeliczeniu na 1 strażaka w jednostce”. Natomiast w ocenie zaangażowania strażaków
indywidualnych uwzględniono: zakres działań promocyjnych i organizacyjnych oraz efektywność
podejmowanych działań.
XI edycję akcji „Zbieramy Krew dla Polski” – wspólnie z Grupą Muszkieterów na terenie
sklepów Intermarche i Bricomarche, w 10 miejscowościach zorganizowano 11 zbiórek krwi
w ambulansie publicznej służby krwi - Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Szczecinie. Oprócz pobierania krwi i drobnego poczęstunku, zorganizowane były z tej okazji,
konkursy - plastyczne i wiedzy z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa, pokazy i instruktaż
udzielania pierwszej pomocy, pokazy sprzętu strażackiego, pomiar ciśnienia, konkurs na hasło
promujące honorowe oddawanie krwi. W ramach akcji 171 dawców oddało łącznie 76,824 litrów krwi.
Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie Tytułu
Honorowego i Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” dofinansowane ze środków Ministra
Zdrowia nadano 1 811 Tytułów Honorowych. Od 2018 roku kontynuowany był rejestr wydanych
legitymacji i duplikatów w formie elektronicznej, a także informacje dot. wydanych legitymacji i dat
odbioru wprowadzano do elektronicznej aplikacji. Odznaka wraz z legitymacją „Zasłużonego
Honorowego Dawcy Krwi”, wydawana jest na podstawie danych przekazanych przez jednostkę
organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości
uprawniającej do nadania tej odznaki. O wydaniu odznaki wraz z legitymacją zawiadamiana jest
jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, która przekazała dane, będące podstawą jej nadania
oraz zbiorczo Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
W 2018 roku obchodzony był Jubileusz 60. lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa, który był
przewodnim hasłem nadającym szczególny charakter wszystkim imprezom i uroczystościom
organizowanych przez i dla honorowych dawców krwi, w tym głównie corocznym uroczystościom
zorganizowanym w ramach „Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK”. Podczas akademii rejonowych
i spotkań członków Klubów HDK PCK najbardziej zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczane
były odznaczenia i wyróżnienia.
Uroczystość jubileuszową pn. „Gala Wolontariatu” zorganizowano 19 października w Teatrze
Polskim – Scena na Łasztowni w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Promocja zdrowego stylu
życia na przestrzeni 100 lat”. Patronat Honorowy objęli: Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc,
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Miasta Szczecin
Piotr Krzystek. Podczas uroczystości za dotychczasową działalność i zaangażowanie uhonorowano
członków PCK oraz instytucje wspierające działalność PCK. Wręczono Odznaki Honorowe „Honorowy
Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, wyróżnienia czerwonokrzyskie - Odznaki Honorowe
Polskiego Czerwonego Krzyża, wyróżnienie „Kryształowe Serce” oraz Medale 60.lecia Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W sumie wręczono 99 odznaczeń i wyróżnień.
Ponadto podczas uroczystości podsumowano na szczeblu okręgowym XV edycję Turnieju Szkół
i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod nazwą „Młoda Krew Ratuje Życie” oraz akcje
promocyjne połączone z poborem krwi i wystawami obrazującymi wkład organizacji Czerwonego
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Krzyża w tworzeniu na Pomorzu Zachodnim służby zdrowia, a także konkursem wiedzy dotyczącym
100.letniej działalności organizacji. W uroczystości wzięli udział m.in. długoletni członkowie,
wolontariusze i pracownicy organizacji PCK, w tym: przedstawiciele Zachodniopomorskiego Oddziału
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, realizujący cele statutowe PCK, jakimi jest ochrona
zdrowia i życia, działania w zakresie pomocy społecznej oraz upowszechniania idei humanitaryzmu
i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, wolontariusze
zaangażowani w działania w zakresie pomocy społecznej i promocji zdrowia, prezesi Klubów
Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, przedstawiciele szkół - laureaci Turnieju
Szkół Ponadgimnazjalnych, Pomaturalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pn.
„Młoda Krew Ratuje Życie”, przedstawiciele służby krwi, przedstawiciele innych organizacji i instytucji
współpracujących z PCK i wspierających działania PCK w zakresie upowszechniania honorowego
krwiodawstwa, promocji zdrowia oraz opieki i pomocy specjalnej. Galę zakończyło przedstawienie
zatytułowane „Od Hemara do Kofty, czyli polski pejzaż kabaretowy” w wykonaniu aktorów Teatru
Polskiego. Na szczeblu rejonowym w ramach obchodów Dni HDK PCK odbyły się akademie rejonowe
oraz uroczyste spotkania w Klubach HDK PCK.
Niewątpliwy wpływ na poziom honorowego krwiodawstwa ma działalność klubów Honorowych
Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Członkowie i wolontariusze zrzeszeni w klubach
podejmowali wiele inicjatyw służących promowaniu honorowego krwiodawstwa, to jest chociażby
pogadanki, prelekcje, otwarte akcje poboru krwi organizowane w szkołach i zakładach pracy, a także
inne działania. Do ciekawszych, których organizatorami były kluby Honorowych Dawców Krwi PCK
oraz struktury rejonowe należą:
Jubileuszowe XX Okręgowe Zawody w Wędkarstwie Spławikowym Klubów HDK PCK
pod Patronatem Honorowym Burmistrz Węgorzyna Moniki Kuźmińskiej, które odbyły się w dniu
16 czerwca 2018 r.nad jeziorem w Węgorzynie. W zawodach wzięło udział 12 drużyn: Klub HDK PCK
w Łobzie – 2 drużyny, Klub HDK PCK przy ZOO PCK w Szczecinie, Klub HDK PCK w Baniach – 2
drużyny (Banie I i Banie II), Klub HDK PCK „Dar Życia” przy Goleniowskim Domu Kultury,
Międzyzakładowy Klub HDK PCK „ZNTK” w Stargardzie, Klub HDK PCK przy PKS w Gryficach – 2
drużyny (Gryfice, Płoty), Klub HDK PCK w Nowogardzie, Klub HDK PCK w Dobrej, Klub HDK PCK w
Gryfinie. Zawody były sfinansowane ze środków Gminy Łobez w ramach realizacji zadania
publicznego pn. „Działania na rzecz zdrowego stylu życia oraz rozwijania i upowszechniania
honorowego krwiodawstwa”. W klasyfikacji drużynowej I miejsce zajęła drużyna z Klubu HDK PCK
Banie II, a w klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajął Piotr Bęś członek Klubu HDK PCK przy
Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym PCK w Szczecinie. Największą rybę złowił Krzysztof
Kaciuba członek Klubu HDK PCK w Nowogardzie.
XVIII Okręgowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej Klubów Honorowych Dawców Krwi
PCK pod patronatem Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej, Prezydenta Miasta Stargard
Rafała Zająca oraz Dowódcy 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów ppłk. Mirosława Zybera, które
odbyły się w dniu 06 października 2018 r. w Stargardzie. Organizatorem mistrzostw była Rejonowa
Rada HDK PCK w Stargardzie wspólnie z Wojskowym Klubem HDK PCK „Saper”. W mistrzostwach
uczestniczyło 5 klubów HDK PCK. I miejsce zajął Wojskowy Klub HDK PCK „Saper” w Stargardzie.
Klub HDK PCK przy Polskie LNG był współorganizatorem ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi na
100.lecie odzyskania Niepodległości „Kropelka Krwi dla Niepodległej”. Akcja objęta patronatem
Ministerstwa Zdrowia i Energii. W w/w akcji w Świnoujściu wzięło udział 100 uczestników. 5 członków
Klubu jako współorganizator akcji w Świnoujściu otrzymało wyróżnienia i podziękowania od Fundacji
„Kropelka Energii”. Podczas akcji podstawiono „krwiobus”, który przyjął 29 krwiodawców, w tym 3
osoby oddały krew po raz pierwszy.
„Krwawe Regaty”- akcja Klubu HDK PCK „LNG” przy Spółce Polskie LNG S.A.
w Świnoujściu połączona z oddawaniem krwi w Mobilnym punkcie poboru krwi, przy współudziale
i współorganizacji Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu. W akcji wzięło udział 120 uczestników.
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„Nasza krew – nasza ojczyzna” – akcja honorowego krwiodawstwa w 100.lecie odzyskania
Niepodległości, zorganizowana w placówce Straży Granicznej w Szczecinie. W akcji wzięło udział 23
osoby i zebrano 9,450 l krwi pełnej.
„spoKREWnieni służbą” – akcja honorowego krwiodawstwa Klubu HDK PCK przy Oddziale
Prewencji Policji w Szczecinie. W akcji wzięło udział 48 dawców i zebrano 21,600 l krwi.
„Oddaj Krew ze Strażakami” – akcja zorganizowana przez Klub HDK PCK „Płomyk” przy
Komendzie Powiatowej PSP w Stargardzie, podczas której 44 osoby oddały 19,800 litrów krwi.
„Oddaj krwinkę pod choinkę” – akcja zorganizowana w okresie przedświątecznym przez
Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Medyk” przy Zespole Szkół Policealnych
w Kołobrzegu przy współpracy z Oddziałem Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Kołobrzegu, która ma zachęcić do oddania krwi w tym wyjątkowym okresie.
W środowisku dziecięcym oraz młodzieżowym organizowano konkursy plastyczne, olimpiady,
konkursy wiedzy, prelekcje i pogadanki i inne:
W Kołobrzegu Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował:
- Olimpiadę Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe;
- Konkurs plastyczny pt. „Projekt koszulki dla honorowego krwiodawcy”;
- Przeprowadzono turniej piłki siatkowej Młodych Krwiodawców.
W Koszalinie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował:
- wspólnie z ZSZ nr 1 dla uczniów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z okazji Dni
Honorowego Krwiodawstwa w Polsce konkurs wiedzy „Co wiem o Polskim honorowym
krwiodawstwie”;
- konkurs „Co wiem o honorowym krwiodawstwie?” dla uczniów szkół średnich.

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.
Powyższe zadanie realizowane jest głównie w jednostkach podstawowych Polskiego Czerwonego
Krzyża, ale również podczas imprez plenerowych promocyjno – edukacyjnych na wszystkich
szczeblach organizacyjnych. Dobrą praktyką podczas tych wydarzeń jest upowszechnianie zasad
Ruchu Czerwonokrzyskiego oraz znaczenia ludzi, którzy bezinteresownie niosą pomoc
potrzebującym, każdy na miarę swoich możliwości. Głównym celem podejmowanych inicjatyw jest
uwrażliwienie lokalnej społeczności na potrzeby innych, zachęcenie do wolontariatu
i łamanie postaw obojętności. Ważnymi imprezami z uwagi na dużą liczbę odbiorców były:





Wystawy pn. „Historia Znana i Niezapomniana Na Przestrzeni Stu Lat” połączone
z festynami podczas, których prezentowano materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu
promocji zdrowego stylu życia, zachęcające do aktywnego wolontariatu, odbywały się pokazy
pierwszej pomocy, pomiar ciśnienia krwi i poziomu cukru, konkursy wiedzy o historii PCK
i MKCK. Wystawy i festyny zorganizowane były w 5 miejscowościach: Drawsko, Kołobrzeg,
Koszalin, Stargard, Szczecin dzięki realizacji zadania publicznego „Promocja Zdrowego Stylu
Życia na przestrzenia 100 lat”. Szacuje się, że w zadaniu wzięło udział około 2 000 osób.
Piknik czerwonokrzyski ze zdrowiem w SP w Parlinie, w którym udział wzięło ok. 150 uczniów.
Wielki Piknik Pasji czyli XVII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD
PLATANAMI, które odbyło się w niedzielę 27 maja 2018 r. na Jasnych Błoniach.
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Od siedemnastu lat, każdego roku członkowie i wolontariusze Zachodniopomorskiego
Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie obok prawie 150 innych
organizacji pozarządowych prezentują swoją działalność lokalnej społeczności zachęcając do
aktywnego działania, kontynuacji humanitarnych wartości Polskiego Czerwonego Krzyża,
dzięki któremu możemy zmieniać bliższe i dalsze otoczenie, że dzięki ludziom realizującym
swoje pasje i marzenia, angażującym się w działania społeczne oraz wrażliwym na krzywdę
innych, potrafiącym powiedzieć głośno NIE, kiedy trzeba reagować na niesprawiedliwe
działania możliwe jest przetrwanie misji organizacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca opartych na wartościach humanitarnych.
Koncert charytatywny pn.”Z pomaganiem każdemu do Twarzy” zorganizowany w dniu 10
marca 2018 r. z repertuarem teatralnym pt: „Andropauza 3” , w którym udział wzięło ok. 500
osób.

Ponadto wiedza o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
należy do najważniejszych zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. W ramach
realizacji zadań z tego zakresu:
 Pracownica Wydziału Organizacyjnego ZOO PCK w Szczecinie w dniach 19 – 23 listopada 2018
roku uczestniczyła w XXII Polskiej Szkole Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów
Zbrojnych w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach;
 ZOO PCK w Szczecinie wziął udział w XXI edycji Konkursu imienia prof. Remigiusza Bierzanka;
 W ramach interwencji dot. ochrony znaku przeprowadzono cztery interwencje, jedna zakończona
pozytywnie;
 W ramach wykładów szkoleniowych przeprowadzono jedno szkolenie w zakresie obrony cywilnej
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin w zakresie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
w aspektach dotyczących obrony cywilnej oraz ochrony dóbr niezbędnych do przetrwania,
w którym udział wzięło 38 uczestników: kierownicy zakładów pracy, osoby zatrudnione w
zakładach pracy wykonujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz
nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa;
 ZOO PCK w Szczecinie oraz Oddziały Rejonowe i Delegatury PCK dysponują bibliotekami MPH,
które umożliwiają dostęp do zgromadzonych materiałów;
 W zakresie upowszechniania MPH przeprowadzono prelekcje dla 200 uczniów z 4 szkół
w Koszalinie i 146 uczniów z 2 szkół w Kołobrzegu;
 ZOO PCK w Szczecinie zorganizował XXII edycję Konkursu upowszechniania MPH dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, w którym udział wzięło 7 uczniów ze szkół województwa
zachodniopomorskiego.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie w ramach pracy Krajowego Biura Informacji
i Poszukiwań prowadził poszukiwanie 1 rodziny, 2 mogił wojennych oraz 4 czynności wyjaśniające.
Ponadto w 2018 roku Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu wydał 4 decyzje zezwalające Fundacji „PAMIĘĆ” przy udziale
Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie na prowadzenie prac sondażowo –
ekshumacyjnych, dzięki czemu wykonano 3 ekshumacje.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie uczestniczy w obchodach rocznicowych
odbywających się na cmentarzu żołnierzy niemieckich z II Wojny Światowej w Glinnej (gmina Stare
Czarnowo) oraz cmentarzu wojennym żołnierzy radzieckich w Gryfinie.
5. Działalność służąca w kształtowaniu postaw humanitarnych, wrażliwości na krzywdę
ludzką i poszanowanie ludzkiej godności.
Powyższa działalność edukacyjna prowadzona jest i kierowana do środowisk dziecięco –
młodzieżowych. Projekty z tego zakresu realizowane są w szkolnych kołach PCK wszystkich typów
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szkół oraz klubach „Wiewiórka”. W 2018 roku na terenie Zachodniopomorskiego Oddziału
Okręgowego PCK w Szczecinie działało:


29 szkolnych kół, które zrzeszają 402 członków i 91 wolontariuszy,



10 klubów „Wiewiórka” liczących 479 członków.

Członkowie i wolontariat stanowi dobrowolną, świadomą i bezpłatną działalność na rzecz innych, która
kieruje się zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego, a także Podstawowymi Zasadami
Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
Młodzieżowi członkowie i wolontariuszami PCK starają się uwrażliwiać innych na cierpienia drugiego
człowieka i przekazywać wzorce humanitarnych postaw głównie w swoich środowiskach
rówieśniczych. Niosą oni bezinteresowną pomoc, angażując się jednocześnie w prace na rzecz
drugiego człowieka, w tym ochrony zdrowia, pomocy socjalnej, pierwszej pomocy, rozwoju
honorowego krwiodawstwa. Młodzi wolontariusze poświęcają swój czas i upowszechniają wiedzę
o Czerwonym Krzyżu, wspierają akcje PCK: Gorączka złota, Wielkanoc, Czerwonokrzyska Gwiazdka,
Wprawka dla Żaka, które opisane zostały w pkt. 2 niniejszego sprawozdania. Większość kwest,
zbiórek nie odbyłaby się bez zaangażowania dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Co ważne są
niejednokrotnie beneficjentami działań pomocowych. Dotarcie do najbardziej potrzebujących nie
byłoby możliwe bez integracji i dobrej znajomości lokalnego środowiska, a tym samym bez pracy
jednostek podstawowych.
Wrażliwość na krzywdę ludzką i postawy humanitarne młodzieży są inspirowane przez dorosłych
członków i wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża. Na terenie Zachodniopomorskiego Oddziału
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w 2018 roku aktywnie pracowały /o:
4 koła środowiskowe / zakładowe z liczbą 116 członków i 432 wolontariuszy
1 Grypa Ratownictwa PCK z liczbą 26 członków
36 Klubów HDK PCK zrzeszających 813 członków i 448 wolontariuszy
39 opiekunów szkolnych kół PCK i klubów „Wiewiórka”
23 Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK.
Członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża:
- wspierają działalność jednostek podstawowych, oddziałów rejonowych, delegatur oraz
oddziału Okręgowego PCK, ciał statutowych, komisji problemowych,
- nauczają zasad udzielania pierwszej pomocy,
- upowszechniają ideę honorowego krwiodawstwa, oddając krew oraz pomagając przy
organizacji akcji honorowego krwiodawstwa,
- pomagają przy realizacji kampanii, programów czy akcji na rzecz PCK,
- kwestują na ulicach i sklepach, zbierając pieniądze do puszek na działania statutowe PCK,
- angażują się w akcje pomocowe oraz akcje pomocy dla ofiar klęsk i katastrof, w tym także
pomaganie w przygotowaniu humanitarnych transportów oraz dystrybucji darów.
Misja i wartości humanitarne, które przyświecają Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi nie byłyby
możliwe bez pokoleniowej kontynuacji.
6. Wzmacnianie merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału PCK w celu
efektywniejszej realizacji zadań statutowych.
Podstawowym zadaniem ZOO PCK w danym zakresie jest zapewnienie środków finansowych na
funkcjonowanie i działanie oddziału PCK, w tym realizacja przyjętych programów. Działalność
statutową realizowano ze środków finansowych pozyskanych podczas zbiórek publicznych, z zysku na
działalności gospodarczej: usług opiekuńczych i wynajmu powierzchni budynku PCK w Szczecinie
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i w Stargardzie, szkoleniom pierwszej pomocy, czy odsprzedaży odzieży używanej, a także dzięki
akcjom i kampaniom zarówno lokalnym jak i ogólnokrajowym. Do najważniejszych zaliczyć należy:

Kampania 1%. Wypełniano PIT-y w zamian za wsparcie finansowe. Wysokość wpływów
z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z województwa zachodniopomorskiego
wyniosła – 36 105,60 PLN (łącznie z Koszalinem).
 Wykonywano odpłatne szkolenia pierwszej pomocy osiągając przychód w wysokości:
37 658,57 PLN (Koszalin nie prowadził odpłatnych szkoleń).
 Przystąpiono do ogólnopolskiej akcji „Godne Dzieciństwo” w sklepach TESCO, w której udział
wzięły OR PCK w Koszalinie, Stargardzie i ZOO PCK w Szczecinie - zebrano kwotę 3 968,65
PLN oraz w sklepach STOKROTKA, gdzie OR PCK w Stargardzie i ZOO PCK Szczecinie
zebrały kwotę 1 380,64 PLN oraz 131 kg produktów wycenionych na 1 081,00 PLN
 Przeprowadzano 33 zbiórki publiczne. Zgodnie z decyzją MCiA nr 2018/646/OR podczas
zbiórek nadzorowanych przez ZOO PCK w Szczecinie zebrano 33 283,10 PLN. Natomiast
zgodnie z decyzją nr 2018/448/OR zbiórki przeprowadzono w Koszalinie, podczas których
zebrano 2 544,12 PLN. Łączna wartość pozyskanych środków finansowych podczas zbiórek
publicznych to kwota 35 827,22 PLN.

„Gorączka złota” - akcja przeprowadzona w OR PCK w Stargardzie i ZOO PCK Szczecin.
Dzieci i młodzież z 25 placówek oświatowych z woj. zachodniopomorskiego liczbie 9 551
uczniów zebrała kwotę: 12 938,62 PLN;
 „Góra srebra” – w ramach której dzieci i młodzież z 9 placówek oświatowych (4 371 uczniów)
zebrało 3 286,14 PLN;
 „Wielkanoc PCK” – akcja organizowana w OR PCK w Kołobrzegu, Koszalinie, Stargardzie
oraz w ZOO PCK w Szczecinie, dzięki której przygotowano paczki żywnościowe dla 475
osób oraz Śniadanie Wielkanocne dla 470 osób o wartości 5 539,75 PLN;
 „Czerwonokrzyska Gwiazdka” – akcja realizowana przez OR PCK w Kołobrzegu, Stargardzie
oraz w ZOO PCK w Szczecinie. Przygotowano paczki żywnościowe dla 488 osób oraz
Wigilię w Stargardzie i Szczecinie dla 450 osób o wartości 8 098,56 PLN;
 „Wyprawka dla Żaka” – podczas której zebrano / zakupiono artykuły szkolne o wartości
542,00 PLN przekazane 30 uczestnikom Placówki Wsparcia Dziennego PCK „Wesoła
Chatka”;
 Akcja „Mała pomoc- wielka radość” maj 2018 dla 116 dzieci. Kwota 13 500,00 PLN
wydatkowana została na potrzeby dzieci i młodzieży w OR PCK Kołobrzeg – 3 000,00 PLN ,
OR PCK Koszalin – 3 000,00 PLN, OR PCK Stargard – 3 000,00 PLN, ZOO PCK Szczecin –
4 500,00 PLN;
 Akcja „Mała pomoc- wielka radość” wrzesień 2018 dla 134 dzieci. Kwota 15 000,00 PLN
wydatkowana została na potrzeby dzieci i młodzieży w OR PCK Kołobrzeg – 3 600,00 PLN,
OR PCK Koszalin – 3 600,00, OR PCK Stargard – 3 800,00, ZOO PCK Szczecin 4000,00PLN.
 Projekt TEKSTYLIA – w ramach którego pozyskano 2 088 540 kg odzieży na ogólną kwotę
179 824,22 PLN.
 ZOO PCK, w ramach własnej działalności pozyskiwania odzieży i ustawiania kontenerów
pozyskał 45 169,80 kg odzieży, z czego 38 540 kg zostało odsprzedane na kwotę 17 345
PLN.
 ZOO PCK realizował 27 zadań zleconych / wspieranych / powierzonych w ramach dotacji, na
łączną kwotę 136 8358,18 PLN, gdzie zaangażowanych zostało 85 210,50 PLN wkładu
własnego i 86 030,00 PLN oszacowanego wkładu osobowego / wolontariatu czy rzeczowego
(dane bez dotacji placówek i programu FEAD opisanych w pkt. 2 sprawozdania).
W 2018 roku w strukturze okręgu zachodniopomorskiego funkcjonowały 3 oddziały rejonowe
(Kołobrzeg, Koszalin, Stargard) oraz 3 delegatury (Dębno, Drawsko Pomorskie, Gryfino).
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W 2018 r. we wszystkich jednostkach podstawowych 70 (koła, kluby, grupy dorosłych
i młodzieżowych) zrzeszonych było 1 357 członków PCK, w ciągu roku pozyskano 167 nowych
członków, natomiast zrezygnowało z członkowstwa 467 osoby. W stosunku do 2017 roku nastąpił
spadek jednostek podstawowych o 3 jednostki oraz spadek ich członków o 244 osoby.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie współpracował z 643 wolontariuszami
w środowiskach dziecięco-młodzieżowym, 448 wolontariuszami w ruchu HDK, 432 wolontariuszami
w środowisku dorosłych poza HDK. W stosunku do 2017 roku nastąpił wzrost liczby wolontariuszy
o 631 osób.
80 wolontariuszy wykonywało świadczenia na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni i 76
wolontariuszy wykonywało takie świadczenia przez okres dłuższy niż 30 dni.
W 2018 roku w ZOO PCK w Szczecinie zatrudnionych było:
 32 osoby na umowę o pracę (w tym 30 kobiet),
 13 osób w biurze oddziału okręgowego PCK,
 19 osób w biurach oddziałów rejonowych PCK/Delegaturach,
 70 osób na umowę zlecenie, w tym m.in. 12 sióstr PCK, 9 pracowników PCK.
Ogromne znaczenie w efektywniejszej realizacji zadań statutowych obok potencjału ludzkiego (kadra,
członkowie, wolontariusze) ma właściwe dostosowanie infrastruktury ZOO PCK pod względem
technicznym. Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie administruje 2 budynki
Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie i Stargardzie, w których prowadzona jest zarówno
działalność gospodarcza (wynajem powierzchni lokalu) jak i statutowa (placówki wsparcia dziennego,
magazyny, Punkt Socjalny/łaźnia). Nadmienić należy, że koszty utrzymania budynków oraz inwestycje
w nich wykonywane znacznie przekraczają przychody z działalności gospodarczej, co ma przełożenie
w wyniku finansowym zachodniopomorskiej struktury PCK.
7. Współpraca międzynarodowa
W 2018 roku Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie współpracował z Niemieckim
Czerwonym Krzyżem w Schwerinie. Współpraca polegała między innymi na wymianie korespondencji
listownej oraz zaproszeniami na organizowane imprezy czerwonokrzyskie.


W dniu 4 października 2018 roku 3 osobowa delegacja wraz z Joanną Łaskarzewską
Dyrektorem ZOO PCK w Szczecinie została zaproszona na 20-lecie Kongresu
Humanitarnego w Berlinie ph. - Ärzte ohne Grenzen e.V. / Médecins Sans Frontières XX.
Humanitarian Congress Berlin, Theory and Practice of Humanitarian Action: No More
Excuses: Advocating for Human Dignity in Times of Crisis on 4 and 5 October 2018 in Berlin,
Germany.
W programie Kongresu poruszano między innymi następujące zagadnienia: humanitarna pomoc
medyczna, akcje humanitarne, zmiany tabeli chirurgicznych, pomoc humanitarna, bieżące problemy
uchodźców, Ukraina – a HIV, seksualne nękanie w ramach międzynarodowego sektora pomocy,
dzieci uczestniczące w konfliktach zbrojnych, Wenezuela, Republika Środkowoafrykańska oraz temat
– humanitarna odpowiedzialność.


W dniu 22 października 2018 roku przedstawiciel ZOO PCK w Szczecinie wziął udział
w spotkaniu z Zarządem Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Schwerinie. Tematem rozmów
było omówienie i zaprezentowanie przez stronę Niemieckiego Czerwonego Krzyża wszystkich
kierunków działalności prowadzonych na terenie Niemiec, które mogą być aplikowane na
teren Polski.
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W dniu 19 maja 2018 r. delegacji w osobach dwóch członków Zarządu ZOO PCK
w Szczecinie wraz z Joanną Łaskarzewską Dyrektorem ZOO PCK w Szczecinie brali udział
w Dniach Meklemburgii Pomorza Przedniego, które odbywały się w Rostoku.

8. Inne działania, ważne z punktu widzenia Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego
PCK w Szczecinie.
W 2018 roku Jubileusze 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski i zbliżający się
Jubileusz 100. lat działalności Polskiego Czerwonego Krzyża stanowiły doskonałą okazję do
podkreślenia i upowszechnienia zasad historii, tradycji i dokonań Polskiego Czerwonego Krzyża we
współpracy z lokalną społecznością. Działania w tym zakresie przyczyniły się do upowszechnienia
misji naszej organizacji opartej na wartościach humanitaryzmu oraz przynależności do
Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, które mimo upływających
lat są wciąż aktualne, a szeroko rozumiana pomoc wciąż oczekiwana. Wszystkie te działania
posłużyły do pogłębienia wiedzy o przeszłości i analizy skuteczności podejmowanych aktualnie
działań, oceny naszego przygotowania i umiejętności stawiania czoła nasilających się potrzeb w kraju
i za granicą, umiejętności współdziałania wewnątrz Stowarzyszenia, ale i na zewnątrz z organami
administracji rządowej, samorządowej czy też z innymi organizacjami pozarządowymi.
W ramach przygotowań do obchodów Jubileuszu 100. lecia PCK, w 2018 roku zrealizowano zadanie
publiczne pod nazwą „ PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA NA PRZESTRZENI STU LAT”, które
polegało na działaniach informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowego stylu życia
i organizacji 5 festynów połączonych z wystawami, ukazującymi działania w danym zakresie na
przestrzeni 100 lat, pokazami pierwszej pomocy, pomiarem poziomu cukru, pomiarem ciśnienia,
poborem krwi w mobilnym punkcie poboru krwi oraz innymi lokalnymi atrakcjami. Festyny odbyły się
w 5 miejscowościach województwa zachodniopomorskiego: w Drawsku Pomorskim, w Kołobrzegu,
w Koszalinie, w Stargardzie i w Szczecinie.
Podczas wystawy, pn „HISTORIA ZNANA I NIEZAPOMNIANA NA PRZESTRZENI STU LAT”
zilustrowano historię stuletniej działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, w tym działania na
ziemiach Pomorza Zachodniego, zademonstrowano współuczestnictwo naszej organizacji w rozwój
ziem Pomorza Zachodniego. Udało nam się poprzez zabawę pokazać i przekazać w formie konkursu
z nagrodami, wiedzę z zakresu historii międzywojennej i powojennej Pomorza Zachodniego oraz roli
organizacji pozarządowych - Polskiego Czerwonego Krzyża w budowaniu służby zdrowia, a także
pomocy społecznej. Konkursy zostały poprowadzone przez członków grupy rekonstrukcyjnej (w
umundurowaniu), którzy zapraszali mieszkańców do obejrzenia wystawy i udziału w konkursie, gdzie
historia Polski była powiązana z historią działalności PCK.
Przybliżyliśmy mieszkańcom, że zaraz po wojnie, to właśnie Polski Czerwony Krzyż ubierał, karmił
oraz leczył najbardziej potrzebujących, organizował punkty wydawania odzieży i kuchnie ludowe,
uruchamiał placówki opieki nad matką i dzieckiem, zakładał ambulatoria, gabinety np. chorób
wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, szpitale, izby chorych, wiejskie stacje sanitarne i stacje
pogotowia ratunkowego). Pierwszy szpital na Pomorzu Zachodnim zorganizowany został w 1946 r.
przy ul. Unii Lubelskiej, na 630 łóżek właśnie przez PCK. Plac przed szpitalem do dnia dzisiejszego
nosi nazwę „Placu PCK”.
Przedstawiliśmy pięć wystaw pn. „Historia znana i niezapomniana na przestrzeni stu lat” w pięciu
miastach województwa, gdzie były zorganizowane akcje promocyjne.
Podczas 5 akcji w mobilnym „krwiobusie” pozyskano 15,300 l. krwi. Podczas każdego przedsięwzięcia
odbywał się pomiar ciśnienia i pomiar poziomu cukru, a lokalnie i inne pomiary/atrakcje. Odbyły się
pokazy pierwszej pomocy wraz z możliwością nauki podstaw zachowania się w razie wypadku bądź
zdarzeń takich jak skaleczenia, zwichnięcia, oparzenia. Zorganizowano pięć konkursów pn. „Historia
znana i niezapomniana na przestrzeni 100 lat”, gdzie przyznaliśmy 5 nagród głównych (5 kart
prezentowych o wartości 400 zł. każda), po jednej w każdym miejscu akcji oraz 10 nagród pocieszenia
w 5 w/w lokalizacjach. Przy przeprowadzaniu konkursu pomagała grupa rekonstrukcyjna w mundurach
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z II wojny światowej. Pokazywali także wyposażenie służby medycznej w okresie walki
o niepodległość. W akcjach uczestniczyli także konsultanci/prelegenci z zakresu zdrowego stylu życiadietetycy, służba medyczna. Specjaliści odpowiadali na pytania w dziedzinie żywienia, o głównych
zasadach racjonalnego odżywiania się.
W ramach powyższego zadania w dniu 19 października przygotowano „Galę Wolontariatu”, która
odbyła się w Szczecinie, ul. Energetyków 40, w hali Teatru Polskiego, Scena na Łasztowni,
(szacujemy, że przybyło na nasze zaproszenie około 500 uczestników). Ta uroczystość to doskonała
forma promocji wolontariatu i jego idei, poprzez którą chcieliśmy pokazać, jak wiele osób włącza się
w prospołeczne działania na rzecz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Podczas
akademii nie tylko odbyła się dekoracja zasłużonych członków PCK oraz instytucji wspierających
działalność PCK (wręczono 99 odznaczeń), ale także wszyscy mieli możliwość po raz kolejny
zapoznać się z wystawą pn. „Historia znana i niezapomniana na przestrzeni 100 lat” (tradycyjnie
wystawa na sztalugach lub multimedialnie w infokiosku w foyer Teatru. Ponadto podczas uroczystości
podsumowano na szczeblu okręgowym XV edycję Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych w Honorowym
Krwiodawstwie pod nazwą „Młoda Krew Ratuje Życie” oraz konkursy wiedzy dotyczące 100.letniej
działalności organizacji. Galę zakończyło przedstawienie zatytułowane „Od Hemara do Kofty, czyli
polski pejzaż kabaretowy” w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego. Patronat Honorowy nad całością
akcji objęli: Wojewoda Zachodniopomorski p. Tomasz Hinc, Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego p. Olgierd Geblewicz, Prezydent Miasta Szczecin p. Piotr Krzystek.
Ważnym zadaniem realizowanym już od ponad 8 lat przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie jest kontynuacja zadania wspieranego przez Gminę
Miasto Szczecin w prowadzeniu Centrum Wspierania Organizacji. Dzięki powyższemu zadaniu ngo
i aktywni obywatele z terenu miasta Szczecin mają zabezpieczone wsparcie infrastrukturalne oraz
merytoryczne do rozwoju i aktywności na rzecz lokalnej społeczności. W 2018 roku przy współpracy
w realizacji tego zadania z Fundacją SEKTOR 3 wykonano:




71 rejestrowanych porad i doradztwa bieżącego (łącznie 109 godzin);
objęto szkoleniami ponad 60 uczestników - aktywnych obywateli;
przeprowadzono 20 godzin specjalistycznego doradztwa dla NGO i 40 godzin szkoleń /
warsztatów specjalistycznych dla 81 osób.
2

Na realizację zadania ZOO PCK w Szczecinie udostępnił 601,52m powierzchni budynku PCK
w Szczecinie zlokalizowaną na IV piętrze (poddasze), które polegało na:
 udostępnieniu 8 stanowisk do pracy z komputerem dla NGO;
 udostępnieniu Internetu, sieci WiFi, ksero, skaner, drukarki, faxu, adresu korespondencyjnego,
szafki na dokumenty, powierzchnię magazynową do czasowego przechowywania,
 udostępnieniu 5 sal szkoleniowo – doradczych do prowadzenia działań statutowych. W 2018
roku organizacje skorzystały ze wsparcia w ilości 1667 godzin;
 udostępnieniu lokali na biuro / siedzibę (w formie opłaty ryczałtowej) dla 8 organizacji
pozarządowych.
SZKOLENIA:
W 2018 roku w związku z zatrudnianiem nowych pracowników na bieżąco udzielano nowym
pracownikom instrukcji w zakresie prowadzonych działań, prowadzono indywidualne szkolenia ww.
kadry, wysyłano na adresy mailowe OR PCK i Delegatur instrukcje, zarządzenia, uchwały itp. Ponadto
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przeprowadzono w dwóch terminach (18.05.2018 r. w siedzibie
ZOO PCK i 28.05.2018 r. w Stargardzie) dla pracowników i działaczy szkolenie z zakresu ochrony
danych osobowych, poszerzone o tematykę z zakresu bieżącej działalności (Projekt Tekstylia, usługi
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opiekuńcze, zbiórki publiczne, uregulowania wewnętrzne, ochrona znaku PCK, nazewnictwo w PCK,
odznaczenia i wyróżnienia, sprawy kadrowe i dyscyplina finansowa.
KONTROLE:
W 2018 roku przeprowadzono 22 różnego rodzaju kontrole zewnętrzne (Państwowa
Powiatowa
Inspekcja
Sanitarna
w
Szczecinie,
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). W 1 przypadku wydano zalecenia
pokontrolne, które zostały wykonane w wyznaczonym terminie przez OR PCK w Koszalinie.
Kontrole głównie dotyczyły realizacji Podprogramu 2017 POPŻ FEAD, kontroli i jakości dostaw
artykułów spożywczych, realizacji zadania publicznego oraz wypoczynku letniego i zimowego.

PODSUMOWANIE:
Sprawozdanie przedstawia tylko najważniejsze inicjatywy i realizowane kierunki działalności
statutowej. Szczegółowa działalność podległych jednostek podstawowych, delegatur i Oddziałów
Rejonowych PCK znajduje się w ich sprawozdaniach, które były podstawą do sporządzenia tego
dokumentu.
Ujęta w niniejszym sprawozdaniu działalność nie byłaby możliwa bez ogromnego
zaangażowania członków, wolontariuszy i pracowników zachodniopomorskiej struktury Polskiego
Czerwonego Krzyża.

Przygotowało:
Biuro
Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Szczecinie

Sprawdziła pod względem merytorycznym:
Dyrektor
Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Szczecinie
Joanna Łaskarzewska
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