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Sprawozdanie Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 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 13.04.2019 r. uchwałą nr 5/2019 „Plan Zachodniopomorskiego
Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie w zakresie działalności merytorycznej na 2019 rok”, a w strukturach
rejonowych w oparciu o plany przyjęte przez Zjazdy Oddziałów Rejonowych PCK.
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM.
Zgodnie z Uchwałami organów krajowych tj.: Uchwałą nr 10/2016 Krajowego Zjazdu Polskiego
Czerwonego Krzyża z dnia 19 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wyboru organów Polskiego Czerwonego Krzyża
oraz Uchwałą nr 479/2019 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Polskim Czerwonym Krzyżu, w 2019 roku przeprowadzono
zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach podstawowych, podczas których dokonano m.in. wyborów
delegatów na zjazdy rejonowe PCK.
W 2019 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: w Kołobrzegu, w Koszalinie
i w Stargardzie. Na terenie Szczecina oraz zlikwidowanych struktur rejonowych PCK tj. Goleniowa, Gryfic,
Łobza, Nowogardu, Świnoujścia i Wałcza działalność prowadził Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie
w oparciu o jednostki podstawowe PCK.
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
w 2019 r.:






Zachodniopomorskich

władz

statutowych

Polskiego

Czerwonego

Krzyża

Zjazd Zwyczajny ZOO PCK odbył się w dniu 13.04.2019 r., podjęto 7 uchwał.
Zarząd Okręgowy PCK w Szczecinie (kadencja 2016 – 2020) w 2019 roku odbył 6 protokołowanych
posiedzeń, 1 posiedzenie nie odbyło się z uwagi na brak kworum. Podczas posiedzeń Zarząd zajmował się
bieżącą działalnością statutową, podjął 31 uchwał, w tym 6 uchwał podjęto w formie obiegowej
z wykorzystaniem poczty elektronicznej członków Zarządu.
W 2019 roku odbyły się 2 wspólne posiedzenia Zarządu ZOO PCK z Zarządami Rejonowymi PCK, tj.
w dniu 25.03.2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie z Zarządem OR PCK w Stargardzie, a w dniu
09.11.2019 r. wspólne posiedzenie z Zarządem OR PCK w Koszalinie.
Komisja Rewizyjna ZOO PCK w Szczecinie spotkała się 7 razy i podjęła 3 uchwały.
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Zjazdy Rejonowe PCK odbyły się w terminach:
- Zjazd Rejonowy PCK w Kołobrzegu – 27.02.2019 r.;
- Zjazd Rejonowy PCK w Koszalinie – 22.03.2019 r.;
- Zjazd Rejonowy PCK w Stargardzie – 22.03.2019 r.



Zarządy Rejonowe PCK odbyły posiedzenia w liczbie: – w Kołobrzegu - 8 posiedzeń, w Stargardzie - 8
posiedzeń, a w Koszalinie – 2 (na podstawie protokołów z posiedzeń przekazanych do ZOO PCK);



Komisje Rewizyjne OR PCK - w Kołobrzegu – 4 posiedzenia, w Koszalinie – 2 posiedzenia, w Stargardzie
- 5.

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy w Szczecinie swoją działalność w 2019 roku prowadził w oparciu
o następujące jednostki podstawowe:
Lp.
1.
2.
3.
4.

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

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

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
2018
2019
różnica
4
4
0
36
39
3
29
33
4
1
1
0
70

77
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Liczba jednostek
2018
2019
różnica

2018
116
813
402
26
1357

2018

Liczba członków
2019
różnica
42
-74
822
9
648
246
25
-1
1537

180

Liczba członków
2019
różnica

1

1

0

20

12

-8

0

2

2

0

29

29

3
15
18
8

3
12
24
6

0
-3
6
-2

76
154
298
169

76
207
351
135

0
53
53
-34

25

29

4

640

727

87

70

77

7

1357

1537

180

Jak wynika z powyższej tabeli, w 2019 r. odnotowano zwiększenie jednostek podstawowych o 7, przy
jednoczesnym zwiększeniu liczby ich członków o 180 osób. Największy spadek liczby członków wystąpił w OR
PCK Stargard, tj. liczba członków w porównaniu z 2018 rokiem zmniejszyła się o 34 osoby.
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM
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 2019 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 w regionie. 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. 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.
W 2019 roku GR PCK Koszalin przeprowadziła 29 pokazów i szkoleń oraz 92 zabezpieczenia medyczne
podczas imprez sportowych i rekreacyjnych, między innymi podczas XI Międzynarodowego Zlotu Morsów
w Mielnie, XXVII Finału WOŚP, Juwenalii Politechniki Koszalińskiej, Festiwalu Kabaretu Koszalin, Akcji
Znicz 2019 oraz 10 pikników integracyjnych dla koszalińskich firm, stowarzyszeń oraz organizacji
pozarządowych.
Najważniejszym wydarzeniem w 2019 roku była organizacja Manewrów i Mistrzostw Grup Ratownictwa
PCK. W/w impreza odbyła się w dniach 30.08.2019 – 01.09.2019. W Manewrach brało udział 8 Grup
Ratownictwa PCK z Polski: z Bydgoszczy, Bielska Białej, Warszawy, Przemyśla, Wrocławia, Opola,
Wejherowa, Trójmiasta oraz gościnnie 1 grupa z DEUTCHES ROTES KREUZ. Koszt realizacji przedsięwzięcia
zamknął się kwotą 10 000,00 PLN w ramach zadania współorganizowanego z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Zachodniopomorskiego.
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin na terenie Gminy Mielno realizuje od 12 lat Projekt „Mieleńskie
Ratownicze Partole Rowerowe”, które trwają od 1 lipca do 27 sierpnia. Trzy dwu osobowe zespoły
uczestniczyły w zabezpieczeniu plaż w następujących miejscowościach: Mielno, Unieście, Sarbinowo, Chłopy
oraz Mielenko i wspomagali Mieleńskich Ratowników WOPR. Zadaniem Mieleńskich Ratowniczych Patroli
Rowerowych było szybkie przemieszczanie się na terenie Gminy Mielno oraz udzielanie pomocy turystom oraz
mieszkańcom gminy. Odnotowano 39 interwencji. Na realizację tego zadania Grupa Ratownictwa PCK Koszalin
otrzymała dotację z Gminy Mielno w wysokości 10 000,00 PLN (wkład własny finansowy: 904,29 zł).
Grupa realizowała również projekt z dotacji Gminy Miasto Koszalin pn. „Bezpieczne miasto oraz Akcja
Znicz 2019”. W ramach tego projektu zabezpieczała 20 imprez rekreacyjno – sportowych. Podczas tych imprez
przeprowadziła 36 interwencji medycznych. Na realizacje tego zadania GR PCK Koszalin otrzymało kwotę
6 500,00 PLN (wkład własny finansowy: 1 027,93 PLN wkład własny osobowy 6 000,00). Dodatkowo
na działalność, w tym wkłady własne do ww. zadań publicznych i doposażenie (zakup 2 przyczepek - łączny
koszt 7500,00 zł) GR PCK Koszalin w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zabezpieczenia
medyczne) pozyskała ok. 45 000,00 PLN.
W ramach promocji zasad udzielania pierwszej pomocy na terenie województwa zachodniopomorskiego
w kwietniu 2019 roku odbyły się eliminacje rejonowe / strefowe XXVII Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.
W etapie tym uczestniczyło 35 młodzieżowych zespołów ratowniczych. Zwycięzcy etapów
rejonowych/strefowych reprezentowali swoje miasta podczas Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK,
które odbyły się w Szczecinie w dniu 11 maja 2019 roku. W etapie okręgowym uczestniczyło 8 zespołów
ratowniczych. Województwo zachodniopomorskie w etapie centralnym Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK,
który odbył w dniach 06-09 czerwca 2019r. w Płocku reprezentowała drużyna z Koszalina, która zajęła V
miejsce.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w 2019 roku na terenie
województwa zachodniopomorskiego zorganizował 55 szkoleń, podczas których przeszkolonych zostało 854
osoby.
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Kursy elementarne – 5h – 28 kursów – przeszkolono 383 osoby
Kursy podstawowe – 16h – 8 kursów – przeszkolono 98 osób
Kursy bazowe – 8h – 2 kursy – przeszkolono 16 osób
Kursy uczniowskie nieodpłatne z zaświadczeniem uczniowskim – 17 kursów – 357 os.
W 2019 roku Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
prowadził również działalność edukacyjną z zakresu udzielania pierwszej pomocy w formie prelekcji,
pogadanek, „Światowego Dnia Pierwszej Pomocy” oraz zorganizowanych pokazów podczas imprez lokalnych
i w placówkach oświatowo – wychowawczych. Takich form poza szkoleniami zorganizował 41, w których
uczestniczyło 7 159 osób.
W porównaniu do 2018 roku zwiększyliśmy liczbę przeszkolonych o 252 osoby.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie koordynował
pracę 24 Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK, którzy spotkali się w dniu 23 lutego 2019r. na dorocznej
naradzie podczas, której omówione zostały nowe wytyczne w pierwszej pomocy, zasady opracowywania kart
na Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK oraz sposób ich oceniania. W naradzie uczestniczyło 16 z 24
Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK oraz Krajowy Koordynator PP PCK Pan Piotr Skura.
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.
W razie potrzeby będzie organizowana pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych i katastrof, zarówno
w kraju, jak i za granicą, wykorzystując zapasy magazynu interwencyjnego oraz prowadząc zbiórki darów
rzeczowych i pieniężnych na rzecz poszkodowanych oraz systematycznie doposażenia magazynu
interwencyjnego.
2. Rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym grupom społecznym.
W 2019 roku na terenie woj. zachodniopomorskiego prowadzono wiele działań skierowanych
do najsłabszych grup społecznych. Największą grupą odbiorców działań pomocowych PCK były osoby
bezdomne i zagrożone bezdomnością, osoby bezrobotne, ubogie, seniorzy i dzieci. 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, połączone z wydaniem okolicznościowych
paczek.
Doraźna pomoc socjalna jest bardzo ważna i lokalnie realizowana poprzez udostępnianie (wypożyczanie)
sprzętu rehabilitacyjnego, dystrybucję pampersów, odzieży używanej, 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,
którego funkcjonowanie kontynuowano w 2019 roku. Punkt prowadzony był dzięki dotacji przyznanej przez
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i Gminę Miasto Szczecin Łącznie na pracę Punktu Socjalnego
pozyskano kwotę 56 960,00 PLN przy finansowym wkładzie własnym w wysokości 4 400,00 PLN i osobowym
wycenionym na kwotę 800,00 PLN. Dzięki funkcjonowaniu Punktu Socjalnego umożliwiono osobom
bezdomnym utrzymanie czystości i higieny osobistej oraz przebranie się w czystą odzież, co zapobiegło lub
zminimalizowało rozpowszechnianie się chorób skórnych i zakaźnych. Stworzono bezdomnym i ubogim godne
warunki do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
W 2019 roku z łaźni skorzystało 281 osób/1 766 razy, w tym 134 osób ze skierowaniem z MOPR Szczecin,
a z magazynu odzieżowego 156 osób/2 254 razy. Wydano 4 519,9 kilogramów odzieży.
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
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Czerwonego Krzyża w Szczecinie, Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie (w koalicji tylko przy organizacji Śniadania
Wielkanocnego) oraz Domu Kultury „Słowianin”.
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 2019 roku skorzystało 18 osób z Koszalina i 2 osoby
ze Szczecina.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy dysponuje jednym magazynem interwencyjnym w Szczecinie,
o powierzchni 22,04m². Zasoby pozwalają na udzielenie pomocy 100 poszkodowanym. W roku 2019 nie
udzielano żadnej pomocy w ramach magazynu interwencyjnego.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w 2019 roku
kontynuował akcję pozyskiwania darowizn w postaci odzieży używanej w ramach ogólnopolskiego projektu
TEKSTYLIA oraz lokalnej inicjatywy i starał się te działania rozwijać. Powyższa działalność była możliwa
dzięki współpracy z wyspecjalizowaną firmą K&M FIRMA HANDLOWA Sp. z o.o. oraz firmą WTÓRPOL,
które profesjonalnie zajmują się techniczną obróbką odzieży używanej. Ponadto ww. firmy przekazują
do naszego magazynu odzież odpowiednią do pory roku i potrzeb naszych podopiecznych, a także przyjmowana
jest brudna odzież, nienadającą się do dalszej dystrybucji, a jedynie utylizacji – głównie z Punktu Socjalnego.
W ramach inicjatywy lokalnej na terenie miasta Szczecina ustawionych zostało 48 pojemników ze znakiem PCK
do zbiórki odzieży używanej, zaś w Koszalinie – 24 pojemników, Kołobrzegu – 1 pojemnik, Stargardzie – 11
pojemników. W ramach projektu TEKSTYLIA w województwie zachodniopomorskim postawiono około 650
pojemników (z każdym dniem ilość ulegała zmianie). Łącznie w 2019 roku pozyskano w całym województwie
zachodniopomorskim w ramach Projektu Tekstylia 2 864 157 kg odzieży na ogólną kwotę 200 491,00 PLN.
W Gminie Szczecin w ramach własnej działalności do naszego magazynu i kontenerów ZOO PCK trafiło
45 300,00 kg odzieży, z czego duża część odzieży przekazana została osobom korzystającym z naszego
magazynu, bądź ze względu na stan do utylizacji, pozostałą odsprzedano na kwotę 20 385,00 PLN.
Dochód z odsprzedaży odzieży używanej przeznaczony został na działania statutowe ZOO PCK.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie w 2019 roku przystąpił do ogólnopolskiej
akcji „Godne Dzieciństwo”, prowadzonej w sklepach TESCO. Akcja realizowana była przez OR PCK
w Koszalinie i ZOO PCK w Szczecinie. Zebrano kwotę 1 226,85 PLN.
Reasumując w 2019 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego wydano 1 108 paczek
żywnościowych dla osób wymagających wsparcia, 930 osób wzięło udział śniadaniu wielkanocnym i wigilii,
a 5 540 osób skorzystało z pomocy w formie pobranej odzieży z magazynu.
W 2019 roku z pomocy doraźnej skorzystały 17 783 osoby, a przekazaną pomoc szacuje się na kwotę
361 537,50 PLN.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie realizował
w zakresie pomocy społecznej świadczenie opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi
i niepełnosprawnymi, były to komercyjne usługi opiekuńcze w domu u podopiecznych. Obejmują one czynności
pielęgnacyjne, opiekuńcze i gospodarcze. W 2019 roku usługi opiekuńcze nad osobami starszymi świadczyliśmy
w 42 środowiskach. O podopiecznych dbało 14 opiekunek. Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Szczecinie dużą wagę przywiązuje do utrzymania wysokiego poziomu świadczonych
usług, dlatego w dniu 23.03.2019 roku opiekunki uczestniczyły w 8 godzinnym szkoleniu podnoszącym ich
kwalifikacje zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UM WZ w Szczecinie.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w 2019 roku w dalszym ciągu
prowadził działalność placówek 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+” w Szczecinie kontynuował pracę w ramach realizacji zadania publicznego
pn.: „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” usytuowanego w lokalach przy
ul. Królowej Jadwigi 45c i 45a”. Realizacja zadania obejmowała aktywizację 30 seniorów
mieszkających na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących osobami nieaktywnymi zawodowo. Poza
aktywnym spędzaniem czasu seniorzy zostali bezpośrednio włączeni w życie samej placówki,
rozwijając wzajemne więzi integracyjne, społeczne i emocjonalne. Kontynuacja pracy w Dziennym
Domu poszerzyła wiedzę seniorów z różnych dziedzin życia i pozwoliła im wziąć udział
w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych. Istotnym elementem projektu było
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dożywianie seniorów. Każdy uczestnik miał zapewniony jeden ciepły posiłek dziennie (zupa
z wkładką) i deser. W okresie sprawozdawczym ogółem do Dziennego Domu „Senior +”
w Szczecinie uczęszczało 30 seniorów, którzy 1 612 razy skorzystali z różnego rodzaju zajęć
aktywizacyjnych i kompensacyjnych. Podopieczni w 2019 r. skorzystali z 251 posiłków o wartości
62 643,73 PLN. Całkowity koszt zadania w 2019 r. wyniósł 240 000,00 PLN.


Klub „Senior+” w Szczecinie prowadził działania w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata
2015-2020 w łącznej wysokości: 129 140,00 PLN. Kwota dotacji w wysokości 45 000,00 PLN
pochodziła ze środków Gminy Miasto Szczecin, kwota 51 656,00 PLN ze środków Wojewody
Zachodniopomorskiego i 32 484,00 PLN ze środków własnych ZOO PCK. Klubowicze bardzo chętnie
uczestniczyli w różnych formach aktywności. Rozwijali swoje zainteresowania i umiejętności
językowe, komputerowe, manualne, ćwiczyli pamięć, spostrzegawczość, poznawali nowe techniki
komunikowania się. Brali udział w organizowanych warsztatach, spotkaniach, wykładach, wyjściach
do kina, teatru czy Filharmonii. Bardzo oczekiwaną formą niezmiennie były wspólne wyjazdy. Oprócz
wycieczek jednodniowych, uczestnicy Klubu wybrali się na kolejną Ogólnopolską Paradę Seniorów
do Warszawy, a także pojechali zwiedzać Pragę i okolice. Dzięki wspólnym działaniom Seniorzy
odnaleźli przyjazne dusze, zawiązały się przyjaźnie, traktowali Klub jak drugi dom. Aktywnie udzielali
się we wszystkich akcjach podejmowanych przez ZOO PCK w Szczecinie, a nie rzadko byli podporą
tych akcji. Chętnie działali na rzecz drugiego człowieka niosąc pomoc w momentach trudnych. Podjęta
została współpraca z innymi Klubami np. w Mirosławcu, Dobrej, co przełożyło się na wspólne
spotkania i odwiedziny. Z usług Klubu „Senior+” w Szczecinie w 2019 roku skorzystały 74 osoby.



Środowiskowy Dom Samopomocy PCK typu AC w Stargardzie dla dorosłych osób przewlekle
psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych
w 2019 r. kontynuował swoją działalność, gdyż jest przedsięwzięciem długofalowym z możliwością
rozszerzenia zakresu świadczonych usług, bo skala problemu ma tendencje rosnące. Całkowity koszt
zadania w 2019 r. wyniósł 484 178,00 PLN.
W 2019 roku opieką i wsparciem w ŚDS objęto 24 uczestników przez 5 dni w tygodniu,
tj. od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 z wyjątkiem przerw świątecznych
i wakacyjnych, w których placówka była zamknięta zgodnie z przepisami tj. (02.05.2019 r., 21.06.2019
r., 19-30.08.2019 r., 23-27.12.2019 r.). Nabywanie nawyków i nowych umiejętności u każdego
uczestnika odbywa się w innym tempie, dlatego zamierzone cele placówki uzyskane będą u większej
ilości osób w kolejnych latach realizacji zadania. Ze względu na wiek i rodzaj schorzeń uczestników
terapia wielu z nich ukierunkowana jest na podtrzymanie posiadanych już przez nich umiejętności, tj.
gotowania, zachowania higieny, sprawności fizycznej i psychicznej, podstawowej obsługi sprzętu
AGD, RTV, sprzętu komputerowego, organizacji czasu wolnego, załatwianiu spraw urzędowych
i zdrowotnych. Ważna jest dla uczestników możliwość spożycia ciepłego posiłku w grupie. 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.
Ważnymi podmiotami współpracującym z ŚDS jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (pracownicy
ŚDS są w stałym kontakcie z pracownikiem socjalnym, który minimum raz w tygodniu odwiedza
placówkę), Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Z tymi
instytucjami na bieżąco prowadzona jest współpraca, której efektem jest rozwijanie i polepszanie
świadczonych usług w ŚDS. Ponadto w razie potrzeby kadra pomaga w załatwieniu spraw urzędowych
zainteresowanym uczestnikom w takich miejscach jak ZUS, Przychodnia (umawiane były wizyty
do lekarzy, pilnowane terminy tych wizyt i badań, asystowanie podczas wizyty jeśli to było konieczne),
Radca Prawny, STBS, PUP itp.
Współpraca z lokalnymi instytucjami poprawia wizerunek osoby chorej w oczach społeczności lokalnej
i niej samej - wzmacniając jej samoocenę.
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.
Działania placówki zbliżają uczestników do samodzielnego życia. Wśród 24 uczestników zauważyć
można było poprawę funkcjonowania, 3 z nich opuściło placówkę ze względów zdrowotnych, zaś
u pozostałych 21 osób zauważalna jest poprawa w ogólnym funkcjonowaniu.
W roku 2019 udało się wyremontować ciąg komunikacyjny na II piętrze z uwzględnieniem wymiany
stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej i c.o.
Dodatkowo w ramach uzyskanych przez ZOO PCK w Szczecinie środków na remont i konserwację
zabytków od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (dotacja na Naprawę Elewacji
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Frontowej – powierzchnie gładkie i detale architektoniczne. Kamienica PCK – budynek użyteczności
Publicznej, 4-kondygnacyjny,73-110 Stargard ul. Limanowskiego 24 (środkowa część ulicy) w ramach
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa
zachodniopomorskiego) wymieniono wszystkie frontowe okna budynku PCK oraz przeprowadzono
izolacje pionową i poziomą frontowych ścian piwnic.


Dzienny Dom „Senior +” w Stargardzie finansowany 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 2019 Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” Moduł II.
Całkowity koszt zadania wyniósł 213 400,00 PLN.
Pomoc skierowana jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Placówka PCK przez 5 dni
w tygodniu w godz. 730 do 1530 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. Seniorzy w ramach zajęć uczestniczą w aktywizacji i integracji, co
przyczynia się do utrzymania właściwego stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. Placówka PCK
posiada 20 miejsc dla osób starszych. Na dzień 31 grudnia 2019 r. do placówki uczęszczało 19
Seniorów. Łącznie w całym roku z usług placówki skorzystało 27 seniorów. Wygaszono 7 decyzji
z powodu pogarszającego się stanu zdrowia uczestników. Wydano 1 pismo uchylające decyzję
kierującą do placówki w związku ze zgonem seniora. Uczestnicy otrzymują w placówce pomoc
socjalną np. świadczona jest pomoc związana z sytuacją materialną i rodzinną uczestników, w tym
załatwianie porad prawnych w związku z rozwodem, sprawami komorniczymi oraz wnioskowanie
o zasiłki. W placówce jest świadczona opieka pielęgniarska dzięki, której Seniorzy mogą skorzystać
z prowadzonego codziennie pomiaru ciśnienia, kontroli przy przyjmowaniu leków, kontroli wagi,
prowadzenia historii dokumentacji medycznej oraz ustalania regularnych wizyt u lekarzy rodzinnych
oraz lekarzy specjalistów. Kolejną usługą jest zapewnienie seniorom transportu do placówki
i z powrotem, który zapewnia Urząd Miejski w Stargardzie we współpracy z Miejskim
Przedsiębiorstwem Komunikacji w Stargardzie. Uczestnicy korzystają także z zajęć edukacyjnych
prowadzonych przez przewodnika stargardzkiego oraz cyklicznie biorą udział w projektach
zorganizowanych przez placówki oświatowe, z którymi współpracuje PCK. Przeprowadzane kwesty
przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie pozwoliły na zakup dla
seniorów prezentów świątecznych oraz zorganizowanie śniadania wielkanocnego i Czerwonokrzyskiej
Gwiazdki. Seniorzy otrzymują również wsparcie rzeczowe. Uczestnicy korzystają z magazynu
odzieżowego, otrzymują ubrania oraz pościel. Zakres usług dostosowywany jest do potrzeb, które
zgłaszają sami seniorzy. Seniorzy w ramach prowadzonych zajęć SPA mieli możliwość wziąć udział
w nieodpłatnym szkoleniu podologicznym (główny temat: pielęgnacja stopy cukrzycowej, grzybica
i itp.) oraz zajęciach fryzjerskich realizowanych przez praktykantki salonu fryzjerskiego. Wyjazdy
i wyjścia organizowane były dla osób chętnych, którym stan zdrowia pozwalał na podjęcie takiej
aktywności. Ponadto brano udział w festynach, kiermaszach i galach. Pracę placówki wspomagają
praktykanci z lokalnych szkół, najczęściej kształcący się w zawodzie instruktora terapii zajęciowej oraz
opiekuna medycznego, a także praktykanci fryzjerstwa.



Placówka Wsparcia Dziennego PCK „Wesoła Chatka” przy ZOO PCK w Szczecinie
w 2019r. kontynuowała działania dzięki realizacji zadania publicznego pt. „Prowadzenie Placówki
Wsparcia Dziennego” finansowanego przez Gminę Miasto Szczecin. Zadanie publiczne było kierowane
do 30 podopiecznych w wieku od 3,5 do 15 roku życia oraz ich rodzin. Całkowity koszt zadania
publicznego wynosił łącznie 97 200,00 PLN, natomiast kwota dotacji otrzymana z Urzędu Miasta to
59 400,00 PLN. Realizacja zadania obejmowała między innymi wspieranie rodziny w sprawowaniu jej
podstawowych funkcji, współpracę ze szkołą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi
instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Zapewniała pomoc rodzinom i dzieciom
sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami.
Prowadzone były zajęcia z zakresu psychoedukacji, zajęcia korekcyjne i kompensacyjne.
Zapewnialiśmy pomoc w nauce, pomoc socjalną, dożywianie oraz organizację czasu wolnego, a także
rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych. W okresie od 01.05.2019r.
do 30.06.2019r. Placówka Wsparcia Dziennego PCK „Wesoła Chatka” miała przyjemność realizować
projekt finansowany przez Radę Pań PCK pt. „Dajmy wakacje ubogim dzieciom”. Kwota
dofinansowania wynosiła 7 000,00 PLN. Głównym celem projektu było podjęcie działań zmierzających
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do ograniczenia występowania zachowań agresywnych i przemocy oraz promocja kulturalnego
zachowania się w codziennych sytuacjach, a także kształtowanie postawy sprzeciwu wobec braku
kultury i agresji. Pragnęliśmy stworzyć harmonijną, zintegrowaną grupę, której członków będą łączyć
silne więzi społeczne.
W okresie od 01.07.2019r. do 12.07.2019r. realizowane było zadanie publiczne pt. „Organizacja
wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii
wspomagającej
rozwój
dziecka
dla
dzieci
z
rodzin
objętych
pomocą
MOPR
i środowisk rodzicielstwa zastępczego w Szczecinie” finansowanego przez Gminę Miasto Szczecin.
Przyznanie dofinansowania na realizację tego zadania publicznego, wpłynęło przede wszystkim na
uatrakcyjnienie spędzanego czasu podczas wakacji w Szczecinie przez dzieci uczęszczające
do Placówki Wsparcia Dziennego PCK „Wesoła Chatka”.
W 2019 roku opieką placówki objęto 49 podopiecznych, którzy otrzymali 753 posiłki
o wartości 4855,90 PLN. Całoroczna działalności placówki w 2019 r. wyniosła 127 100,00 PLN.
Reasumując w 2019 roku w ramach prowadzonych przez ZOO PCK w Szczecinie placówek
o profilu opiekuńczo – wspierającym działalność swoją kontynuowało 6 placówek, z usług których
skorzystało łącznie 619 osób, w tym 131 osób starszych 60+, 24 osoby przewlekle psychicznie chore oraz
osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, 281 osób ubogich/bezdomnych
korzystających z łaźni i 156 osób z magazynu odzieżowego oraz 49 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach prowadzonych działań placówek jak wyżej oraz akcji Wielkanoc z PCK, Czerwonokrzyska Gwiazdka
wydano 1 544 posiłków dla 1 218 osób na kwotę 93 455,77 PLN, w tym z własnych środków 6 452,39 PLN.
W 2019 roku kontynuowano Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018.
Rozpoczęty Podprogram 2018, zgodnie z Umową zawartą pomiędzy ZG PCK z siedzibą w Warszawie
a Agencją Rynku Rolnego w 2019 roku kontynuował za pośrednictwem ZOO PCK w Szczecinie Oddział
Rejonowy PCK w Kołobrzegu. Adresatami programu są bezdomni, niepełnosprawni, migranci, pozostałe
osoby najuboższe, spełniające kryteria kwalifikowalności według wytycznych programu. OR PCK
w Kołobrzegu oprócz pomocy żywnościowej prowadził działania towarzyszące w formie warsztatów
kulinarnych, dietetycznych oraz programów edukacyjnych.
Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu realizując POPŻ Podprogram 2018 przyjął 43,863214 ton
żywności o wartości 202302,48 PLN i przekazał 5959 paczek żywnościowych dla 1148 beneficjentów
programu.
Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie od 01.01.2019 do 30.06.2019 we współpracy z Bankiem Żywności
w Nowych Bielicach realizował POPŻ Podprogram 2018, w ramach którego przyjął 94 tony żywności
o wartości 364 458,98 PLN, którą wydał dla 3 717 beneficjentów programu.
Oddział okręgowy i oddziały rejonowe PCK podejmowały w 2019 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 22 placówek oświatowych z terenu działania ww. oddziałów w liczbie 5 694 uczniów zebrała kwotę:
11 173,97 PLN. Pozyskane środki przeznaczone zostały na organizację wypoczynku letniego, podczas
którego podopieczni PWD „Wesoła Chatka” oraz przedstawiciele ze zwycięskich szkół ww. konkursu
wzięli udział w autokarowej wycieczce do Poznania, częściowo sfinansowano również koszt
zatrudnienia jednego z wychowawców w PWD PCK Wesoła Chatka”;
 „Góra srebra” - dzieci i młodzież z 5 placówek oświatowych z terenu miasta Szczecin – 2 758 uczniów
zebrało 2 660,07 PLN, które przekazane zostały na organizację Rejonowych Mistrzostw Pierwszej
Pomocy PCK;
 Wielkanoc PCK – akcja realizowana przez OR PCK w: Kołobrzegu, Koszalinie, Stargardzie oraz ZOO
PCK w Szczecinie, w ramach której przygotowano paczki żywnościowe dla 487 osób oraz Śniadanie
Wielkanocne dla 450 osób o wartości 3 993,00 PLN;
 Czerwonokrzyska Gwiazdka – akcja realizowana przez OR PCK w: Kołobrzegu, Koszalinie Stargardzie
oraz ZOO PCK w Szczecinie, w ramach której przygotowano paczki żywnościowe dla 621 osób oraz
Wigilię w Stargardzie i Szczecinie dla 480 osób o wartości 13 974,50 PLN;
 Godne Dzieciństwo/ zbiórki w TESCO. W akcji udział wzięły OR PCK w Koszalinie i ZOO PCK
w Szczecinie. Zebrano kwotę 1 226,85 PLN, przeznaczoną na pomoc potrzebującym podczas akcji
Wielkanoc 2019.
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Ponadto ZOO PCK w Szczecinie w 2019 roku otrzymał darowizny, które zostały przekazane osobom
wymagającym wsparcia lub instytucjom jak: hospicjum, szpitale (Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie oraz
Szpital w Dębnie) oraz naszym placówkom PCK. Są to między innymi:
 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Społeczeństwa Informacyjnego
i Informatyki przekazał 4 komputery i 4 monitory;
 Zarząd Główny PCK przekazał 104 szt. koszulek termicznych;
 Zarząd Główny PCK przekazał artykuły biurowe oraz 111 wyprawek dla niemowląt na kwotę 968,83
PLN;
 Zarząd Główny PCK przekazał pastę do zębów Colgate w ilości 14 040 szt. o wartości 36 156,50 PLN;
 Firma ICT Poland Sp. z o.o. przekazała środki higieniczne w ilości 20 palet;
 Uczestnicy Gali Obywatelskiej organizowanej 5 grudnia 2019 r. przez Urząd Miasta w Szczecinie
w Teatrze Lalek Pleciuga w Szczecinie podarowali ok. 300 egzemplarzy książek dla dzieci;
 Hotel Radisson w Szczecinie podarował dwa kartony pościeli.
3. Promowanie zasad zdrowego stylu życia, rozwijanie honorowego krwiodawstwa.
Promowanie zasad zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie to jedna
z ważniejszych dziedzin działalności statutowej PCK. Programy z tego zakresu są realizowane przede wszystkim
w środowisku dziecięco – młodzieżowym.
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.
Zorganizowane konkursy z promocji zdrowia najlepiej odzwierciedla tabelka.
Akcje oświatowo - zdrowotne zorganizowane na terenie okręgu
Szkoły
podstawowe
Rodzaj akcji

Szkoły
gimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły razem

Osoby dorosłe

liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
liczba
uczestnikó
uczestnikó
uczestnikó
uczestnikó
uczestnikó
akcji
akcji
akcji
akcji
akcji
w
w
w
w
w

konkursy

7

206

-

-

6

82

13

288

0

0

szkolenia

4

80

-

-

2

54

6

134

0

0

pogadanki,
14
354
8
374
22
728
0
0
prelekcje
Inne, jakie?
Plenerowe
3
120
4
100
7
220
1
300
akcje na 100lecie PCK
Główna tematyka w/w akcji: (z wyłączeniem HIV/AIDS) promocja honorowego krwiodawstwa,
kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, promocja zdrowia – dbanie o zdrowe zęby,
zdrowe odżywianie, bezpieczne poruszanie się po drogach.
W dniu 15 marca 2019 r. w siedzibie Oddziału ZOO PCK w Szczecinie uczniowie klas VII i VIII
szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu województwa
zachodniopomorskiego przystąpili do etapu okręgowego XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji
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Zdrowego Stylu Życia PCK. Trzynastu uczestników etapu okręgowego reprezentowało szkoły z Dobrej,
Kołobrzegu, Koszalina, Rzeplina, Sądowej, Stargardu i Szczecina.
Zwycięzcy etapu okręgowego w osobach: Natalii Bukowskiej z I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie
i Kamila Wilka z III Gimnazjum - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Kołobrzegu zajmujących pierwsze miejsca
w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zakwalifikowali się do finału XXVII edycji
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, podczas którego reprezentowali
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie. Nasi uczestnicy w etapie krajowym uplasowali się
na siódmym miejscu równocześnie w obu kategoriach szkół.
We wszystkich etapach XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK udział
wzięło 439 uczniów z 40 szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Programy z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia były realizowane w trakcie letniego wypoczynku
dzieci. W 2019 roku zorganizowano 3 półkolonie dla 30 uczestników Placówki Wsparcia Dziennego PCK
„Wesoła Chatka” w Szczecinie, w trakcie których odbywały się między innymi zajęcia psychoedukacyjne.
W realizowanym projekcie finansowanym przez Radę Pań PCK pt. „Dajmy wakacje ubogim dzieciom”.
W ramach realizacji zadań publicznych zorganizowano dwie plenerowe akcje w zakresie promocji zdrowia
przeznaczone dla lokalnego społeczeństwa oraz młodzieży szkolnej:
 Profilaktyka i promocja zdrowia skierowana do mieszkańców Szczecina - akcja plenerowa, która
odbyła się w dniu 11 maja 2019 r. Podczas akcji zorganizowano wystawę 100 - lecia PCK, stoisko
HDK, porady dietetyka, badanie słuchu, promocję zdrowia itp. Stoisko PCK odwiedziło około 300
osób.
 Czerwonokrzyska Gra Miejska - akcja plenerowa zorganizowana w dniu 25 października 2019 r.,
której celem była: edukacja społeczno-historyczna, integracja grupy, a przede wszystkim środowiska
dziecięco młodzieżowego oraz promocja zdrowia i wolontariatu, poprawa sprawności fizycznej dzieci i
młodzieży, zdobycie nowych umiejętności. Czerwonokrzyska Gra Miejska łączyła różne aktywności:
spacer, odpowiedzi na pytania, zwiedzanie punktu krwiodawstwa, resuscytację, oglądanie karetki,
zdjęcia przy makietach, bieg z noszami oraz zwiedzanie wystawy i konkurs historyczny (od sprawności
do historyczno-społecznych zagadnień). W grze bezpośrednio wzięło udział 10 drużyn po 3 osoby plus
opiekun.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie w 2019 roku koordynował
następujące programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży:
 Dziel się uśmiechem – dawniej Chrońmy dziecięce uśmiechy, którym łącznie objęto 5 400 dzieci
z 22 placówek, tj.: w klasach I – III program zrealizowano ph.: „Ja i moje zęby” dla 2900 uczniów oraz
w klasach IV – VI ph.: „Ja i mój uśmiech” dla 2500 uczniów. Do programu przystąpiły OR PCK
w Kołobrzegu, Koszalinie i Stargardzie.
 Bezpieczny Patrol - realizowany w Koszalinie, Stargardzie i Szczecinie w 17 placówkach, którym
łącznie objęto 3082 dzieci, tj. 3 – 4 latki - 1495 i 5 – 6 latki – 1587 dzieci.
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 2019 roku w ZOO PCK w Szczecinie działało 39 Klubów HDK PCK zrzeszających 822
członków PCK i 238 wolontariuszy, którzy wraz z osobami zachęconymi podczas akcji oddali 950,130 litrów
krwi, co stanowi 3,91 % ogólnie pobranej krwi od dawców honorowych.
Liczba honorowych dawców krwi w innych jednostkach organizacyjnych PCK, np. Szkolne Koła PCK, Grupa
Ratownictwa PCK, Koła środowiskowe / zakładowe PCK wyniosła 16 członków i 9 wolontariuszy.
W ramach działań promocyjnych z zakresu honorowego oddawania krwi na terenie województwa
zachodniopomorskiego podejmowano szereg inicjatyw, w wśród nich zorganizowano 64 różnego rodzaju akcji,
imprez itp. połączonych z poborem krwi, w tym:
-

XVI edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych „Młoda Krew Ratuje Życie” rok
szkolny i akademicki 2018/2019. Pozyskano łącznie 344,164 litry krwi od 612 uczniów. W okręgu
zachodniopomorskim udział w turnieju wzięło 10 szkół ponadgimnazjalnych. Na szczeblu okręgowym
I miejsce za najlepszą promocję honorowego krwiodawstwa oraz za aktywność szkoły tj. za ilość krwi
oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia zajął Zespół Szkół
Policealnych Policealna Szkoła Medyczna w Kołobrzegu. Natomiast w kategorii „największa ilość
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oddanej krwi” – I miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie –
74,014 l.
-

XIV 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 2019 roku do Programu przystąpiło 9 jednostek tj. 5 Jednostek
PSP oraz 4 Jednostki OSP. W efekcie realizacji Programu od 01.01. do 14.12.2019 r. pozyskano łącznie
od strażaków oraz osób przez nich zachęconych 373,373 litry krwi. W ocenie jednostek PSP i OSP
Komisja Problemowa ds. Honorowego Krwiodawstwa brała pod uwagę wskaźnik „ilość krwi
pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na 1 strażaka w jednostce”. Na szczeblu okręgowym
I miejsca zdobyły: Komenda Powiatowa PSP w Goleniowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna
w Maszewie.

Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie Tytułu Honorowego
i Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” dofinansowane ze środków Ministra Zdrowia (w wysokości
16122,00 zł) nadano 2 244 tytuły ZHDK oraz wystawiono 105 duplikatów legitymacji. W 2019 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.
Niewątpliwy wpływ na poziom honorowego krwiodawstwa ma działalność i aktywność 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:


XXI Okręgowe Zawody w Wędkarstwie Spławikowym Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK
- Łobez 2019 pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Łobeskiego Renaty Kulik, które odbyły
się w dniu 15 czerwca 2019 r. nad jeziorem w Węgorzynie. Organizatorem zawodów był Klub
Honorowych Dawców Krwi PCK w Łobzie. Impreza zorganizowana w ramach realizacji zadania
publicznego zleconego przez Gminę Łobez.



udział członków Klubu HDK PCK przy MZK w Koszalinie w Ogólnopolskim Rajdzie Krwiodawców
„Czerwona Róża”;



Klub HDK PCK przy Polskie LNG S.A. w Świnoujściu był organizatorem akcji oddawania krwi pn. „A
może życie dziś uratuję”, w której uczestniczyło 100 osób;



Klub HDK PCK „Granica” przy Straży Granicznej w Szczecinie był organizatorem akcji honorowego
oddawania krwi „Nasza krew – nasza ojczyzna”, w której wzięło udział 45 osób oraz akcji „Na
Straży Życia” w ramach ogólnopolskiej akcji służb mundurowych, w której także udział wzięło 45
osób;



Klub HDK PCK przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego zorganizował
akcję pn. „Wagary w RCKiK”, w której uczestniczyło 21 osób oraz akcję pn. „Mikołajkowa kropla
Krwi”, w której wzięło udział 18 osób.



Klub HDK PCK „Kropelka” przy Elektrowni Dolna Odra zorganizował akcję poboru krwi
z okazji 200.lecia Administracji Drogowej oraz z okazji Dni HDK PCK. Ogółem w akcjach udział
wzięło 40 osób;



Akcja pn.„Oddaj krwinkę pod choinkę” zorganizowana w okresie
w Kołobrzegu, która ma zachęcić do oddania krwi w tym wyjątkowym okresie.



Plenerowa akcja poboru krwi w „krwiobusie” w ramach „Festynu Organizacji Pozarządowych”
w Koszalinie.

przedświątecznym
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W środowisku dziecięcym oraz młodzieżowym organizowano konkursy plastyczne, olimpiady, konkursy
wiedzy, prelekcje i pogadanki i inne, np. w Kołobrzegu Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
zorganizował:
-

prelekcje z zakresu wiedzy o krwi i honorowym krwiodawstwie, w których wzięło udział 137 osób ze
szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
Olimpiadę Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe. Udział w Olimpiadzie wzięło 24 osoby;
turniej piłki siatkowej Młodych Krwiodawców, w którym wzięło udział 5 Klubów Honorowych
Dawców Krwi.

Okazją do wyrażenia, uznania i podziękowania dla ofiarnych i zaangażowanych honorowych dawców
krwi, którzy od wielu lat oddają krew oraz aktywnie działają na rzecz ruchu honorowego krwiodawstwa są
organizowane doroczne akademie i uroczyste spotkania w ramach obchodów „Światowego Dnia Krwiodawcy”
i „Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK”. W 2019 roku wszystkim imprezom i uroczystościom
organizowanych przez i dla honorowych dawców krwi w związku z obchodzonym Jubileuszem 100. lecia
Polskiego Czerwonego Krzyża nadano szczególny charakter. Podczas uroczystości najbardziej zasłużonym
honorowym dawcom krwi wręczane były odznaczenia i wyróżnienia, w tym m.in. Odznaki Honorowe
„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony Honorowy dla Zdrowia Narodu”, wyróżnienie „Kryształowe Serce”,
Odznaki Honorowe PCK, Medale 100.lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. W 2019 roku Komisja ds.
Honorowego Krwiodawstwa PCK przy ZOO PCK w Szczecinie zweryfikowała i przekazała do rozpatrzenia
wnioski:
- o nadanie Brązowych Krzyży Zasługi – 6;
- o nadanie Odznaki Honorowej HDK ZdZN – 35
- o nadanie Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego – 1
- o nadanie Odznak Honorowych PCK – 27
- o nadanie Medalu 100 – lecia PCK – 301
- o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej - 2.
W ramach obchodów „Światowego Dnia Krwiodawcy” w dniu 14 czerwca w Szkole Muzycznej
w Stargardzie zorganizowano uroczystą Galę 100.lecia PCK. Patronat honorowy nad uroczystością objęli:
Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska i Prezydenta Miasta Stargard Rafał Zając.
Natomiast w ramach obchodów „Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK” zorganizowano uroczystości
rejonowe: w Kołobrzegu w Sali konferencyjnej MOSiR w dniu 20 listopada, w Koszalinie w Bibliotece
Publicznej w dniu 21 listopada oraz w Stargardzie w dniu 15 listopada w Starostwie Powiatowym, a w Klubach
Honorowych Dawców Krwi odbyły się uroczyste spotkania członków i sympatyków ruchu 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.
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:




Wystawa historyczna dotycząca działalności Polskiego Czerwonego Krzyża „HISTORIA ZANANA
I NIEZAPOMNIANA NA PRZESTRZENI 100 LAT” Jasne Błonia w Szczecinie w terminie 1 maja
do 30 czerwca 2019 roku, połączona z festynem, podczas którego 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.
Wystawa historyczna w Muzeum Narodowym w Szczecinie-Centrum Dialogu Przełomy „HISTORIA
ZANANA I NIEZAPOMNIANA NA PRZESTRZENI 100 LAT (zewnętrzna i wewnętrznaekspozycja), która odbyła się w terminie od 29 sierpnia do 8 października 2019 roku.
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Wielki Piknik Pasji czyli
XVIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD
PLATANAMI, które odbyło się w niedzielę 18 maja 2019 r. na Jasnych Błoniach.
Od osiemnastu lat, każdego roku członkowie i wolontariusze Zachodniopomorskiego Oddziału
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie obok 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. ZOO PCK wraz z Klubami HDK PCK oraz Klubem Senior+ i Dziennym Domem
Senior+ uczestniczyli w największej imprezie urodzinowej organizacji pozarządowych „Pod Platanami”
na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Przedstawiciele sektora pozarządowego spotykają się POD
PLATANAMI, aby zaprezentować swoją działalność na stoisku wystawienniczym. Do edycji 2019
zgłosiło się 140 organizacji pozarządowym. W związku z 100 rocznicą powstania PCK przygotowane
zostało stoisko jubileuszowe, gdzie zaprezentowano prace naszych Seniorów, pokaz pierwszej pomocy.
RCKiK podstawiło „krwiobus”, gdzie można było oddać krew. Upowszechnialiśmy ideę honorowego
krwiodawstwa. Zaproszenie do wspólnego świętowania oraz wystawienia stoiska przyjęli nasi
przyjaciele z DEUTCHES ROTES KREUZ.

Wiedza o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca należy
do najważniejszych zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża.
W ramach realizacji zadań z tego zakresu:
 podczas audycji radiowej z okazji 100-lecia PCK został omówiony wątek MPH i ochrony znaku oraz
w dniu 18.01.2019 r. podczas uroczystego podpisania porozumienia pomiędzy ZOO PCK,
Zachodniopomorskim
Kuratorem
Oświaty oraz
Pocztą
Polską
SA
Region
Sieci
w Szczecinie;
 kontynuowano działania w zakresie zapobiegania nadużywania znaku Czerwonego Krzyża.
W ramach interwencji dot. ochrony znaku przeprowadzono cztery interwencje, jedna zakończona
pozytywnie;
 propagujemy szkolenie Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów
Zbrojnych w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach wśród członków i wolontariuszy PCK oraz
w środowisku opiekunów Szkolnych Kół PCK;
 propagujemy Konkurs imienia prof. Remigiusza Bierzanka wśród studentów Wydziału Prawa
Uniwersytetu Szczecińskiego;
 ZOO PCK w Szczecinie oraz Oddziały Rejonowe i Delegatury PCK dysponują bibliotekami MPH,
które umożliwiają dostęp do zgromadzonych materiałów;
 w dniu 17 maja 2019 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego
Czerwonego Krzyża w Szczecinie w ramach obchodów „Światowego Dnia Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca” i TYGODNIA PCK oraz w związku z jubileuszem 100-lecia Polskiego
Czerwonego Krzyża obchodzonego pod hasłem „Od 100 lat wszędzie dla wszystkich”, odbyła się
XXIII edycja Okręgowego Konkursu z Upowszechniania Wiedzy o Międzynarodowym Prawie
Humanitarnym. . W Konkursie wzięło udział 7 uczestników (na 8 zgłoszonych), którzy reprezentowali
5 szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego;

w ramach współpracy w zakresie MPH nawiązujemy kontakt z Wojskiem, Uczelniami Wyższymi, aby
przedstawiciele tych instytucji uczestniczyli w pracach komisji oceniającej zmagania uczestników;
 kontynuowana jest współpraca w zakresie upowszechniania ochrony praw człowieka i prawa
humanitarnego w województwie zachodniopomorskim w odniesieniu do podpisanego w dniu 17
kwietnia 2012 r. Listu Intencyjnego pomiędzy ZOO PCK w Szczecinie a Województwem
Zachodniopomorskim – Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oddziałem
Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego, Stowarzyszeniem Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio w Szczecinie”, Fundacją
Inicjatywa na rzecz Międzynarodowego Prawa Karnego i Praw Człowieka w Europie Środkowej
i Wschodniej w Warszawie, Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Szczecin;
 zrealizowano program obchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w woj.
zachodniopomorskim wykorzystując ten znaczący jubileusz podczas imprez, konkursów i akcji
promujących:
1. Styczeń-luty 2019 - spot w RADIO SZCZECIN na 100-lecie PCK / akcja 1 %.
2. Styczeń-luty 2019 - Jubileuszowa Reklama w autobusach miejskich w Szczecinie, Stargardzie
i Policach.
3. 18.01- 8.05.2019 – ogłoszony został przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie pod
auspicjami Polskiego Czerwonego Krzyża konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na
projekt znaczka/logo. Wpłynęło 282 prace z 41 szkół województwa. Zwyciężyła Adrianna Idziak
uczennica VI klasy ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie, która otrzymała nagrodę w formie
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4.

5.
6.
7.

arkusza „Mojego Znaczka”, wydanego przez Pocztę Polską oraz upominek ufundowany przez
Kuratorium Oświaty i ZOO PCK w Szczecinie.
Projekt znaczka laureatki konkursu został zamieszczony także na okładce wydanej publikacji z okazji
jubileuszu 100-lecia PCK pt. „Polski Czerwony Krzyż w służbie prawa i bezpieczeństwa
humanitarnego, sanitarnego i zdrowotnego. Historia PCK na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 –
2019”. Dodatkowo komisja konkursowa wyróżniła jeszcze dziewięciu uczniów za projekt znaczka.
18.01-8.05.2019 – ogłoszony został przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie
konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na film „Moje spotkanie z PCK - jak wpłynął
na mnie, moją rodzinę, na moje środowisko lokalne”, który nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak
merytorycznych prac.
Marzec-czerwiec 2019 - współpraca z Akademią Sztuki w Szczecinie – projekty karty jubileuszowej
wraz ze stemplem okolicznościowym.
8 maja 2019 - układanie żywego czerwonokrzyskiego znaku w Szczecinie pt. „Łączy nas Czerwony
Krzyż” oraz zabawa dla wolontariuszy „Czerwony Leżaczek”, w której udział wzięły 132 osoby.
31 sierpnia 2019 - GALA JUBILEUSZOWA „OD STU LAT WSZĘDZIE DLA WSZYSTKICH”,
w której udział wzięło ok. 400 osób.

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie w ramach pracy Krajowego Biura Informacji
i Poszukiwań prowadził 4 czynności wyjaśniające dot. poszukiwania mogił wojennych lub rodziny.
Ponadto w 2019 roku Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu wydał 5 decyzji zezwalające Fundacji „PAMIĘĆ” przy udziale Zachodniopomorskiego Oddziału
Okręgowego PCK w Szczecinie na prowadzenie prac sondażowo – ekshumacyjnych, dzięki czemu wykonano
4 ekshumacje.
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 szkół oraz klubach
„Wiewiórka”.
W 2019 roku na terenie Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie działało:



33 szkolnych kół, które zrzeszają 648 członków i 138 wolontariuszy,
10 klubów „Wiewiórka” liczących 245 członków.

W dniu 22 listopada 2019 r. odbyła się narada z opiekunami Szkolnych Kół PCK. Omówiono
harmonogram wydarzeń i pracy ze szkolnymi kołami PCK w Szczecinie w roku szkolnym 2019/2020, raport
z ogólnopolskiego badania Ruchu Młodzieżowego PCK oraz kampanię sprawozdawczo-wyborcza
w jednostkach podstawowych.
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 wolontariusze 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, które opisane zostały w pkt. 2 niniejszego sprawozdania. Większość
kwest, zbiórek nie odbyły by 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 2019 roku aktywnie pracowały /o:
- 4 koła środowiskowe / zakładowe z liczbą 42 członków i 7 wolontariuszy
- 1 Grupa Ratownictwa PCK z liczbą 25 członków
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-

39 Klubów HDK PCK zrzeszających 822 członków i 238 wolontariuszy
33 opiekunów szkolnych kół PCK i 10 klubów „Wiewiórka”
24 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. W wyniku prac Komisji Historycznej działającej przy ZOO PCK
w Szczecinie w ramach upamiętnienia jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz historii
i rozwoju Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim na przestrzeni 100 lat została opracowana
okolicznościowa książka. Jej autorami są: dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Renata Gałaj-Dempniak
oraz dr hab. Bartłomiej Toszek. Wolumen składa się z części dotyczących prawnych uwarunkowań Organizacji,
historii od 1945 roku do czasów współczesnych oraz graficznych projekcji wizerunku i działalności PCK na
Pomorzu Zachodnim.
Publikacja stanowi zbiór historii Polskiego Czerwonego Krzyża województwa zachodniopomorskiego, jest
dokumentem, który będzie służyć lokalnej społeczności i następnym pokoleniom.

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
i w Stargardzie (do maja 2019 – później RPO 9.3), 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 (pozyskano kwotę
w formie
darowizny tj. 1 051,70 PLN). Wysokość wpływów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych w województwie zachodniopomorskim wyniosła – 24 542,50 PLN (łącznie z Koszalinem);
 Wykonywano odpłatne szkolenia pierwszej pomocy osiągając przychód w wysokości: 33 574,14 PLN;
 Przeprowadzano 49 zbiórek publicznych zgodnie z decyzją MCiA nr 2019/536/OR.
Łączna wartość pozyskanych środków finansowych podczas zbiórek publicznych to kwota 36 932,65
PLN;
 Projekt TEKSTYLIA – w ramach którego pozyskano 2 864 157 kg odzieży na ogólną kwotę
200 491,00 PLN;
 ZOO PCK, w ramach własnej działalności pozyskiwania odzieży i ustawiania kontenerów pozyskał
45 300,00 kg odzieży, z czego częściowo zostało odsprzedane na kwotę 20 385,00 PLN.
 ZOO PCK realizował 31 zadań zleconych / wspieranych / powierzonych w ramach dotacji, na łączną
kwotę 1 452 586,00 PLN, gdzie zaangażowanych zostało 167 538,46 PLN wkładu własnego
i 89 450,03 PLN oszacowanego wkładu osobowego / wolontariatu czy rzeczowego (dane bez
i programu FEAD opisanych w pkt. 2 sprawozdania);
 Zbiórka pieniężna do skarbon PCK w Hotelu Radisson, Filharmonii Szczecińskiej oraz w biurze ZOO
PCK w Szczecinie – zebrano kwotę 4 771,49 PLN;
 OR PCK w Koszalinie między innymi dzięki współpracy z firmą Espersen Polska pozyskał środki
finansowe na zakup samochodu dostawczego – ok. 18 000 PLN (wartość samochodu 23 570,00 PLN,
środki własne ZOO PCK 5 770,00 PLN) oraz remont bram magazynowych 7 350 PLN. W ramach
współpracy z firmą Figura Development OR PCK w Koszalinie pozyskał także kwotę 12 000,00 PLN
na cele statutowe.
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W 2019 roku w strukturze okręgu zachodniopomorskiego funkcjonowały 3 oddziały rejonowe (Kołobrzeg,
Koszalin, Stargard) oraz 3 delegatury (Dębno, Drawsko Pomorskie, Gryfino).
W 2019 r. we wszystkich jednostkach podstawowych 77 (koła, kluby, grupy dorosłych i młodzieżowych)
zrzeszonych było 1537 członków PCK, w ciągu roku pozyskano 242 nowych członków, natomiast zrezygnowało
z członkowstwa 150 osób W stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost jednostek podstawowych o 7 jednostek.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie w 2019 roku współpracował z 705
wolontariuszami w środowiskach dziecięco-młodzieżowym, 238 wolontariuszami w ruchu HDK, 212
wolontariuszami w środowisku dorosłych poza HDK.
W stosunku do 2018 roku nastąpiło zmniejszenie liczby wolontariuszy o 368 osób.
748 wolontariuszy wykonywało świadczenia na rzecz organizacji przez okres nie dłuższy niż 30 dni i 21
wolontariuszy wykonywało takie świadczenia przez okres dłuższy niż 30 dni.
W 2019 roku w ZOO PCK w Szczecinie zatrudnionych było:
 30 osoby na umowę o pracę (w tym 27 kobiet),
 11 osób w biurze oddziału okręgowego PCK,

6 osób w biurach oddziałów rejonowych PCK/Delegaturach.
 19 osób na umowę zlecenie, w tym m.in. 6 sióstr PCK, 13 os. 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. Oba budynki mają w bardzo złym stanie technicznym elewację, co wymaga natychmiastowych
nakładów finansowych, dlatego czynione były starania o pozyskanie środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych: Program RPO 9.3 i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które
wygenerowały kolejne koszty na przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej. W konkursie RPO 9.3
ZOO PCK nie otrzymał dofinansowania na rewitalizację budynku PCK w Stargardzie z uwagi na ogromną
konkurencję (mimo, że wniosek dostał wysoką punktację), zaś dofinansowanie termomodernizacji budynku PCK
w Szczecinie z WFOŚiGW jest przełożone na lata 2020/2021.
7. Współpraca międzynarodowa
2019 rok to konsekwentnie rozwijana dobra współpraca pomiędzy Zachodniopomorskim Oddziałem
Okręgowym PCK w Szczecinie a Deutches Rotes Kreuz Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.v.
w Schwerinie.


Wspólne spotkania zarówno w Polsce, jak i po stronie niemieckiej przyczyniały się do lepszego
poznania specyfiki działalności PCK i DRK i być może wypracowania na przyszłość wspólnego
modelu działania na rzecz rozwijania idei czerwonokrzyskiej.



Dzięki naszym kontaktom udało się doprowadzić do rozmów przedstawicieli DRK
z urzędnikami Gminy Miasto Szczecin w celu omówienia możliwości stworzenia czegoś
na kształt
procedury „Twinningu”, czyli bliźniaczych firm mogących podjąć w przyszłości współpracę w zakresie
np. sportu, kultury czy zdrowia.



Podejmowane były wspólne akcje np. zaproszenie do wspólnego świętowania oraz wystawienia stoiska
w kolejnej edycji „Spotkania Pod Platanami” w Szczecinie przez przedstawicieli z Deutches Rotes
Kreuz Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.v.



Podczas narady Dyrektor Generalnej PCK z Dyrektorami Okręgowymi PCK, która odbyła się w dniu
30.08.2019 r. w Szczecinie wystąpienie miał również Dyrektor DRK w Schwerinie – Jan Hendrik
Hartlöehner, który wziął również udział w Jubileuszowej Gali Wolontariatu w dniu 31.08.2019 r.
w Filharmonii Szczecińskiej z okazji 100-lecia PCK.
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Jesienią 2019 podczas spotkania delegacji ZOO PCK z delegacją DRK w Heringsdorfie przedstawiono
naszym niemieckim kolegom ogólne ramy funkcjonowania PCK i polskiego ratownictwa medycznego.



Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie w 2019r. współpracował ze strukturami ratowniczymi z Deutches
Rotes Kreuz Landesverband Mecklenburg-Vorpommern z Rugii. W ramach współpracy członkowie
Grupy Ratownictwa PCK na zaproszenie DRK wzięli udział w zawodach ratownictwa w Baddoberan
koło Rostoku. Natomiast drużyna ratownictwa z DRK na zaproszenie Oddziału Rejonowego PCK
w Koszalinie wzięła udział w Mistrzostwach i Manewrach Grup Ratownictwa PCK w Koszalinie
w dniach 30.08.-01.09.2019r.

Podsumowując był to naprawdę dobry rok w kontaktach z DRK Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
w Schwerinie.
Przy okazji 100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża nawiązano także kontakty z Canadian Red Cross i
American Red Cross. Zwróciliśmy się do naszych kolegów z Kanady i USA o pomoc w zbieraniu materiałów
archiwalnych dot. okresu powojennego i pomocy PCK. Niestety w archiwach CRC i ARC nie ma dostępnych
materiałów dotyczących tego okresu.
8. Inne działania, ważne z punktu widzenia Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK
w Szczecinie.
W 2019 roku ponownie kontynuowano ważne zadanie publiczne realizowane już od ponad 9 lat przez
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Jest to kontynuacja
zadania wspieranego przez Gminę Miasto Szczecin w prowadzeniu Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych SEKTOR3. 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 2019 roku przy współpracy w realizacji tego zadania z Fundacją SEKTOR 3 wykonano:




97 rejestrowanych porad i doradztwa bieżącego (łącznie 110 godzin);
objęto szkoleniami ponad 48 uczestników - aktywnych obywateli;
przeprowadzono 20 godzin specjalistycznego doradztwa dla ngo i 30 godzin szkoleń / warsztatów
specjalistycznych.

Na realizację zadania ZOO PCK w Szczecinie udostępnił 601,52m2 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 2019 roku
organizacje skorzystały ze wsparcia w ilości 1524 godzin;
udostępnieniu lokali na biuro / siedzibę (w formie opłaty ryczałtowej) dla 8 organizacji pozarządowych.

W dniu 31 sierpnia 2019 roku w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie z okazji 100 lecia Polskiego
Czerwonego Krzyża zorganizowano Galę Jubileuszową pn. „Od 100 Lat Wszędzie Dla Wszystkich” wraz
z koncertem artystów „Opery na Zamku”, w której uczestniczyło ponad 400 osób (zaproszonych było 701
osób).
Patronat Honorowy przyjęli Tomasz Hinc Wojewoda Zachodniopomorski, Olgierd Geblewicz Marszałek
Województwa Zachodniopomorskiego oraz Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecina. Patronat medialny
przyjęła Telewizja Polska SA Oddział w Szczecinie oraz Polskie Radio Szczecin SA.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, m. in. Województwa
Zachodniopomorskiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Kuratorium
Oświaty, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego, Rady Miasta Szczecin, władz Miasta Łobza, Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, samorządów terytorialnych –
Dyrektorów oraz Kierowników Wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Miasta Szczecin, Poczty Polskiej Rejon Sieci
w Szczecinie, szczecińskich placówek służby krwi, szkół współpracujących w ramach Szkolnych Kół PCK,
wolontariatu oraz dzieci i młodzież – członkowie SK PCK, firmy i instytucje współpracujące z ZOO PCK
w Szczecinie, przedstawiciele Niemieckiego Czerwonego Krzyża (DRK) w Schwerinie, przedstawiciele
oddziałów okręgowych PCK z terenu całej Polski, członkowie Zarządu ZOO PCK w Szczecinie, Komisji
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Rewizyjnej oraz komisji Problemowych ZOO PCK w Szczecinie, prezesi oraz pełnomocnicy PCK z Delegatur
ZOO PCK, członkowie Komitetu Honorowego do spraw obchodów 100.lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
w województwie zachodniopomorskim oraz członkowie Komisji Historycznej ZOO PCK w Szczecinie,
zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi z woj. zachodniopomorskiego, długoletni członkowie, pracownicy organizacji
PCK, wolontariusze zaangażowani w działania w zakresie pomocy społecznej i promocji zdrowia z całego
województwa, prezesi Klubów HDK PCK, laureaci konkursów oraz przedstawiciele środków masowego
przekazu.
Podczas jubileuszowej uroczystości za dotychczasową działalność i zaangażowanie uhonorowano
członków PCK, wyróżniających się wolontariuszy oraz instytucje wspierające działalność PCK odznakami,
które są zaszczytnym odznaczeniem za zasługi w urzeczywistnianiu humanitarnej misji, celu i zadań
Stowarzyszenia, a także medalami oraz kwiatami. Za zaangażowanie w działania Polskiego Czerwonego Krzyża
nadano Medal Pamiątkowy „100. Lecia Polskiego Czerwonego Krzyża” działaczom, instytucjom,
wolontariuszom i sympatykom PCK z całego województwa. Medalem zostało wyróżnionych 35 osób oraz 15
instytucji. Dwie osoby otrzymały okolicznościowy Medal 60.lecia Honorowego Krwiodawstwa pod hasłem
„Pokolenia w Honorowym Krwiodawstwie”. Podczas uroczystości między innymi podsumowano XVI edycję
Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pn. „Młoda Krew Ratuje Życie”, wręczone
zostały nagrody ufundowane przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Pocztę Polską SA
oraz podziękowanie ZOO PCK w Szczecinie dla zwycięzców w konkursie plastycznym za projekt znaczka
pocztowego dotyczącego obchodów setnej rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża z elementami
Województwa Zachodniopomorskiego. Złożone zostały podziękowania za wydanie karty pocztowej oraz
stempla pocztowego przy współpracy z Akademią Sztuki w Szczecinie. Uhonorowano także podziękowaniami
ważnego partnera ZOO PCK w Szczecinie tj. Deutches Rotes z Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
w Schwerinie w ramach współpracy międzynarodowej. Uczestnicy Gali zostali zaproszeni na bankiet, który
składał się ze słodkiego poczęstunku. Dla uświetnienia jubileuszowej uroczystości przygotowano występ
artystów z Opery na Zamku.
Wraz z Galą Jubileuszową zaprezentowana została wystawa wewnętrzna w Muzeum Narodowym
Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie i zewnętrzna przy al. Solidarności 1 w Szczecinie, które ukazywały
historię PCK w powiązaniu z historią Pomorza Zachodniego. Obie wystawy były dostępne dla mieszkańców
całego województwa.
W uznaniu zasług za prowadzoną działalność Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK w Szczecinie
w związku z jubileuszem 100-lecia PCK został wyróżniony Medalem 100 lecia PCK nadanym przez Zarząd
Główny Polskiego Czerwonego Krzyża podczas Gali Jubileuszowej w dniu 31 sierpnia 2019 roku.
Szczególnym docenieniem i wyróżnieniem pracy zarówno dla członków i wolontariuszy, a także pracowników
Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w Szczecinie były
liczne gratulacje i podziękowania od samorządów lokalnych, podmiotów i instytucji współpracujących.
Ponadto w dniu 22 listopada 2019 roku podczas uroczystości zorganizowanej przez Zachodniopomorski Urząd
Wojewódzki - ODZNAKĄ HONOROWĄ PRIMUS IN AGENDO nadaną w dniu 9 sierpnia 2019 roku przez
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Zachodniopomorski Oddział Okręgowy POLSKIEGO
CZERWONEGO KRZYŻ w SZCZECINIE został odznaczony zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za
szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej i rodziny, które swymi działaniami
przyczyniły się do rozwoju społecznego.
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w Szczecinie wyróżniony
został również przez Prezydenta Miasta Szczecin z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Sprawozdanie przyjęte przez Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego
Krzyża uchwałą nr 27/2020 z 12.03.2020 r.
Sprawozdanie zatwierdzone przez Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Zachodniopomorskiego Oddziału
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża uchwałą nr 2/2020 z 12.09.2020 r.
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