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UCHWAŁA PROGRAMOWA
do działalności Polskiego Czerwonego Krzyża
dla obszaru Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2020 – 2024
Opierając się na postanowieniach Statutu PCK, Uchwałach Programowych Zjazdów
Rejonowych PCK województwa Zachodniopomorskiego oraz Strategię Ruchu Młodzieżowego
PCK na lata 2020 – 2025 proponujemy przyjąć Uchwałę Programową, uwzględniającą wszystkie
statutowe kierunki działania Polskiego Czerwonego Krzyża na okres kadencji tj. lata 2020 –
2024.

I.

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁANIA W
RAZIE KLĘSK, KATASTROF
I WYPADKÓW ORAZ POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM.

1) Podjąć starania, aby każdy oddział rejonowy/ delegatura PCK posiadał przeszkolonego
minimum 1 aktywnego Instruktora Pierwszej Pomocy PCK.
2) Kontynuować organizację Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK na wszystkich szczeblach
organizacyjnych.
3) Rozwijać działalność edukacyjną w społeczeństwie na temat zasad postępowa w przypadku
klęsk i katastrof.
4) Podjąć współpracę z innymi organizacjami i podmiotami na rzecz upowszechniania
bezpiecznych zachowań oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
5) Programem szkolenia pierwszej pomocy objąć jak najwięcej grup społecznych, w tym
również młodzież szkolną, podnosząc w ten sposób poziom wiedzy w zakresie bezpiecznych
zachowań.
6) Zwiększyć
liczbę
szkoleń
zachodniopomorskiego.

pierwszej

pomocy

na

terenie

województwa

7) Kontynuować, rozwijać i wzmacniać działalność Grupy Ratownictwa PCK.
8) W razie potrzeby organizować pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych i katastrof, wykorzystując
zapasy magazynu interwencyjnego oraz prowadząc zbiórki darów rzeczowych i pieniężnych
na rzecz poszkodowanych oraz systematycznie doposażać magazyn interwencyjny.
9) Do działań edukacyjnych wśród modzieży wprowadzić tematykę zmian klimatu i zmian
cywilizacyjnych.
10) Prowadzić współpracę transgraniczną w zakresie szybkiego i skutecznego reagowania na
klęski i katastrofy.
II.

ROZWÓJ
DZIAŁALNOŚCI
PROGRAMOWEJ
UKIERUNKOWANEJ
NA POMOC NAJSŁABSZYM GRUPOM SPOŁECZNYM.

1) Podejmować akcje pomocy doraźnej oraz obejmować pomocą grupy najbardziej zagrożone
ubóstwem, a więc dzieci z rodzin z różnymi deficytami, osoby starsze, chore, samotne,
długotrwale bezrobotne i bezdomne, których sytuacja nie rokuje na szybkie wyjście
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problemu ubóstwa, organizując im pomoc w postaci żywnoci, odzieży, obuwia, kąpieli,
zakupu leków, itp. oraz w miarę możliwości pomoc finansową.
2) Organizować akcje pomocowe, głównie z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia,
dzięki którym udzielania jest pomoc doraźna żywnościowa i rzeczowa.
3) Kontynuować kampanie profilaktyczno - edukacyjne w ramach Światowego Dnia Walki
z Głodem oraz przeciwdziałania marnowania żywności i inne.
4) Kontynuować funkcjonowanie placówek wsparcia dla osób bezdomnych i osób znajdujących
się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, osób starszych
oraz dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i wykazującyh inne przewlekłe
zaburzenia czynnoci psychicznych.
5) Dążyć do uruchomienia nowych placówek wsparcia dla różnych grup społecznych zgodnie
z potrzebami lokalnej społeczności i pozyskiwać na ten cel środki finansowe.
6) Dożywiać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialno – bytowej
w ramach dostępnych programów pomocowych, np. Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa, Ustawy o Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności obejmując opieką osoby
współpracując w tym zakresie z lokalnymi podmiotami i jednostkami samorządu
terytorialnego.
7) Rozwijać działalność opiekuńczą nad osobmi starszymi i chorymi w domu podopiecznego.
8) Organizować szkolenia sióstr PCK, opiekunów osób zależnych.
9) Kontynuować i rozwijać akcję pozyskiwania darowizn w postaci odzieży używanej, zbiórek
publicznych.
III.

PROMOWANIE ZASAD ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I ROZWIJANIE
HONOROWEGO KRWIODAWSTWA.

1) Systematycznie podejmować działania w kierunku rozszerzania form i metod pracy na rzecz
promocji zdrowia i rozwijania honorowego krwiodawstwa, dostosowując tematykę do
aktualnych potrzeb społecznych i zmian cywilizacyjnych.
2) Prowadzić działalność w zakresie zwalczania wszelkich niewłaściwych zachowań
zdrowotnych, szczególnie w środowisku młodzieży.
3) Podejmować działania zmierzające do zwiększenia aktywności fizycznej.
4) Kontynuować realizację programów w zakresie promocji zasad zdrowego stylu życia,
poprawy sposobu żywienia i jakości zdrowej żywności oraz programów aktywizacji
środowiska lokalnego do działań związanych z honorowym krwiodawstwem.
5) Kontynuować
organizację
Olimpiady
na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Promocji

Zdrowego

Stylu

Życia

6) Prowadzić działania zmierzające do zapobiegania uzależnieniom i prowadzić profilaktykę
chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, prowadzić profilaktykę HIV/AIDS.
7) Uwiadamiać społeczeństwu znaczenie krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
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8) Kontynuować dzialania promocyjno – edukacyjne zmierzające do pozyskania honoroych
dawców krwi we wszystkich środowiskach, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży
szkolnej i akademickiej, w celu zapewnienia wymiany pokoleniowej.
9) Prowadzić szkolenia/narady dla osób koordynujących działania w zakresie promocji
zdrowego stylu życia, promocji honorowego krwiodawstwa, w tym głównie osób
koordynujących działania w jednostkach podstawowych PCK oraz radach/komisjach
problemowych PCK.
10) Organizować imprezy rekreacyjno – sportowe integrujące środowisko młodzieżowe oraz
środowisko honorowych dawców krwi oraz wspierać oraz udzielać pomocy technicznej
i logistycznej przy organizowaniu imprez przez struktury rejonowe PCK i jednostki
podstawowe PCK.
11) Utrzymać współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w celu umocnienia roli
Polskiego Czerwonego Krzyża w promowaniu zdrowego stylu życia i promowaniu
honorowego krwiodawstwa.
12) Utrzymać ścisłą współpracę z placówkami służby krwi w zakresie organizacji przedsięwzięć
promującyh honorowe oddawanie krwi połączych z akcjami poboru krwi.
13) Kontynuować współpracę z innymi podmiotami, w tym głównie stacjami sanitarno –
epidemiologicznymi, Narodowym Funduszem Zdrowia, Krajowym Centrum HIV/AIDS
w zakresie promocji zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej i lokalnej społeczności.
14) Organizować obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK oraz Światowego Dnia
Krwiodawcy.
15) Kontynuować zadanie publiczne Polskiego Czerwonego Krzyża w zakresie wydawania
tytułu i odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, określone w § 6 ust. 6
ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1371).
16) Realizować w miarę posiadanych możliwości organizacyjno – finansowych kampanie i akcje
ogólnokrajowe z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, przeciwdziałania
uzależnieniom zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej.
IV.

UPOWSZECHNIANIE
PODSTAWOWYCH
ZASAD
I
WARTOŚCI
HUMANITARNYCH MIĘDZYNARODOWEGO RUCHU CZERWONEGO
KRZYŻA I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA, MIĘDZYNARODOWEGO
PRAWA
HUMANITARNEGO
KONFLIKTÓW
ZBROJNYCH,
KSZTATOWANIE POSTAW TOLERANCJI I POSZANOWANIA LUDZKIEJ
GODNOŚCI.

1) Upowszechniać i popularyzować Podstawowe Zasady Międzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Póksiężyca i wartości humanitarnych poprzez zapoznanie
społeczeństwa z historią PCK i MKCK.
2) Upowszechniać
znajomość
Konwencji
Genewskich
i
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

innych

dokumentów

3) Kształtować postawy wolontarystyczne oraz popularyzować ideę pracy wśród i na rzecz
dzieci i młodzieży.
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4) Kształtować postawy tolerancji i niedyskryminacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
wykorzystując w tym celu akcje edukacyjno-promocyjne, np. Światowego Dnia Walki
z Głodem, Światowego Dnia tolerancji Osób żyjących z HIV/AIDS.
5) Problematyką upowszechniania prawa humanitarnego, ochrony znaku Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca zainteresować możliwie, jak najszersze środowiska na obszarze
województwa zachodniopomorskiego, wykorzystując w tym celu środki masowego przekazu
oraz imprezy otwarte.
6) Kontynuować współpracę w zakresie upowszechniania ochrony praw człowieka i prawa
humanitarnego z innymi organizacjami i podmiotami.
7) Kontynuować organizacje programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży, w tym
konkursu MPH, wygłaszanie pogadanek i odczytów oraz prezentacji wizualnych, a także
wdrażanie nowych programów dostosowanych do grup beneficjentów współpracując, w tym
zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego.
8) Upowszechniać wiedzę o znaczeniu i prawidłowości użycia znaku Czerwonego Krzyża oraz
kontynuować działania w zakresie zapobiegania nadużywania znaku.
V.

WZMOCNIENIE
MERYTORYCZNEGO,
ORGANIZACYJNEGO,
FINANSOWEGO POTENCJAŁU POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
W CELU EFEKTYWNIEJSZEJ REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH.

1) Należy podejmować takie działania, które przyniosą określone wymierne efekty i są
adekwatne do potrzeb społeczeństwa lokalnego, tj. działania atrakcyjne, konkurencyjne,
które zwiększą ilość sponsorów, potencjalnych ofiarodawców i zagwarantują pomoc
samorządów.
2) Każdy Oddział Rejonowy PCK/Delegatura ZOO PCK powinien dostosować działania
do potrzeb swojego terenu, oczekiwań społecznych i możliwości organizacyjno finansowych.
3) Stosownie do postanowień Uchwały Nr 54/06 ZG PCK z dnia 28.03.2006 r. oraz zaleceń
Zarządu Głównego PCK w zakresie likwidacji nieprawidłowości statutowych
w odniesieniu do członkostwa zwyczajnego, jednostek podstawowych i struktur rejonowych
PCK – czuwać nad prawidłowym funkcjonowaniem oddziałów rejonowych PCK, szybko
reagować na nieprawidłowości wewnątrz Stowarzyszenia i skutecznie je usuwać oraz
wspierać działalność oddziałów rejonowych i delegatur ZOO PCK na terenie województwa
zachodniopomorskiego.
4) Aktywizować i wyzwalać wszelkie inicjatywy wśród członków jednostek podstawowych
i wszystkich organów Polskiego Czerwonego Krzyża. Dążyć do umacniania roli oddziałów
rejonowych/delegatur ZOO PCK, jako struktur bezpośrednio realizujących merytoryczne
kierunki działania Stowarzyszenia.
5) Dążyć do płynnej wymiany pokoleniowej w strukturach PCK oraz dołożyć wszelkich starań
mających na celu aktywizację ruchu młodzieżowego, który będzie motorem do nowych
inicjatyw i kierunków zmian.
6) Rozwijać sprawdzone formy działań gospodarczych, takie jak: wynajem pomieszczeń
w budynkach PCK poprzez zwiększenie ich atrakcyjności, zwiększyć ilości odpłatnych
szkoleń pierwszej pomocy, pokazów i zabezpieczeń medycznych, rozszerzyć zakres i ilość
usług opiekuńczych.
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7) Poszukiwać nowe, innowacyjne działania, bardziej atrakcyjne metody realizacji zadań
statutowych, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi i pozykiwać na ten cel śroki finansowe.
8) Zwiększyć liczbę składanych wniosków o środki finansowe na zadania zlecone do władz
samorządowych i rządowych z przeznaczeniem na
realizację zadań statutowych
uwzględniając w nich koszty koordynatorów tych działań oraz inne ogólno administracyjne.
9) Prowadzić kampanię pozyskania 1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych na
rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.
10) Prowadzić zbiórki funduszy i darów rzeczowych podczas celowych akcji oraz w ramach
zbiórek publicznych i zbiórek do skarbon, odzieży używanej.
11) Monitować wszystkie placówki PCK na terenie woj. zachodniopomorskiego w zakresie
wyników finansowych oraz przedkładać do ich wiadomości analizę finansową za okres
sprawozdawczy (kwartalnie/półrocznie).
12) Zbudować spójny i efektywny system komunikacji wewnętrznej.
13) Pozyskiwać nowych wolontariuszy - sympatyków Stowarzyszenia oraz osób fizycznych
i prawnych wspierających Polski Czerwony Krzyż i jego statutowe kierunki działania.
14) Stworzyć w strukturach rejonowych i oddziale okręgowym PCK bazy danych wolontariuszy
i aktualizować dane dwa razy w roku.
15) Dążyć do zwiekszenia ilości Grup SIM PCK w województwie zachodniopomorskim.
16) Pozyskiwać wiekszą liczbę członków i wolontariuszy wśród wysoko wykwalifikowanych
specjalistów w dziedzinach związanych z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.
17) Utrzymać i rozwijać współpracę z administracją rządową i samorządową oraz
ją wykorzystywać do wspierania naszej organizacji w zakresie realizacji zadań statutowych,
jak również w zakresie partycypowania w kosztach zatrudnienia pracowników zarówno
w strukturach rejonowych PCK, jak i w oddziale okręgowym.
18) Utrzymywać współpracę z Urzędami Pracy, PEFRON w zakresie partycypacji w kosztach
wynagrodzeń pracowników PCK zatrudnionych w poszczególnych rejonach / delegaturach
ZOO PCK.
19) Kontynuować szkolenia pracowników i działaczy funkcyjnych w zakresie obowiązujących
przepisów prawnych dotyczących PCK oraz organizacji pozarządowych, w tym także
pozyskiwania środków finansowych.
20) Prowadzić bardziej skuteczne i dynamiczne metody promocji Stowarzyszenia w celu
kształtowania odpowiedniego wizerunku PCK.
21) Systematycznie informować środki masowego przekazu na szczeblach rejonu i okręgu
o całokształcie działalności naszej organizacji, wykorzystując w tym celu różnego rodzaju
akcje, imprezy, konkursy, jubileusze i inne uroczystości.
22) Umacniać tożsamość historyczną Polskiego Czerwonego Krzyża poprzez gromadzenie
i upowszechnianie wiedzy o roli i zasługach PCK w historii naszego narodu, a także
wykorzystywać materiały promocyjne opracowane i wydane z okazji 100 - lecia PCK.
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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

Przyjęto przez Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie
uchwałą nr 116/2020 z dnia 16.07.2020 r.
Program zatwierdzony przez Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczu Zachodniopomorskiego
Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie uchwałą nr 8/2020 z dnia 12.09.2020 r.

