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I WSTĘP

„Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego KrzyŜa w 2007 r.” jest szczegółowym
raportem o podejmowanych inicjatywach i realizacji zamierzeń słuŜących urzeczywistnianiu przyjętych
przez Zjazd Krajowy, w grudniu 2005 r. „ZałoŜeń do programu działania Polskiego Czerwonego KrzyŜa w
latach 2006-2009”. Zawiera
dane statystyczne

informacje dotyczące poszczególnych dziedzin działalności Stowarzyszenia,

oraz ocenę osiągniętych rezultatów. Całościowe sprawozdanie za 2007 r. jest ujęte

poczynając od rozdz. IV str. 13, natomiast rozdz. II jest jego streszczeniem. Rozdział III ma charakter
informacyjny, wynikający z przepisów odnoszących się do organizacji poŜytku publicznego.
Obowiązkiem zarządów wynikającym z § 42 ust. 1 pkt 8 jest sporządzanie rocznych sprawozdań
z działalności i przedstawianie ich właściwym organom PCK wyŜszego stopnia. Zarząd Główny przedkłada
sprawozdanie roczne z działalności całego Stowarzyszenia Krajowej Radzie Reprezentantów – najwyŜszemu
organowi uchwałodawczemu między zjazdami krajowymi. Ponadto jako organizacja poŜytku publicznego –
Polski Czerwony KrzyŜ przedkłada roczne sprawozdania z działalności odpowiednim władzom i ma
obowiązek podania ich do publicznej wiadomości.
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego KrzyŜa

jako źródło informacji o dokonaniach

organizacji w danym roku jest dokumentem waŜnym zarówno dla działaczy i pracowników Stowarzyszenia
jak i dla firm, instytucji oraz organizacji z nim współpracujących. Nie moŜna umniejszać takŜe jego
znaczenia historycznego, szczególnie waŜnego dla Stowarzyszenia o blisko 90 letniej tradycji, krzewiącego
ponadczasowe ideały.
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II STRESZCZENIE

Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego KrzyŜa za 2007 r. zostało sporządzone na podstawie
informacji przygotowanych przez zarządy okręgowe i biuro Zarządu Głównego PCK. Zgodnie ze wzorem
sprawozdania organizacji poŜytku publicznego, w rozdz. III zawarte są dane o organizacji, podstawach
prawnych działania, celach statutowych oraz skład osobowy Zarządu Głównego PCK i jego Prezydium.
Rozdział IV poświęcony jest działalności w poszczególnych obszarach priorytetowych (przygotowania do
działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomocy poszkodowanym, pomocy osobom ubogim,
chorym i wykluczonym społecznie oraz promocji zdrowia, upowszechnianie Podstawowych Zasad i wartości
humanitarnych,

międzynarodowego

prawa

humanitarnego

konfliktów

zbrojnych

oraz

wiedzy

o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca, przekształcenie Polskiego
Czerwonego KrzyŜa w dobrze funkcjonujące stowarzyszenie krajowe). W kolejnych rozdziałach omówione
są sprawy organizacyjne, działalność naczelnych organów statutowych, a całość zamykają tabele zawierające
dane liczbowe dot. poszczególnych kierunków
W 2007 r. kontynuowane były działania na rzecz umocnienia i rozwoju systemu ratownictwa w PCK.
SłuŜyło temu między innymi wydanie kolejnych, wewnętrznych regulacji (uchwały ZG) określających
standardy wyposaŜenia indywidualnego i grupowego ratowników PCK, standard oznakowania obowiązujący
w grupach, wzór karty udzielonej pomocy przez grupę oraz regulamin stopni ratowniczych. Przygotowanie
Stowarzyszenia do działania na wypadek klęsk i katastrof wymagało zaangaŜowania znacznych środków
finansowych. Stąd teŜ czynione były starania o pozyskanie źródeł finansowania tej działalności. W efekcie
tych starań podpisano 3 letnią umowę z Niemieckim Czerwonym KrzyŜem na realizację programu
„Wzmocnienie moŜliwości Polskiego Czerwonego KrzyŜa w obszarze przygotowania na klęski i katastrofy,
grupy pomocy humanitarnej do działań krajowych i zagranicznych, w sferze zarządzania kryzysowego na
lata 2007-2009”. BudŜet programu wynosi 500.000 EURO, z załoŜeniem corocznej transzy środków.
W ramach projektu prowadzone będą szkolenia wolontariuszy i pracowników PCK w kraju i za granicą,
zostanie zakupione wyposaŜenia dla grup ratownictwa, będą organizowanie ćwiczenia terenowe. Część
środków została przeznaczona na modernizację Centrum Edukacyjno-Treningowego PCK w Zgierzu.
W roku sprawozdawczym działały 32 grupy ratownictwa zrzeszające 526 członków, w tym: 5 grup
ratownictwa medycznego, liczących 116 członków, 2 grupy ratownictwa specjalnego liczące 60
członków. Grupy zabezpieczyły 1.225 imprez, zorganizowały 672 pokazy ratownicze, odbyły 261
ćwiczeń, udzieliły pomocy 5.139 osobom. Częścią składową systemu pomocy w przypadku wystąpienia
klęski lub katastrofy są grupy pomocy humanitarnej, których w 2007 r. działało 16 liczących w sumie
145 członków oraz magazyny interwencyjne – 14 okręgowych i 20 rejonowych, przygotowanych do
udzielenia pomocy 10.456 osobom.

5

W 2007 r. rozpoczęto wdraŜanie nowego systemu szkoleń pierwszej pomocy PCK.
opracowany przez zespół powołany w 2006 r.,

System został

we współpracy z zarządami okręgowymi PCK

i zatwierdzony uchwałą ZG PCK nr 141/07 na posiedzeniu 27 marca 2007 r. Termin jego wdroŜenia
ustalono na 1 lipca 2007 r. Do tego czasu opracowano nowy wykaz szkoleń oraz wytyczne do szkoleń, nowy
wzór legitymacji słuŜbowej instruktora pierwszej pomocy PCK oraz wzory i ceny zaświadczeń. Przyjęto
równieŜ okres przejściowy dla zasad przedłuŜania uprawnień instruktorskich, w myśl którego uprawnienia
waŜne do końca 2007 r. przedłuŜane były na wcześniejszych

zasadach. W sumie, w 2007 r. Polski

Czerwony KrzyŜ zorganizował 2.239 kursów dla młodzieŜy, na których przeszkolono 48.431 osób oraz
1.836 kursów dla dorosłych na których przeszkolono 28.268 osób.
W zakresie poprawy sytuacji bytowej osób potrzebujących, w 2007 r. prowadzone były tradycyjne działania
takie jak opieka sióstr PCK nad chorym w domu, doraźna pomoc socjalna, doŜywianie itp. Krajowa Rada
Reprezentantów PCK uchwałą nr 29/07 podjętą 15.12.2007 r. rozszerzyła „ZałoŜenia programu działania
PCK w latach 2006-2009” wprowadzając do obszaru 2 (pomoc osobom ubogim, chorym, wykluczonym
społecznie oraz promocja zdrowia fizycznego i psychicznego), rozwój wszystkich form wsparcia z obszarów
szeroko rozumianej pomocy społecznej, organizowanie i rozwój usług opiekuńczych oraz róŜnych form
szkoleń podnoszących kwalifikacje i przygotowujących kadrę do realizacji ww. zadań. Dodano takŜe do tego
obszaru cel strategiczny 4 – organizowanie i rozwój usług opiekuńczych i wiąŜące się z tym trzy cele
operacyjne;
1. organizowanie sieci usług opiekuńczych na poziomie wszystkich struktur organizacyjnych PCK,
2. współpraca z administracją samorządową i innymi podmiotami zlecającymi szeroko rozumianą pomoc
opiekuńczą i opiekuńczą specjalistyczną oraz innymi wykonawcami usług opiekuńczo-pielęgnacyjnogospodarczych, w tym z partnerami zagranicznymi,
3. rozwój róŜnych form przygotowania zawodowego kadry realizującej zadania ze sfery socjalnej
i opiekuńczej, w tym współpraca z partnerami zagranicznymi.
W listopadzie 2007 r. Zarząd Główny PCK zorganizował, w Centrum Edukacyjno-Treningowym w Zgierzu,
szkolenie dla 33 pracowników zarządów okręgowych i rejonowych zajmujących się bezpośrednio opieką
i pomocą socjalną. Tematem szkolenia była ustawa o pomocy społecznej oraz projekt standaryzacji usług
opiekuńczych przygotowywany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnicy szkolenia
zapoznali się z kierunkami zmian w ustawodawstwie, wynikającymi z członkostwa

Polski w Unii

Europejskiej. Mieli takŜe okazję do dyskusji na temat aktualnej sytuacji w PCK i perspektyw rozwoju
działalności opiekuńczej. Szkolenie było finansowane ze środków pozyskanych z Holenderskiego
Czerwonego KrzyŜa. W 2007 r. w ramach umowy na realizację zadania publicznego, zawartej pomiędzy
PCK a Ministerstwem Zdrowia zrealizowano program pt .”Szkolenie Polskiego Czerwonego KrzyŜa dla
opiekunów osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych w zakresie opieki i wsparcia
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psychologicznego”. Program realizowany był w okresie 13.08 - 31.12.2007 r., w 10 okręgach.
Celem projektu było wspomaganie rodzin w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi,
przewlekle chorymi. W sumie, w 48 szesnastogodzinnych szkoleniach wzięło udział 1.225 osób.
Uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz certyfikaty ukończenia kursu pierwszej
pomocy. W 2007 r. kontynuowany był projekt „Powrót osób bezdomnych do społeczności”
finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Adresatami były osoby bezdomne
lub zagroŜone bezdomnością z 12 okręgów. W ramach tego zadania pomocą objęto 4.268 osób w
róŜnym wieku, w tym 2.946 męŜczyzn, 1.208 kobiet oraz 114 dzieci. W okresie sprawozdawczym
realizowany był takŜe program pomocy osobom poszkodowanym i rodzinom ofiar katastrofy
budowlanej w Chorzowie. Wypłacono renty 15 dzieci (104.330,40 zł) oraz zasiłki rehabilitacyjne 12
osobom (19.280 zł). W ramach programu Sieć Partnerów PCK realizowany był projekt doŜywiania dzieci
pt. „Godne Dzieciństwo” finansowany przez Deutsche Bank BPC, 3M Poland Sp.z.o.o., KGHM Polska
Miedź

S.A., Coca-Cola HBC, Polkomtel S.A. RównieŜ Rada Pań PCK w ramach pozyskanych od

sponsorów środków finansowała doŜywianie dzieci w szkołach. W sumie, w ramach środków
pozyskanych przez Zarząd Główny PCK doŜywiano 2.036 dzieci za kwotę 370.120 zł. RównieŜ rejony
i okręgi prowadziły doŜywianie za pozyskane przez siebie środki z róŜnych źródeł. W 2007 r. w 300
placówkach na terenie kraju doŜywiano 4.447 osób za kwotę 465.890 zł. Kontynuowano takŜe realizację
programu PEAD (Programme Europeen d’Aide aux plus Demunis) w ramach którego udzieliliśmy pomocy
Ŝywnościowej ponad 250.000 osób. Poza wymienionymi wyŜej działaniami, sprawowana była przez
3783 siostry PCK opieka nad 14.141 chorymi w domu oraz udzielono pomocy doraźnej 421.723
osobom.
W ramach priorytetu drugiego realizowane były zadania z zakresu promocji zdrowia, ze szczególnym
nasileniem w środowisku dziecięco-młodzieŜowym. Dorosłych dotyczyły głównie działania w zakresie
honorowego krwiodawstwa.. Poza róŜnymi akcjami prozdrowotnymi prowadzonymi przez okręgi i rejony
największym przedsięwzięciem była tradycyjna Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu śycia PCK,
zorganizowana w 2007 r. po raz

piętnasty. Miała ona inny przebieg niŜ dotychczasowe, poniewaŜ

planowane było wprowadzenie nowego regulaminu. Tak więc XV Olimpiada rozpoczęła się w lutym
a zakończyła w czerwcu 2007 r., natomiast 1 października rozpoczęła się juŜ XVI edycja, w oparciu o nowy
regulamin i pod patronatem honorowym ministrów edukacji narodowej i zdrowia a takŜe dyrektora Instytutu
śywności i śywienia oraz rektorów Akademii Medycznej w Warszawie i Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego. W XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu śycia PCK uczestniczyło
43.112 uczniów z 1.588 szkół. Poza tym podejmowane były inne inicjatywy z zakresu promocji zdrowia
takie jak szkolenie dla edukatorów podstawowej wiedzy na temat HIV/AIDS.

Rozpoczęto realizację

projektu „Nie bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy”. Jest to nowy program dla uczniów gimnazjów
z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa, na realizację którego ZGPCK otrzymał dotację. Dzięki tej
dotacji moŜliwe było przetłumaczenie programu Niemieckiego Czerwonego KrzyŜa „Erste Hilfe In der
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Grundschule” oraz przeprowadzenie pilotaŜu projektu w dwudziestu gimnazjach województwa
małopolskiego. NaleŜy podkreślić, Ŝe program został bardzo dobrze oceniony przez nauczycieli, którzy
stwierdzili, Ŝe dotychczas brakowało programu skierowanego do tej grupy wiekowej.

W 2007 r.

przeprowadzono w całym kraju 25.839 róŜnych akcji prozdrowotnych w środowisku dziecięcomłodzieŜowym z udziałem 659.512 uczestników oraz 654 w środowiskach dorosłych z udziałem
42.833 uczestników.
Zadania w zakresie honorowego krwiodawstwa realizowane były ze środków własnych Polskiego
Czerwonego KrzyŜa od stycznia do września 2007 r., a następnie dofinansowane w ramach konkursu
Ministerstwa Zdrowia przy udziale 14.59 % środków własnych Stowarzyszenia. W 2007 r. działało 1.332
Klubów HDK PCK zrzeszających 24.686 członków i blisko 124.000 wolontariuszy.

Członkowie

klubów oddali 149.155 litrów krwi. Zorganizowano 2.064 akcji poboru krwi, pozyskano 36.983
dawców pierwszorazowych. W roku sprawozdawczym kontynuowane były programy: „StraŜacy
w honorowym krwiodawstwie. Ognisty Ratownik-Gorąca Krew” – II edycja (uczestniczyło

668

jednostek PSP i OSP, oddano 4.720,83 litrów krwi), IV edycja Ogólnopolskiego Turnieju „Młoda
Krew Ratuje śycie (uczestniczyło 466 szkół i 30.991 uczniów, pozyskano 16.000 litrów krwi),
rozpoczęła się V edycja konkursu (zgłosiło się 591 szkół, do grudnia 2007 r. odbyło się 561 akcji
z udziałem 19.156 uczniów, pozyskano 8.354 litrów krwi). W ramach Turnieju zrealizowano program
propagowania i wdraŜania idei honorowego krwiodawstwa wśród studentów, połączony z akcjami poboru
krwi. Ponadto odbyła się I edycja Konkursu dla klubów HDK o puchar Prezesa Zarządu Głównego PCK.
Polski Czerwony KrzyŜ po raz drugi organizował akcję krwiodawstwa w trakcie Przystanku Woodstock,
w dniach 2 - 4.08.07 r., w Kostrzynie n. Odrą. Kontynuowano promocję honorowego krwiodawstwa we
współpracy ze Spółką „Tramwaje Warszawskie” (wizualizacja na 4 składach tramwajów). Najbardziej
zasłuŜeni dawcy zostali wyróŜnieni odznaczeniami państwowymi oraz „Kryształowym Sercem”.
Kształtowanie postaw humanitarnych, wraŜliwości na krzywdę ludzką i poszanowanie ludzkiej godności,
a takŜe przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji są głównymi tematami programów edukacyjnych
kierowanych do środowiska dziecięco młodzieŜowego. Programy te są realizowane przez szkolne koła PCK
i grupy SIM ale takŜe w czasie letniego wypoczynku organizowanego przez Zarząd Główny, okręgi i rejony.
Dzieci i młodzieŜ uczestniczą takŜe w róŜnych akcjach takich jak „Gorączka Złota”, „Wyprawka dla śaka”,
„Uśmiechnij się z PCK”, czy innych organizowanych np. z okazji „Dnia Walki z Głodem” .
Z

działalnością

w

kaŜdym

środowisku wiąŜe się upowszechnianie Podstawowych Zasad CK

i międzynarodowego prawa humanitarnego. W 2007 r. kontynuowany był program „Odkrywamy Prawo
Humanitarne”, w ramach którego zorganizowano 4 szkolenia i przeszkolono 143 nauczycieli. Podejmowano
wiele interwencji w związku z naduŜywaniem znaku czerwonego krzyŜa. Ośrodek Upowszechniania ZG
PCK aktywnie współpracował z MKCK i innymi organizacjami na rzecz przyspieszenia ratyfikowania przez
Polskę Konwencji Ottawskiej o zakazie min przeciwpiechotnych. Zorganizowano szkolenie na ten temat
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oraz dwie duŜe konferencje naukowe dot. upowszechniania MPH oraz min przeciwpiechotnych. W ramach
współpracy z wojskiem oraz Międzynarodowym Komitetem Czerwonego KrzyŜa przeprowadzono wykłady
związane z prawem humanitarnym dla reprezentantów wszystkich rodzajów wojsk, w tym oficerów
współpracy cywilno-wojskowej wyjeŜdŜających na misje do Afganistanu i Iraku. Odbyły się tradycyjne juŜ
Szkoły MPH – XV Polska w Radziejowicach oraz XXV Warszawska Szkoła Letnia w Mądralinie.
W listopadzie 2007 r. Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z PCK i MKCK
zorganizował konferencję związaną z 30. rocznicą przyjęcia protokołów dodatkowych z 1977 r. do
Konwencji Genewskich z 1949 r. o ochronie ofiar wojny. Po konferencji prof. Władysław Bartoszewski
wygłosił wykład im. Friedricha Borna pt. ”Refleksje o nienawiści. Jednostka wobec okrucieństwa
wojny”(transmitowany przez TVN24). Konferencja i wykład poprzedziły IV Międzynarodowy
Konkurs im. Friedricha Borna dot. międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych,
dla studentów prawa interesujących się MPH. Odbyła się takŜe XI edycja konkursu im. prof. Remigiusza
Bierzanka na prace o tematyce czerwonokrzyskiej. Spośród zgłoszonych na konkurs 6 prac (4 magisterskie,
2 doktorskie) nagrodzono 3 (1 magisterska i 2 doktorskie). Okręgi i rejony realizując zadania w zakresie
upowszechniania organizowały konkursy wiedzy o MPH, Ruchu CK i CP, prowadziły pogadanki o ochronie
znaku, konwencjach genewskich, skutkach wojen i katastrof, działalności humanitarnej Ruchu i PCK. Dla
przykładu Małopolski Zarząd Okręgowy PCK zorganizował szkolenie z zakresu MPH dla swoich
pracowników i wolontariuszy, warsztaty dla młodzieŜy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
wystawę poświęconą problemowi min na świecie. Kujawsko-Pomorski Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy
zorganizował szkolenie dla młodych liderów MPH z województwa.
W 2007 r. odbyły się sesje statutowe Międzynarodowego Ruchu Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego
PółksięŜyca (Zgromadzenie Ogólne Federacji, Rada Delegatów oraz Międzynarodowa Konferencja CK
i CP). Tematem przewodnim sesji było „Razem dla Ludzkości”. W czasie Zgromadzenia Ogólnego przyjęto
do Federacji Stowarzyszenie Czerwonego KrzyŜa Czarnogóry. Znowelizowano równieŜ statut, regulamin
oraz przepisy finansowe Federacji.

W 2007 r. PCK współpracował z Międzynarodowym Komitetem

Czerwonego KrzyŜa w Genewie i Delegaturą w Budapeszcie a takŜe z Biurem Czerwonego KrzyŜa przy
Unii Europejskiej. Bardzo istotne było wspomniane wcześniej podpisanie umowy z Niemieckim Czerwonym
KrzyŜem na finansowanie programu rozwoju pomocy humanitarnej i ratownictwa oraz współpraca
z Duńskim Czerwonym KrzyŜem

i opracowywanie duŜego projektu pt. „Okno na Świat”. Projekt ten

będzie finansowany przez Fundację „Velux”. Celem projektu jest stworzenie świetlic środowiskowych dla
dzieci i młodzieŜy, w wieku 7-18 lat wywodzących się z rodzin najuboŜszych z małych miejscowości i wsi.
Projekt będzie realizowany przez 4 lata w Okręgu Lubelskim PCK, jego budŜet wynosi 915.505 EUR.
Współpracę międzynarodową prowadziły takŜe rejony i okręgi PCK. Polegała ona głównie na wymianie
doświadczeń, udziale w zawodach pierwszej pomocy, transportach darów, wymianie młodzieŜy.
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W 2007 r. zakończono realizację Programu Rozwoju Organizacyjnego PCK 2004-2006. NajpowaŜniejszym
zadaniem zrealizowanym w ramach programu było zakupienie sprzętu komputerowego oraz jednolitego
oprogramowania dla działów finansowo-księgowych w ZG PCK i okręgach. Od 1 stycznia 2007
wprowadzono jednolity plan kont i obowiązek uŜywania oprogramowania CDN OPTIMA. WdraŜanie
nowego oprogramowania nie obyło się bez trudności, konieczne były dodatkowe konsultacje techniczne.
Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Rozwoju Organizacyjnego PCK zostało zaakceptowane przez
Międzynarodową Federację Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca.
W zakresie pozyskiwania dochodów w 2007 podejmowane były róŜne działania jak np. prowadzenie
odpłatnych kursów pierwszej pomocy, czy wynegocjowanie zadośćuczynienia za naduŜycie znaku CK.
Podjęto próbę realizacji ogólnopolskiego projektu ekologicznego polegającego na zbiórce puszek
aluminiowych. Przeprowadzono pilotaŜ projektu w trzech województwach, jednakŜe nie udało się uzyskać
zadawalających efektów. Od października 2007 r. prowadzona jest kampania zachęcająca do zaopatrzenia
się w kartę I.C.E. (In Case of Emergency). Noszona przy sobie, wypełniona karta, moŜe w nagłych
wypadkach

pomóc w skontaktowaniu się z najbliŜszymi osobami poszkodowanych w celu zarówno

ustalenia stanu ich zdrowia jak i szybkiego poinformowania rodziny i bliskich o tym, co stało się z daną
osobą.
Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań wykonywało nadal swoje podstawowe zadania na rzecz ofiar II
wojny światowej, ale teŜ coraz więcej spraw dotyczyło uchodźców i migrantów oraz osób z którymi został
utracony kontakt w ostatnich latach. Mimo upływu lat od zakończenia II wojny światowej nadal
odnajdywane są szczątki cywilnych i wojskowych ofiar wojny. W prowadzonych ekshumacjach uczestniczą
przedstawiciele PCK. Trwa równieŜ współpraca Biura z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
Muzeum Powstania Narodowego i Instytutem Pamięci Narodowej. W okresie sprawozdawczym do Biura
wpłynęło 14.595 pism z kraju i zagranicy, załatwiono 12.772 sprawy indywidualne, zarejestrowano
1.313 nowych, imiennych dokumentów, uzyskanych z archiwów krajowych i zagranicznych, przyjęto
10.988 interesantów.
Zarząd Główny i Krajowa Rada Reprezentantów PCK odbywały posiedzenia, zgodnie z przyjętym planem
pracy. Podejmowane uchwały dot. najwaŜniejszych spraw finansowych, majątkowych i organizacyjnych.
Swoje zamierzenia zrealizowały równieŜ Kapituła Odznaki Honorowej PCK i Sąd Organizacyjny PCK.
Intensywnie pracowała Komisja Statutowa powołana przez Krajową Radę Reprezentantów. Opracowano
kilka wersji statutu, ostatnia zatwierdzona przez Zarząd Główny została poddana konsultacji w terenie.
Uwagi i propozycje napływały jeszcze w styczniu 2008 r., chociaŜ termin ich nadsyłania upłynął 22 grudnia
2007 r. Znowelizowanie statutu jest bardzo trudnym zadaniem, poniewaŜ konieczne jest uwzględnienie
zaleceń Komisji Wspólnej ds. Statutów MKCK i Federacji, przepisów prawa obowiązującego w państwie,
odnoszących się do Stowarzyszenia, a takŜe stworzenia elastycznych, funkcjonalnych zapisów
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umoŜliwiających dostosowanie się organizacji zarówno wewnętrznie jak i do dynamicznych zmian
zachodzących na zewnątrz.
W 2007 r. działało 16 okręgów, 265 rejonów, 6.607 jednostek podstawowych, zrzeszających 127.890
członków. W Stowarzyszeniu zatrudnionych było 1.246 osób na umowy o pracę (w tym 822 w działalności
opiekuńczej) oraz 3.534 na umowy-zlecenie (w tym 3.317 w działalności opiekuńczej).
Podsumowując sprawozdanie za 2007 r. moŜna stwierdzić, Ŝe był to kolejny rok , w którym mimo róŜnych
trudności , borykania się z ogromnymi problemami organizacyjnymi i finansowymi udało się zrobić wiele.
Warto podkreślić, Ŝe chociaŜ w wielu dziedzinach odnotowano spadek aktywności, to liczba osób objętych
pomocą PCK utrzymuje się od lat na niezmiennym poziomie, tj. ponad 400 tys. osób.
Dane liczbowe dotyczące działalności Polskiego Czerwonego KrzyŜa w 2007 r. zawierają tabele na końcu
sprawozdania.
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III DANE O ORGANIZACJI POśYTKU PUBLICZNEGO.
1. Polski Czerwony KrzyŜ
ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
nr KRS: 0000225587, data wpisu: 24.01.2005 r., REGON: 007023731
Polski Czerwony KrzyŜ powstał 18 stycznia 1919 r. jako Polskie Towarzystwo Czerwonego KrzyŜa, od
1927 r nosi nazwę „Polski Czerwony KrzyŜ” i posługuje się skrótem „PCK”. 14 lipca 1919 r. został uznany
przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego KrzyŜa, a 16 września 1919 r. przyjęty do Ligi Stowarzyszeń
Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca – obecnie Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń
Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca. Polski Czerwony KrzyŜ jest stowarzyszeniem krajowym
Czerwonego KrzyŜa w rozumieniu Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z 12 sierpnia 1949 r.
(Dz. U. z 1956 r. nr 38, poz. 171) i Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z 8 czerwca 1977 r.
(Dz.U. z 1992 r. nr 41, poz. 175).

Podstawy prawne działalności PCK:
-

ustawa z 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym KrzyŜu (Dz.U. nr 41, poz. 276),

-

statut – zatwierdzony rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 października 2004 r. (Dz.U. nr 237
z 3 listopada 2004 r.),

-

uchwały Międzynarodowych Konferencji Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca.

2. Polski Czerwony KrzyŜ posiada osobowość prawną. Okres istnienia Stowarzyszenia jest nieograniczony.
3. Godłem Czerwonego KrzyŜa jest czerwony krzyŜ na białym polu (KrzyŜ genewski) występujący
samodzielnie lub w połączeniu z nazwą „Polski Czerwony KrzyŜ”, lub „PCK”. Zasady i sposoby uŜywania
oraz ochrony znaku czerwonego krzyŜa określa ustawa o PCK, regulamin uchwalony przez organy
Międzynarodowego Ruchu Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca oraz uchwały wydane przez
właściwe organy władzy i administracji publicznej.
4. Polski Czerwony KrzyŜ działa na zasadzie dobrowolności, wspomagając władze publiczne w działalności
humanitarnej, zgodnie z Konwencjami genewskimi i ich Protokołami dodatkowymi, jako jedyne
stowarzyszenie krajowe Czerwonego KrzyŜa upowaŜnione do prowadzenia działalności w Polsce. Jako
członek Międzynarodowego Ruchu Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca w swojej działalności,
a takŜe w stosunkach z władzami publicznymi i innymi organizacjami zachowuje autonomię i kieruje się
Podstawowymi Zasadami Ruchu, którymi są: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezaleŜność,
dobrowolność, jedność i powszechność.
5. Celem Polskiego Czerwonego KrzyŜa (§ 8 Statutu PCK) jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich
łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w kaŜdym czasie przy zachowaniu bezstronności oraz bez
jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynaleŜności do grupy etnicznej,
pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.
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6. Podstawowym dokumentem programowym, w oparciu o który realizowane są cele statutowe
Stowarzyszenia jest Strategia Programowa PCK do 2010 r. oraz opracowane na jej podstawie załoŜenia do
programu działania Polskiego Czerwonego KrzyŜa w latach 2006-2009, zatwierdzone uchwałą Krajowego
Zjazdu PCK, 18 grudnia 2005 r.
7. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są koła, kluby, grupy, które wchodzą w skład struktur
rejonowych. Struktury rejonowe tworzą struktury okręgowe, które wchodzą w skład struktury krajowej PCK.
NajwyŜszym organem Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd, zwoływany co najmniej raz na 4 lata. W okresie
między zjazdami najwyŜszym organem uchwałodawczym jest Krajowa Rada Reprezentantów PCK.
Naczelnymi organami zarządzającymi są Zarząd Główny PCK i wyłonione przez niego Prezydium.
8. Członkami Zarządu Głównego PCK, wybranymi przez Zjazd Krajowy PCK na kadencję 2005-2009 są:
1/ Jarosław Pinkas - prezes ZG PCK – do 15 grudnia 2007 r.
2/ Jarosław Cieszkiewicz – wiceprezes ZG PCK,
3/ ElŜbieta Mikos-Skuza – wiceprezes ZG PCK,
4/ Andrzej Trybusz – wiceprezes ZG PCK,
5/ Łucja Andrzejczyk – członek ZG PCK,
6/ Jerzy Bisek – członek ZG PCK,
7/ Maciej Budka – członek ZG PCK,
8/ Jerzy Foltyniak – członek ZG PCK,
9/ Jerzy Kornaus – członek ZG PCK,
10/ Waldemar Kowalczyk – członek ZG PCK,
11/ Krzysztof Olbromski – członek ZG PCK.
9. Prezydium Zarządu Głównego PCK, w 2007 r.

stanowili Jarosław Pinkas, Jarosław Cieszkiewicz,

ElŜbieta Mikos-Skuza, Andrzej Trybusz i Waldemar Kowalczyk.
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IV DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego KrzyŜa przyjął uchwałą „ZałoŜenia do programu działania Polskiego
Czerwonego KrzyŜa w latach 2006-2009” wyznaczające następujące obszary priorytetowe w działalności
Stowarzyszenia:
1.

Przygotowanie do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomoc osobom
poszkodowanym.

2.

Pomoc osobom ubogim, chorym i wykluczonym społecznie oraz promocja zdrowia fizycznego
i psychicznego.

3.

Upowszechnianie Podstawowych Zasad i wartości humanitarnych, międzynarodowego prawa
humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz wiedzy o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego KrzyŜa
i Czerwonego PółksięŜyca.

4.

Przekształcenie Polskiego Czerwonego KrzyŜa w dobrze funkcjonujące stowarzyszenie krajowe.

IV 1.
Dla obszaru priorytetowego 1.

Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego KrzyŜa przyjął 5 celów

strategicznych:
•

Łagodzenie skutków klęsk i katastrof poprzez niesienie pomocy osobom poszkodowanym.

•

Przygotowanie do działania w przypadku klęsk i katastrof w kraju i za granicą.

•

Podniesienie poziomu umiejętności społeczeństwa w zakresie praktycznego udzielania pierwszej
pomocy.

•

Niesienie pomocy psychologicznej ofiarom klęsk i katastrof.

•

Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy w ruchu drogowym.

W 2007 r. nie wystąpiły w Polsce klęski lub katastrofy o zasięgu ogólnopolskim. Był to dla Stowarzyszenia
czas na prowadzenie prac nad zwiększeniem zdolności do reagowania na zdarzenia o charakterze klęski
Ŝywiołowej. Poprawa przygotowania PCK w tym zakresie, wzrost skuteczności reagowania na wypadek
klęsk i katastrof oraz wzmocnienie struktur ratowniczych zaleŜy od:
- wypracowania modelu uczestnictwa w systemie,
- współpracy z państwowym systemem ratowniczym,
- przygotowania grup drugiej fazy pomocy humanitarnej ofiarom klęsk i katastrof,
- prowadzenia róŜnego rodzaju szkoleń na kilku szczeblach,
- budowy systemu działania grup ratownictwa PCK.
Rozpoczęte w 2006 r. działania mające na celu rozwój grup ratownictwa i grup pomocy humanitarnej
kontynuowane były w 2007 r.

W styczniu tego roku Zarząd Główny podjął dwie uchwały: nr 117/07

określającą standardy wyposaŜenia indywidualnego i grupowego ratowników PCK, standard oznakowania
obowiązujący w grupach ratownictwa PCK oraz wzór karty udzielonej pomocy przez grupę ratownictwa
PCK . Druga uchwała nr 118/07 dotyczyła regulaminu stopni ratowniczych w grupie ratownictwa PCK.
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Bardzo waŜne było zakończenie negocjacji z Niemieckim Czerwonym KrzyŜem i uzyskanie środków na
realizację trzyletniego programu –„Wzmocnienie moŜliwości Polskiego Czerwonego KrzyŜa w obszarze
przygotowania na klęski i katastrofy, grupy pomocy humanitarnej do działań krajowych i zagranicznych
w sferze zarządzania kryzysowego na lata 2007-2009”. Oczekiwanym rezultatem tego projektu jest system
działający w oparciu o:
- 23 grupy ratownictwa (w tym 3 specjalistyczne) działające na terenie 14 okręgów;
- 6 grup pomocy humanitarnej działających na terenie 6 okręgów;
- 24 osoby personelu Stowarzyszenia gotowych do misji międzynarodowych.
- Centrum Edukacyjno-Treningowe w Zgierzu;
- efektywną współpracę z partnerami publicznymi w sferze zarządzania kryzysowego.
BudŜet programu wynosi 500.000 EUR płatne w 3 rocznych transzach. Środki te przeznaczone są na
szkolenia wolontariuszy i pracowników w kraju i za granicą, zakup wyposaŜenia grup, organizację ćwiczeń
terenowych. W ramach realizacji pierwszej części projektu

wybrano 8 grup ratownictwa (GRS PCK

Gdańsk, GRM PCK Wrocław, GR PCK Czechowice-Dziedzice, GR PCK Bielsko-Biała, GR PCK
Bydgoszcz, GR PCK Kraków, GR PCK ŁomŜa i GR PCK Kielce), które są wyposaŜane w sprzęt ochronny,
ratowniczy i łączności. W listopadzie ubiegłego roku przeszkolono 30 członków i kandydatów na członków
Grup

Pomocy Humanitarnej

Okręgów:

Mazowieckiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Pomorskiego

i Podkarpackiego. Szkolenie prowadzili trenerzy Niemieckiego Czerwonego KrzyŜa z Hesji, w ramach
podpisanej w 2007 r. umowy o współpracy pomiędzy NCK Landu Hesja a PCK. Poza pomocą w rozwoju
grup pomocy humanitarnej poprzez

szkolenia umowa przewiduje wymianę grup w ramach ćwiczeń

praktycznych a takŜe wspólne prowadzenie programów międzynarodowych oraz pozyskiwanie środków
z Unii Europejskiej na róŜne programy.
Zarówno grupy ratownictwa PCK jak i okręgi na terenie których działają dokładają starań aby pozyskać
środki na rozwój i wzmocnienie grup. Na przykład dzięki dotacji Urzędu Miasta Lublin, środkom z tytułu
nawiązek sądowych oraz pozyskanym przez Lubelską GR PCK zakupiono sprzęt do prowadzenia szkoleń
oraz ratowniczy wartości 7.560 zł. Grupa Ratownictwa PCK w Opolu zorganizowała zbiórkę funduszy na
zakup ambulansu, Grupa Ratownictwa PCK Olsztyn została wyposaŜona w sprzęt wartości 10.600 zł a takŜe
ambulans – dar WSPR , wyremontowany przez Zarząd Okręgowy PCK za kwotę 6.800 zł.
Działalność GR PCK w 2007 r. polegała na organizowaniu pokazów, zabezpieczaniu imprez, udziale
w róŜnych zawodach sprawdzających umiejętności. Trzy GR PCK (Wrocław, Bielsko-Biała i CzechowiceDziedzice) uczestniczyły w bardzo duŜym przedsięwzięciu jakim był „Przystanek Woodstock 2007”
w Kostrzynie, organizowany

przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

W

polowym punkcie

medycznym zorganizowanym przez PCK udzielono pomocy ponad 400 osobom. Grupa Ratownictwa PCK
Koszalin zabezpieczyła 83 imprezy masowe i zgromadzenia publiczne, udzieliła pomocy 450 osobom,
zorganizowała 32 pokazy ratownicze. W okresie letnim realizowała program „Mieleńskie Patrole
Rowerowe” – w kaŜdy weekend ratownicy patrolowali teren Gminy Mielno. NaleŜy podkreślić, Ŝe Grupa
pozyskała od sponsorów 6.900 zł na zakup rowerów do realizacji tego projektu.
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W 2007 r. działały 32 Grupy Ratownictwa PCK liczące 526 członków, 5 Grup Ratownictwa
Medycznego PCK liczące 116 członków oraz 2 Grupy Ratownictwa Specjalistycznego PCK liczące 60
członków. Grupy te zabezpieczyły ogółem 1.225 imprez udzielając pomocy 5.132 osobom. Ponadto
Grupy zorganizowały 672 pokazy i wzięły udział w 261 ćwiczeniach. Poza grupami ratownictwa,
w 2007 r. działało 16 grup pomocy humanitarnej liczących 145 członków.
W 2007 r. funkcjonowało 14 magazynów interwencyjnych okręgowych i 20 rejonowych, przygotowanych
do udzielenia pomocy 10.466 osobom. Z zasobów magazynów interwencyjnych udzielono pomocy 1.343
osobom.
Zarządy okręgowe współpracują z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, a na
poziomie Zarządu Głównego z Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Biurem ds.Ochrony
Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej StraŜy PoŜarnej a takŜe MSWiA i MSZ.

W 2007 r. kontynuowana była działalność popularyzująca naukę pierwszej pomocy. Polegała ona na
szkoleniach firm, instytucji i osób prywatnych oraz na prowadzeniu akcji uświadamiających potrzebę nauki
pierwszej pomocy. Szkolenia prowadzone były w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji
z 2005 r. Rozpoczęto takŜe wdraŜanie wytycznych opracowanych przez Belgijski Czerwony KrzyŜ –
wytyczne Europejskiego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy.
Rozpoczęto - 1 lipca 2007 r. – wdraŜanie nowego systemu pierwszej pomocy, zatwierdzonego uchwałą ZG
PCK nr 14/07 z 27 marca 2007 r. Od marca (zatwierdzenie systemu uchwałą ZG PCK) do lipca (przyjętego
terminu rozpoczęcia wdraŜania systemu) opracowane zostały: nowy wykaz szkoleń oraz wytyczne do nich,
nowy wzór legitymacji słuŜbowej instruktora pierwszej pomocy PCK oraz wzory i ceny zaświadczeń.
Ustalono takŜe okres przejściowy na mocy którego uprawnienia instruktorskie waŜne do końca 2007 r.
przedłuŜane były na wcześniejszych zasadach.
Nowy system szkoleń przewiduje funkcjonowanie koordynatorów okręgowych pierwszej pomocy we
wszystkich okręgach PCK. Do końca 2007 r. powołano koordynatorów w 15 okręgach (nie powołano
w okręgu dolnośląskim).

Bardzo istotne jest upowszechnienie nowego systemu szkoleń, jego zasad

i towarzyszących dokumentów w całym Stowarzyszeniu. Doświadczenia ubiegłego roku wskazują, Ŝe mimo
iŜ wdraŜanie nowego systemu przebiega bez większych problemów, to jednak wymaga dalszego
wzmoŜonego nadzoru ze strony Zarządu Głównego PCK.
W ciągu roku sprawozdawczego uzupełniano informacje w bazie danych instruktorów pierwszej pomocy
PCK. W celu usprawnienia prac z tym związanych

poprawiono i uzupełniono druki sprawozdawcze,

dzięki którym uzyskano ujednolicone dane za 2007 rok równieŜ z rejonów. W 2007 r. zorganizowano
2 kursy dla instruktorów pierwszej pomocy PCK (w Kielcach i Zgierzu), na których przeszkolono 25 osób
(egzamin zdało 21 osób). Ponadto przedłuŜono – na wniosek zarządów okręgowych PCK - uprawnienia
61 instruktorom terenowym, zaś odebrano 2.
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W 2007 r. Zarząd Główny PCK otrzymał z Ministerstwa Zdrowia dotację na prowadzenie kursów dla
nauczycieli. W ramach tej dotacji zorganizowano 333 kursy 20 godzinne (16 godzinny kurs
podstawowy I pomocy oraz 4 godziny przeznaczone na programy nt. bezpieczeństwa), przeszkolono
4.159 osób.
Prowadzono takŜe szkolenia z zakresu BLS-AED (Basic Life Support – Automated External
Defibrillation – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem defibrylatora zewnętrznego).
W sumie zorganizowano 10 kursów, w których uczestniczyło 60 osób – kaŜdy złoŜony z części
BLS-AED oraz z części instruktorskiej. Część instruktorską zaliczyły 42 osoby.
W roku sprawozdawczym kontynuowano prace zmierzające do podnoszenia standardu Centrum
Edukacyjno-Treningowego PCK w Zgierzu. Uzupełniana systematycznie baza dydaktyczna pozwoliła na
wykorzystanie CET równieŜ do organizowania innych imprez i akcji, np. Olimpiady Promocji Zdrowego
Stylu śycia PCK, czy szkolenia koordynatorów programów ogólnopolskich.
W 2007 r. rozegrano tradycyjnie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. W etapie rejonowym wzięło udział
1020 druŜyn, w etapie okręgowym – 160,

a w etapie centralnym, którego gospodarzem był Okręg

Wielkopolski PCK – 16 reprezentujących wszystkie okręgi. Mistrzostwa wygrała druŜyna z Okręgu
Pomorskiego PCK. DruŜyna ta reprezentowała PCK w Europejskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
w Limerick, w Irlandii, w dniach 5 - 8 lipca 2007 r.
Ogólnie Mistrzostwa uzyskały dobrą ocenę uczestników, organizatorów i władz samorządowych.
Pracownicy biura ZG PCK skontrolowali 15 zawodów okręgowych. ChociaŜ zauwaŜalny jest wzrost
poziomu merytorycznego i organizacyjnego Mistrzostw, jednakŜe występują róŜnice w tym zakresie,
w zaleŜności od okręgu.
Pod koniec 2007 r. rozpoczęto prace nad

udoskonaleniem dotychczasowego regulaminu Mistrzostw.

PoniewaŜ zgłoszono wiele uwag, zapadła decyzja o opracowaniu nowego regulaminu, który obowiązuje od
2008 roku.
W 2007 r. przeprowadzono w rejonach i okręgach ogółem:
1) 1.221

szkoleń

I pomocy dla osób do 18 lat (bez wydawania zaświadczeń) na

których

przeszkolono 30.556 osób,
2) 1.018 szkoleń I pomocy dla osób do 18 lat (z zaświadczeniem) na

których przeszkolono

17.876 osób,
3) 1.936

szkoleń I pomocy dla osób powyŜej 18 lat (z zaświadczeniem) na których przeszkolono

28.268 osób.
Polski Czerwony KrzyŜ po raz kolejny włączył się w europejską kampanię Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego „Road Safety Campain”. Celem kampanii jest uświadomienie zagroŜenia wynikającego
z niewłaściwego zachowania się na drogach oraz przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Głównym partnerem projektu była TOYOTA Motor Polska. Inauguracja polskiej kampanii odbyła się
23 września 2007 r. w trakcie telewizyjnego pikniku na Polu Mokotowskim.
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IV 2.
W obszarze priorytetowym drugim Krajowy Zjazd wyznaczył 3 cele strategiczne:
1.

Poprawa sytuacji bytowej osób potrzebujących.

2.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup i jednostek.

3.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie.

Poprawa sytuacji bytowej osób potrzebujących jest stałą troską Polskiego Czerwonego KrzyŜa od początku
jego istnienia. Do podstawowych form aktywności Stowarzyszenia w tym zakresie naleŜą opieka nad
chorym w domu sprawowana przez siostry PCK, pomoc sąsiedzka, doŜywianie dzieci i dorosłych, pomoc
socjalna (wydawanie odzieŜy, zapomogi, zakup leków, wyprawek szkolnych, paczki Ŝywnościowe, itp.).
JednakŜe od wielu lat toczyła się w Stowarzyszeniu dyskusja nad przyszłością tej dziedziny działalności.
Efektem tej dyskusji jest „Strategia programowa Polskiego Czerwonego KrzyŜa w zakresie opieki i pomocy
społecznej na lata 2007-2010” zatwierdzona uchwałą nr 17/06 Krajowej Rady Reprezentantów PCK podjętą
9 grudnia 2006 r. W 2007 r. rozszerzono i uzupełniono Strategie w odniesieniu do usług opiekuńczych.
Rozszerzenie to nastąpiło równieŜ w drodze uchwały KRR PCK (nr 20/2007).
Efekty działalności Stowarzyszenia na rzecz potrzebujących w 2007 r. przedstawiały się następująco:
-

prowadzono 126 punktów opieki, w których zatrudnionych było 3.783 siostry PCK ( 624 na umowy
o pracę, 3.159 na umowy zlecenie ), sprawujące opiekę nad 14.121 chorymi w domu,

-

120 osób objęto pomocą sąsiedzką,

-

prowadzono 63 ośrodki opiekuńcze, z których w ciągu roku skorzystało 5.750 osób,

-

421.723 osobom udzielono pomocy socjalnej - doraźnej, za kwotę ogólną – 5.495.952 zł.

-

wydano 141.982 posiłki, w 300 placówkach, doŜywiano 4.447 osób za łączną kwotę 465.896 zł,
w tym środki własne PCK – 104.628 zł.

Zarząd Główny PCK, w ramach programu „Sieć Partnerów PCK” oraz za środki pozyskane przez
Radę Pań PCK sfinansował doŜywianie 2036 dzieci za kwotę 379.120 zł. Było to moŜliwe dzięki
firmom: Deutsche Bank BPC, 3M Poland Sp.z.o.o., KGHM Polska Miedź S.A., Coca-Cola HBC,
Polkomtel S.A., Bank PKO S.A.
W celu pozyskania środków na realizację zadań z zakresu pomocy socjalnej okręgi i rejony PCK
organizowały tradycyjne kwesty uliczne oraz zbiórki darów rzeczowych. W 2007 r.: pozyskano dary
z zagranicy o łącznej wadze blisko 59 ton i wartości 56.528 zł oraz dary krajowe o wadze blisko 2.117 ton
i wartości 5.207.463 zł.
Okazją do pozyskiwania środków finansowych i darów rzeczowych na cele pomocy socjalnej były
organizowane w całym kraju akcje takie jak: „Gorączka Złota”, „Wielkanoc z PCK”, „Wyprawka dla śaka”,
„Kampania Walki z Głodem”, „Znicz”, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”.
Ponadto rejony i okręgi otrzymywały dotacje i środki na programy finansowane przez urzędy administracji
rządowej i samorządowej wszystkich stopni.
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Zarząd Główny PCK kontynuował pomoc osobom poszkodowanym i rodzinom ofiar katastrofy budowlanej
w Chorzowie. Wypłacono renty dla 15 dzieci wartości 104.330,40 zł

oraz 12 osobom zasiłki

rehabilitacyjne na kwotę 19.280 zł.

W 2007 r. Polski Czerwony KrzyŜ realizował ogólnopolskie zadania publiczne z zakresu opieki i pomocy
socjalnej, finansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia:
1. na podstawie umowy nr B-M1/02/ORG/2007 zawartej pomiędzy ZG PCK a MPiPS 25 września 2007 r.
na realizację zadania publicznego „Powrót osób bezdomnych do społeczności” na kwotę 80.000 zł oraz
aneksu do tej umowy z 6 listopada 2007 r, na kwotę 513.000 zł. Adresatami zadania były osoby
bezdomne lub zagroŜone bezdomnością z 12 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego,
lubelskiego,

łódzkiego,

małopolskiego,

mazowieckiego,

opolskiego,

pomorskiego,

śląskiego,

warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W ramach realizacji tego zadania
pomocą objęto 4.268 osób, w róŜnym wieku, w tym 2.946 męŜczyzn , 1.208 kobiet oraz 114 dzieci.
Ze względu na późny termin otrzymania środków udało się zrealizować ok. 80 % planowanych działań.
2. na podstawie umowy nr 29/ZPZ/stow/2007/3632 zawartej pomiędzy PCK a Ministerstwem Zdrowia
13 sierpnia 2007 r. na realizacje zadania publicznego „Szkolenie Polskiego Czerwonego KrzyŜa dla
opiekunów osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych w zakresie opieki i wsparcia
psychologicznego”. Zadanie realizowane było od 13 sierpnia
województwach:

kujawsko-pomorskim,

lubelskim,

do 31 grudnia 2007 r., w 10

małopolskim,

mazowieckim,

opolskim,

podkarpackim, podlaskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Szkolenia składały się
z wykładów i warsztatów w zakresie:
- udzielania choremu pomocy fizycznej, psychiczno-emocjonalnej i społecznej,
- podstaw pielęgnacji chorego,
- podstaw rehabilitacji chorego,
- pierwszej pomocy.
Wykładowcami byli lekarze, pielęgniarki, oligofrenopedagodzy, ratownicy medyczni, rehabilitanci,
psycholodzy, instruktorzy pierwszej pomocy PCK. KaŜdy uczestnik szkolenia uzyskał zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia oraz o ukończeniu 5 godzinnego elementarnego kursu I pomocy PCK. Szkolenie
prowadzono w oparciu o program przygotowany w Zarządzie Głównym PCK. W sumie uczestniczyło 1.225
osób. W ramach realizacji zadania przeprowadzono 48 szesnastogodzinnych

szkoleń dla

nieprofesjonalistów opiekujących się osobami chorymi w domu.
Realizowane są takŜe inne formy pomocy potrzebującym. Np. w Bydgoszczy zorganizowano kolejną
w kraju, wypoŜyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, z której w 2007 r. skorzystało 19 osób.
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W okresie sprawozdawczym kontynuowana była realizacja projektu @LTERCAMP.
Jego celem jest pomoc zagroŜonym dyskryminacją na rynku pracy osobom, które po potencjalnym
uzyskaniu statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany mają trudności z integracją społecznozawodową. W 2007 r. realizowane było działanie 2, jego zakończenie przewidziane było na 31.12.2007 r,
jednakŜe termin ten został przedłuŜony do 31 marca 2008 r. Działanie to obejmuje uruchomienie
wzorcowego ośrodka adaptacji w Czerwonym Borze do którego kwalifikowani są cudzoziemcy objęci
programem. Ośrodek zapewnia zakwaterowanie, wyŜywienie, pomoc psychologiczną i prawną,
indywidualna opiekę mentorów, kurs języka polskiego, kursy komputerowe oraz zawodowe. Działanie
2 obejmuje takŜe przeprowadzenie ogólnopolskich badań społecznych w zakresie problematyki projektu,
realizację ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz adaptacji społeczno-zawodowej cudzoziemców oraz
prowadzenie badań ewaluacyjnych.
W czasie trwania projektu udało się przygotować 36 osób narodowości czeczeńskiej do wejścia na rynek
pracy, poprzez naukę języka polskiego, naukę zawodu oraz rozwijanie dodatkowych kompetencji
przydatnych na rynku pracy.

Polski Czerwony KrzyŜ jest partnerem w dwóch innych projektach realizowanych w ramach EQUAL:
1.

Nowa Droga dla Byłych Więźniów – dotyczący osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym ze

względu na odbywanie w przeszłości kary pozbawienia wolności. Zakończono realizację działania
2

polegającego na opracowaniu i wdraŜaniu kontraktu społecznego (modelu współpracy partnerskiej),

organizacji i udzielaniu pomocy beneficjentom po zakończeniu kary pozbawienia wolności w placówkach
współpracujących z Centralnym Zarządem SłuŜby Więziennej w kraju, prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej
wśród beneficjentów programu i ich rodzin.
2.

Partnerstwo dla aktywizacji zawodowej Romów poprzez narzędzia gospodarki społecznej – dotyczy

mniejszości romskiej jako grupy zagroŜonej wykluczeniem społecznym, dyskryminacją i nierównym
dostępem do rynku pracy. W ramach realizacji projektu uruchomiono w Olsztynie spółdzielnię pracy.

W 2007 r. Polski Czerwony KrzyŜ kontynuował realizację programu

„Dostarczanie Ŝywności dla

najuboŜszej ludności Unii Europejskiej 2007” (PEAD). W projekcie uczestniczyło 8 okręgów PCK.
Przyjęto ogółem 6.603,029 ton Ŝywności (makaron, mąka, kasza jęczmienna, cukier, płatki
kukurydziane, sery podpuszczkowe, mleko UHT, dania gotowe, dŜemy) wartości 9.430.034,57 zł netto.
Tą formą pomocy objęto ok. 250 tys. osób potrzebujących.

W 2007 r. takŜe Zarząd Główny otrzymał dary, przede wszystkim leki, środki czystości oraz kosmetyki
ogólnej wartości 51.591,94 zł. Zostały one przekazane potrzebującym za pośrednictwem okręgów. Wśród
darczyńców naleŜy wymienić Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne S.A., Coty Polska Sp.z.o.o., Oriflame,
Avon Cosmetics Sp.z.o.o., Johnson&Johnson.
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Promocja zdrowego stylu Ŝycia,

kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie to

działalność statutowa prowadzona z największym natęŜeniem w środowisku dziecięco-młodzieŜowym.
W całym kraju, w tym środowisku, zorganizowano 25.839 akcji promujących zdrowie i zdrowy styl Ŝycia
(konkursy, szkolenia, pogadanki, prelekcje), w których wzięło udział 659.512 uczestników. Akcje te
prowadzone były za pośrednictwem klubów „Wiewiórka” i szkolnych kół PCK. Kontynuowany był takŜe
program edukacyjny dla dzieci pt. „Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”, którego celem jest
wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nawyków dbałości o bezpieczeństwo,
higienę, tolerancję i pomoc potrzebującym. W 2007 r. program „Super Wiewiórka - Przyjaciółka
Oli i Kuby” realizowany był w 616 placówkach, uczestniczyło w nim 18.735 dzieci.
W 2007 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Głównym PCK a firmą „Polska RóŜa”
Sp. z o.o. na mocy którego opracowano program edukacyjny z zakresu zdrowego Ŝywienia pt. ”śyjmy
zdrowo” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. W początkowej fazie pilotaŜ programu zostanie
zrealizowany w 10 przedszkolach w Warszawie.
W sierpniu 2007 r. Polski Czerwony KrzyŜ otrzymał dotację w wysokości 13.080 zł na wprowadzenie
nowego programu edukacyjnego dla uczniów gimnazjów z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa.
W ramach otrzymanych środków przetłumaczony został program Niemieckiego Czerwonego KrzyŜa „Erste
Hilfe In der Grundschule”. PilotaŜ programu przeprowadzono w 20 klasach gimnazjalnych w wybranych
szkołach w województwie małopolskim. W tym celu zorganizowano szkolenie, w Ośrodku SzkolnoRehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej, w trakcie którego 20 nauczycieli przeszło podstawowy kurs
pierwszej pomocy oraz czterogodzinne szkolenie z zakresu wdraŜania programu, który został nazwany „Nie
bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy”. Nauczyciele bardzo dobrze ocenili program, podkreślali, Ŝe
do tej pory nie było podobnego programu dla tej grupy wiekowej.

W 2007 r. odbyła się XV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu śycia PCK, w której
wzięło udział łącznie, we wszystkich etapach (szkolnym, rejonowym i okręgowym) 43.122 uczniów
z 1588 szkół w całym kraju. Realizatorami Olimpiady na szczeblach lokalnym i wojewódzkim byli
opiekunowie szkolnych kół PCK i pracownicy zarządów rejonowych i okręgowych. W realizacji zadania
uczestniczyli takŜe liczni wolontariusze i wykwalifikowana kadra, legitymująca się bogatym
doświadczeniem zawodowym w zakresie promocji zdrowia, higieny, Ŝywienia i innych zagadnień
związanych z tematyką Olimpiady. Etap centralny Olimpiady, nad którym patronat honorowy objęły
Ministerstwa Zdrowia i Edukacji Narodowej, odbył się 14 czerwca 2007 r. Uczestniczyło w nim
31 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W 2007 r. został opracowany nowy regulamin Olimpiady, który zatwierdził Zarząd Główny PCK uchwałą
nr 147/07 z 24 kwietnia 2007 r., a w Ŝycie wszedł 1 września 2007 r.
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W ramach współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS Zarząd Główny PCK zorganizował trzy szkolenia
z zakresu podstawowej wiedzy na temat HIV/AIDS. Wzięło w nim udział 90 instruktorów pierwszej pomocy
PCK. Szkolenia te odbyły się w Centrum Edukacyjno-Treningowym w Zgierzu, w marcu, kwietniu oraz
wrześniu 2007 r. Aktualnie PCK dysponuje kadrą 180 edukatorów w zakresie podstawowej wiedzy na temat
HIV/AIDS.

Bardzo waŜnym elementem pracy w środowisku dziecięco-młodzieŜowym i oddziaływania
wychowawczego są róŜne formy wypoczynku organizowane dla dzieci i młodzieŜy, najczęściej z rodzin
najuboŜszych. KaŜdego roku największy zasięg ma akcja letnia. W 2007 r. rejony i okręgi PCK
zorganizowały:
-

48 turnusów kolonii socjalnych dla 2.371 uczestników,

-

4 turnusy zdrowotne dla 158 uczestników,

-

5 turnusów obozów kontaktowych z udziałem 166 uczestników,

-

14 turnusów obozów szkoleniowych z udziałem 369 uczestników,

-

5 turnusów innych z udziałem 156 uczestników

-

41 turnusów półkolonii z udziałem 1.410 dzieci

W sumie w 117 róŜnych formach wypoczynku letniego organizowanego przez Polski Czerwony KrzyŜ
w 2007 r., uczestniczyło 4630 dzieci.
Oferta wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy, przygotowana przez nasze Stowarzyszenie jest bardzo
interesująca i konkurencyjna. W czasie wakacji zapewniamy nie tylko atrakcyjne miejsca wypoczynku, ale
bogaty program turystyczno-edukacyjny. Koloniści i obozowicze uczestniczą w zajęciach integracyjnych,
sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, ale takŜe uczą się radzić sobie ze stresem oraz udzielania pierwszej
pomocy.
Środki pozyskiwane na organizację akcji letniej pochodzą z róŜnych źródeł. Tradycyjną zbiórką funduszy na
ten cel jest akcja „Gorączka Złota”. Poza funduszami zebranymi w tej akcji okręgi i rejony pozyskują środki
z samorządów, od władz oświatowych a takŜe granty i dotacje z innych źródeł. W 2007 r. Zarząd Główny
PCK otrzymał dotację Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 50.400 zł. Z kwoty tej dofinansowano
łącznie 7 turnusów, w których wzięło udział 381 uczestników.
W 2007 r. w Sulejowie zorganizowano dwa obozy dla Społecznych Instruktorów MłodzieŜowych PCK.
W pierwszym, który odbył się od 21 do 31 lipca wzięło udział 95 SIM-ów z 14 okręgów. Obóz ten miał
charakter trenerski, jego celem było przeszkolenie i zmotywowanie liderów ruchu młodzieŜowego PCK,
którzy mają juŜ doświadczenie w pracy w środowisku dzieci i młodzieŜy oraz wzmocnienie działalności
młodzieŜowej w rejonach. W drugim, zorganizowanym w terminie od 3 do 20 sierpnia wzięło udział
36 SIM, reprezentujących 14 okręgów. Obóz ten miał charakter szkoleniowy, jego celem było
przygotowanie liderów działalności PCK w macierzystych społecznościach lokalnych, wyszkolenie nowych
kadr ruchu młodzieŜowego PCK.
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W 2007 r. akcję letnią organizowaną przez rejony i okręgi dofinansował Zarząd Główny PCK kwotą
81.650 zł, ze środków pozyskanych w ramach programu „Sieć Partnerów PCK” oraz kwotą 68.550 zł –
środki pozyskane na ten cel przez Radę Pań PCK.

Jedną z najwaŜniejszych dziedzin działalności statutowej Polskiego Czerwonego KrzyŜa jest promocja
honorowego krwiodawstwa. W 2007 r. pobrano ogółem 432.262 litry krwi, w tym 149.155 litrów od
członków i wolontariuszy Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK. Dzięki działaniom promocyjnym
Polski Czerwony KrzyŜ pozyskał 36.983 dawców pierwszorazowych, organizując 2.064 akcji poboru krwi.
W 2007 r. działały 1.332 kluby HDK PCK zrzeszające 24.686 członków i 124.000 wolontariuszy.
Działalność w zakresie honorowego krwiodawstwa finansowana była (od stycznia do września) ze środków
własnych Stowarzyszenia oraz z dotacji Ministerstwa Zdrowia w ramach konkursu przy 14,59 % wkładu
środków własnych.
W 2007 r. kontynuowane były następujące projekty:
1. II edycja Ogólnopolskiego programu „StraŜacy w honorowym krwiodawstwie. Ognisty RatownikGorąca Krew” pod patronatem honorowym ministrów Zdrowia oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji. W tej edycji uczestniczyło 668 jednostek PSP i OSP, oddano w sumie 4.720,83 litrów
krwi,
2.

IV edycja Ogólnopolskiego Turnieju „Młoda Krew Ratuje śycie”.
W turnieju uczestniczyło ponad 466 szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. Ponad 30.000 uczniów
oddało blisko 16.000 litrów krwi. We wrześniu 2007 r. rozpoczęła się V edycja turnieju. Zgłosiło się
691 szkół, do grudnia 2007 r. odbyło się 561 akcji poboru krwi z udziałem 19.156 uczniów, którzy
oddali 8.354,13 litrów krwi. W ramach Turnieju zrealizowano (od 1.10 do 31.12.2007 r.) projekt,
którego celem była aktywizacja środowiska akademickiego w honorowym krwiodawstwie. W ramach
projektu zorganizowano 330 spotkań i akcji poboru krwi, z udziałem 7.519 studentów. Pobrano
2.945,60 litrów krwi, powstały równieŜ 3 Akademickie Kluby HDK PCK.

3.

I edycja konkursu dla klubów HDK PCK o puchar prezesa Zarządu Głównego PCK.
Celem konkursu było pozyskanie jak największej ilości krwi oraz promowanie idei honorowego
krwiodawstwa za pośrednictwem nowoczesnych technik medialnych. Konkurs trwał od 1 lipca do
31 października 2007 r. , uczestniczyło w nim łącznie 199 klubów z całej Polski, które zorganizowały
509 otwartych akcji poboru krwi. Wybrano 2 najlepsze kluby HDK PCK w tym jeden,

który

zorganizował akcję najlepiej oprawioną medialnie. Pierwsze miejsce zajął Klub HDK PCK przy
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu – Oddziale Terenowym
w Rybniku, zrzeszający 1.100 członków, który w trakcie konkursu zorganizował 17 akcji poboru krwi,
pozyskując blisko 700 litrów krwi. Natomiast najlepszą oprawę medialną przygotował Klub
MłodzieŜowy HDK przy Zarządzie Rejonowym PCK w Kole.
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Ponadto Polski Czerwony KrzyŜ zorganizował we współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, a takŜe

z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic, Poznania,

Warszawy i Zielonej Góry akcję poboru krwi w trakcie XIII przystanku „Woodstock”, od 2 do 4 sierpnia
2007 r. w Kostrzynie n/Odrą. W ciągu 3 dni pozyskano 660 l krwi od 1474 dawców.
Drugim zadaniem PCK w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa jest nadawanie tytułu i odznaki
„ZasłuŜony Honorowy Dawca Krwi” (ZHDK) na podstawie art. 7 ust 2 i 3 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy
z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej słuŜbie krwi. Prowadzono ewidencję osób odznaczonych, wydawano
honorowym dawcom krwi legitymacje i ich duplikaty, organizowano spotkania, na których wręczono
ogółem 15.029 odznak ZHDK.
W 2007 r. najbardziej zasłuŜeni krwiodawcy zostali wyróŜnieni:
-

482 odznaczeniami państwowymi,
49 wyróŜnieniami „Kryształowe Serce”.

Rozpoczęto takŜe prace nad uruchomieniem internetowego „Klubu 25” oraz nowej strony
www.oddajkrew.pl

„Klub 25” jest przeznaczony dla młodych honorowych dawców krwi. Ma to być źródło

informacji o honorowym krwiodawstwie, zasadach działania PCK, zdrowym stylu Ŝycia a takŜe forum
wymiany doświadczeń.
Zarządy okręgowe i rejonowe podejmowały róŜne inicjatywy słuŜące promowaniu honorowego
krwiodawstwa, wśród których moŜna wymienić konkursy literackie i plastyczne nt. honorowego
krwiodawstwa (kujawsko-pomorskie), XXXI Ogólnopolski Rajd HDK PCK „Czerwona RóŜa”(małopolskie
i podkarpackie), spotkanie liderów Ruchu HDK PCK w Mszanie Dolnej, turniej piłki noŜnej honorowych
dawców krwi, okręgowe zawody strzeleckie, wojewódzkie zawody wędkarskie, pływackie, piłki siatkowej
oraz piłki plaŜowej (opolskie, podkarpackie).

Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK odbyła jedno posiedzenie, 1.12.2007 r. W trakcie tego
posiedzenia omówiono realizację wniosków konferencji Ruchu HDK PCK w Wąsoszach , plany związane
z obchodami 50. HDK PCK. Ponadto zgłoszono uwagi do wniosków o nadanie odznaczenia Honorowy
Dawca Krwi – ZasłuŜony dla Zdrowia Narodu.

IV 3.
W obszarze priorytetowym trzecim, Krajowy Zjazd PCK nakreślił następujące cele strategiczne:
1.

Kształtowanie postaw humanitarnych, wraŜliwości na krzywdę ludzką i poszanowania ludzkiej
godności.

2.

Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w społeczeństwie.

3.

Upowszechnianie wiedzy o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego
PółksięŜyca oraz międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych.

Zadania dotyczące tego obszaru priorytetowego realizowane są głównie w środowisku dziecięcomłodzieŜowym. Programy kształcące u dzieci i młodzieŜy postawy humanitarne, Ŝyczliwości i gotowości
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niesienia pomocy drugiemu człowiekowi realizowane są m.in. przez koła szkolne PCK i grupy SIM.
W 2007 r. działało 4.901 kół szkolnych, akademickich, grup SIM, zrzeszających 92.8745 członków
i 77.850 wolontariuszy a takŜe 1766 klubów „Wiewiórka” liczących 56.766 członków. Do tego
środowiska kierowane są programy edukacyjne „Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby” (realizowany
od 2003 roku, programem tym w 2007 r. objęto 5 tys. dzieci) oraz „Ratowniczek”. Oferta ta została
wzbogacona o program skierowany do gimnazjalistów – „Nie bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy”
opracowany na bazie programu edukacyjnego Niemieckiego Czerwonego KrzyŜa. NaleŜy podkreślić, Ŝe
dzieci i młodzieŜ aktywnie uczestniczą w wielu akcjach takich jak np. „Gorączka Złota”, „Wyprawka dla
śaka”, „Uśmiechnij się z PCK” czy organizowanych z okazji „Dnia Walki z Głodem”. Akcje te integrują
środowisko, a przede wszystkim zwracają uwagę na problemy rówieśników, potrzebę dzielenia się z innymi.
Od lutego 2007 r. trwały negocjacje z Duńskim Czerwonym KrzyŜem w sprawie projektu dla województwa
lubelskiego, który ostatecznie otrzymał nazwę „Okno na Świat”, sponsorowanego przez Fundację VELUX
(Fundacja firmy produkującej okna). Fundacja zaproponowała stworzenie programu skierowanego do dzieci
i młodzieŜy, który mógłby być realizowany w Europie Centralnej. Opracowanie takiego programu
zaproponowano Polskiemu Czerwonemu KrzyŜowi. Jednym z podstawowych warunków Fundacji było, aby
projekt realizowano we wschodniej części Polski. Po analizie wybrano województwo lubelskie. Celem
programu jest stworzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieŜy w wieku 7-18 lat, pochodzących z
rodzin najuboŜszych małych miejscowości i wsi a takŜe dla dzieci i młodzieŜy, których rodzice ze względu
na pracę nie mogą się nimi zająć w godzinach popołudniowych. Świetlice mają stać się miejscami gdzie
dzieci będą mogły spokojnie odrabiać lekcje, a takŜe spędzać poŜytecznie i bezpiecznie wolny czas. Projekt
przewiduje równieŜ organizację wycieczek (z programem turystyczno-krajoznawczym i kulturalnym kino, teatr, muzea, waŜne historyczne miejsca) i letniego wypoczynku dla najbardziej potrzebujących
dzieci i młodzieŜy. Program został rozpisany

na 4 lata realizacji, ale wszystko zaleŜy od fazy

pilotaŜowej, która została zaplanowana na okres od listopada 2007 - do sierpnia 2008 r. BudŜet projektu
wynosi 915.505 EUR.

Popularyzacja Podstawowych Zasad Międzynarodowego Ruchu i wartości humanitarnych jest stałym
elementem działalności wszystkich struktur Stowarzyszenia. Bardzo waŜne są działania na rzecz ochrony
znaku i upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego. W 2007 r. poza tradycyjnymi juŜ
działaniami takimi jak Polska Szkoła Prawa Humanitarnego (XI edycja odbyła się w Radziejowicach,
13 - 18 maja 2007 r.), XXV Warszawska Szkoła Letnia MPH w Mądralinie (2-12 lipca 1007 r.), czy konkurs
im. prof. Remigiusza Bierzanka, (na najlepsze prace dyplomowe o tematyce czerwonokrzyskiej)
podejmowane były inne bardzo waŜne i interesujące działania. Z okazji 10 rocznicy podpisania Konwencji
Ottawskiej, 3 grudnia 2007 r. odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim projekcja filmu pt. ”Disarm”
(reŜ. Mary Wareham) połączona z prelekcją na temat problemu min na świecie. W tym samym czasie
Małopolski Zarząd Okręgowy PCK zorganizował konferencję, w trakcie której wygłoszono referaty na temat
min przeciwpiechotnych, uczestnicy konferencji obejrzeli takŜe film pt. „Disarm” oraz wystawę fotografii
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Johna Rodsteda., której bohaterami były ofiary min przeciwpiechotnych oraz saperzy. Ponadto Ośrodek
Upowszechniania zorganizował okrągły stół upowszechniania MPH w Zgierzu, (5-7 listopada), a takŜe
szkolenie dla prezesów, dyrektorów i członków zarządów okręgowych PCK o tematyce MPH,
Międzynarodowego Ruchu CK i CP, 30. Międzynarodowej Konferencji Ruchu, praktycznym zastosowaniu
Podstawowych Zasad oraz ochronie znaku czerwonego krzyŜa.
W listopadzie 2007 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbył się Międzynarodowy Konkurs im. Fridricha
Borna, któremu towarzyszyła konferencja zakończona wykładem „Jednostka wobec okrucieństwa wojny”
wygłoszonym przez prof. Władysława Bartoszewskiego.
W 2007 r. podjęto 20 interwencji w sprawach naduŜycia znaku czerwonego krzyŜa.
Ponadto w ramach wdraŜania programu „Odkrywamy Prawo Humanitarne” odbyły się 4 kursy na których
przeszkolono 143 nauczycieli.

W ramach współpracy z wojskiem przeprowadzono 2 wykłady o tematyce związanej z prawem
humanitarnym konfliktów zbrojnych oraz Międzynarodowym Ruchem Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego
PółksięŜyca,

w ramach kursu Współpracy Cywilno-Wojskowej CIMIC oraz w ramach kursu

organizowanego przez 11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej w śaganiu.
W 2007 r. działalność Ośrodka Upowszechniania MPH dofinansowana była przez Delegaturę MKCK
w Budapeszcie, International Campain to Ban Landmines i Diana Princess of Wales Memorial Fund (grant
do programu Local Voices, Globar Ban).
W listopadzie 2007 r. nawiązano współpracę z Kreisau Initiative Berlin, która co roku organizuje dla
studentów z Europy Środkowo-Wschodniej Modelowy Międzynarodowy Trybunał Karny. Współpraca ta
będzie polegać przede wszystkim na wymianie ekspertów w dziedzinie międzynarodowego prawa
humanitarnego między Polskim Czerwonym KrzyŜem a Kreisau Initiative Berlin.
Okręgi i rejony organizują konkursy wiedzy o MPH, Ruchu CK i CP, prowadzą pogadanki o ochronie znaku,
konwencjach genewskich, skutkach wojen i katastrof, działalności humanitarnej CK. Dla przykładu od 4 lat,
w Bydgoszczy, realizowany jest program „Międzynarodowe Prawo Humanitarne w pigułce” skierowany do
młodzieŜy

szkół

gimnazjalnych,

w

Toruniu

seminarium dla

nauczycieli

i

uczniów

szkół

ponadgimnazjalnych pt.” MPH - co wiem”. Opolski Zarząd Okręgowy PCK zorganizował II Olimpiadę
Wiedzy o Czerwonym KrzyŜu, w 3 etapach (szkolny, rejonowy i wojewódzki), a Zachodniopomorski Zarząd
Okręgowy PCK w Szczecinie przeprowadził XI edycję Konkursu Upowszechniania Międzynarodowego
Prawa Humanitarnego dla szkół ponadgimnazjalnych.
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IV 4.
W obszarze priorytetowym czwartym, Krajowy Zjazd wyznaczył następujące cele strategiczne:
1.

Usprawnienie struktury organizacyjnej PCK.

2.

Zapewnienie środków finansowych na funkcjonowanie działalności PCK.

3.

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i ich rozwój.

4.

Poprawa wizerunku PCK jako organizacji nowoczesnej, skutecznej i wiarygodnej.

Realizacja priorytetu 4 zaleŜna jest w duŜym stopniu od zmian w statucie PCK. W czerwcu 2006 r. Krajowa
Rada Reprezentantów PCK powołała Komisję Statutową. Komisja ustaliła harmonogram prac i zakres zmian
w nowelizowanym statucie, uwzględniając wnioski zgłoszone na Krajowym Zjeździe PCK oraz uwagi
Komisji Wspólnej ds. statutów Federacji i MKCK. Komisja wyłoniła zespół roboczy, który przygotował
kilka projektów, dwukrotnie przedkładanych Zarządowi Głównemu PCK, ostatnią w listopadzie 2007 r.
Projekt ten, po uwzględnieniu uwag Zarządu został przesłany do konsultacji zarządom okręgowym, Głównej
Komisji Rewizyjnej, Krajowej Radzie HDK i Krajowej Radzie MłodzieŜowej.
Podejmowane były działania usprawniające funkcjonowanie PCK. Zarząd Główny analizując sytuację
w strukturach Stowarzyszenia podjął 28 marca 2006 r. uchwałę nr 54/06 w sprawie zaleceń organizacyjnych
określających sposoby rozwiązywania i likwidowania nieprawidłowości statutowych dot. członkostwa
zwyczajnego, jednostek podstawowych i struktur rejonowych.

Zarządy okręgowe i okręgowe rady

reprezentantów podejmowały uchwały porządkujące struktury. W konsekwencji zmniejszyła się liczba
rejonów, ale w dalszym ciągu 52 nie spełniają warunków wspomnianej wyŜej uchwały, w tym Lębork,
Starogard Gdański, Kłobuck i GiŜycko nie wykazują Ŝadnych klubów, kół, czy grup. Do poprawy sytuacji
nie przyczyniła się restrukturyzacja pionu operacyjnego PCK, wprowadzona przez Dyrektora Generalnego
ZG. Oparta o niewłaściwe kryteria nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Oznacza to, Ŝe Stowarzyszenie
ma za sobą kolejny rok, w którym nie udało się uporządkować struktur.

Wiele nadziei wiązano z realizacją

Programu Rozwoju Organizacyjnego, finansowanego przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń
Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca. W 2007 r. ostatecznie zakończono realizację tego
projektu i przygotowano sprawozdanie końcowe.

W ramach

PRO rozpoczęto reorganizację struktur,

jednakŜe nie we wszystkich okręgach i rejonach organy statutowe podeszły ze zrozumieniem do potrzeby
zmian. 1 stycznia 2007 r. wprowadzono nowy, jednolity dla całej organizacji plan kont oraz obowiązek
uŜywania oprogramowana CDN OPTIMA przez słuŜby finansowo-księgowe ZG i okręgów. Wprowadzanie
tego programu nie było łatwe wymagało dodatkowych konsultacji technicznych. Koszty tych konsultacji
były częściowo sfinansowane ze środków pozyskanych dodatkowo od Międzynarodowej Federacji
Stowarzyszeń CK i CP.
W zakresie rozwoju zasobów ludzkich 25 pracowników Stowarzyszenia uczestniczyło w kursach języka
angielskiego. 30 pracowników i wolontariuszy wzięło udział w szkoleniach z technik skutecznej prezentacji
i sprzedaŜy bezpośredniej, cztery osoby (dzięki uprzejmości Fińskiego i Niemieckiego CK) odbyły
podstawowe szkolenie dla delegatów Czerwonego KrzyŜa. Ponadto 24 pracowników róŜnych szczebli
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organizacyjnych zostało przeszkolonych w zakresie planowania projektów. Wydano w nakładzie 8000 egz.
i przekazano do okręgów i rejonów podręcznik „Proces planowania projektów. ABC projektów dla
wolontariuszy i pracowników PCK”.
Działalność promocyjna była - w 2007 r. - prowadzona zgodnie z opracowanym na początku roku
tematycznym i chronologicznym kalendarium uwzględniającym działania statutowe, waŜne dla organizacji
daty oraz akcje i kampanie ogólnopolskie. Dla kaŜdej akcji i kampanii przygotowano informacje prasowe
i na stronę internetową, a takŜe spotkania i wywiady z dziennikarzami.

Ponadto

opracowywano,

aktualizowano i drukowano materiały promocyjne, przygotowywano i wysyłano materiały prasowe do
mediów, udzielano wywiadów, zbierano informacje z zarządów okręgowych dotyczące podejmowanych
działań. Tradycyjne akcje, które miały miejsce takŜe w 2007 r. to: „Wielkanoc z PCK”, uroczystości
z okazji 8 maja – Światowego Dnia Czerwonego KrzyŜa i Tygodnia PCK, „Gorączka Złota”, „Wyprawka
dla śaka”, Kampania PCK Walki z Głodem, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”. Ponadto odbyła się II edycja
akcji „Noworoczna Paczka 2007” organizowana wspólnie z Masterlink DPD. Udało się przygotować 2000
paczek, które trafiły do najbiedniejszych dzieci, podopiecznych PCK ze świetlic socjoterapeutycznych,
punktów socjalnych i wsparcia dziennego, domów interwencji kryzysowej dla matek z dziećmi oraz do
dzieci uchodźców w Ośrodku w Czerwonym Borze.
Prowadzono działania na rzecz pozyskania jak największych wpłat z tytułu 1 % podatku dochodowego od
osób fizycznych. Wydrukowano i rozprowadzono plakaty, ulotki i druki przekazów pocztowych 1 %.
Przystąpiono takŜe do realizacji ogólnopolskiego projektu mającego na celu zbiórkę i recycling puszek
aluminiowych. Partnerami projektu byli „Recan”, Fundacja „Recal” i „Rekopol” Organizacja Odzysku S.A.
Pomysłodawcy opierając się na danych szacunkowych, wg których rocznie w Polsce pozyskuje się średnio
40 tys. ton puszek aluminiowych, uznali, Ŝe zbiórka tego surowca wtórnego przez szkolne koła PCK, a takŜe
do wolnostojących pojemników będzie intratnym przedsięwzięciem dla Stowarzyszenia, dodatkowo
działalnością proekologiczną. PilotaŜ projektu prowadzony był w województwach: łódzkim, wielkopolskim
i śląskim. Inne nowe projekty to sprzedaŜ suplementu diety „Calcifos”, sklep medyczny, promocja kart
ICE PCK (zakupiono ze środków PRO drukarkę do kart ICE).
W zakresie promocji wyprodukowane zostały róŜne materiały takie jak: flagi, balony z nadrukiem znaku
PCK, apteczki samochodowe i przemysłowe, bombki i karty świąteczne oraz kalendarze. Materiały te są do
nabycia w sklepiku internetowym. Ponadto wydano folder promocyjny PCK w formie teczek z 12 kartami
odnoszącymi się do poszczególnych dziedzin działalności - 12.000 egz. (ze środków PRO).

Okręgi i rejony promują swoje działania w środowiskach lokalnych. Odbywa się to poprzez organizowanie
róŜnego rodzaju festynów, pikników, happeningów. Poza stałymi formami, podejmowane są oryginalne
projekty. Takim bardzo ciekawym przykładem innowacyjnego podejścia była II edycja kampanii „Zimą stop
bosym stopom” zrealizowana przez Okręg Kujawsko-Pomorski PCK, której pomysłodawcą i głównym
wykonawcą był wiceprezes zarządu okręgowego.
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Warto podkreślić, Ŝe bardzo poprawiło się wyposaŜenie, szczególnie rejonów, w sprzęt komputerowy, co
znacznie poprawia komunikację wewnątrz Stowarzyszenia.

IV 5. Współpraca międzynarodowa.
W Stambule w dniach 20 – 24 maja 2007 r. odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszeń
Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca. Wzięło w niej udział 49 Stowarzyszeń Krajowych
Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca Europy i Środkowej Azji. PCK był reprezentowany przez
wiceprezes Zarządu Głównego PCK, która pełniła jednocześnie funkcję generalnego sprawozdawcy
Konferencji oraz członka ZG PCK, który występował jako reprezentant MłodzieŜy PCK. Efektem prac
Konferencji był dokument końcowy nazwany Zobowiązaniami Stambulskimi, który nakłada na wszystkie
kraje regionu obowiązki w zakresie migracji oraz zdrowia i opieki w powiązaniu z tematyką wartości
humanitarnych, przeciwdziałania dyskryminacji oraz zmian demograficznych.
Od 20 do 30 listopada 2007 r. odbyły się sesje statutowe Międzynarodowego Ruchu Czerwonego KrzyŜa
i Czerwonego PółksięŜyca (Zgromadzenie Ogólne Federacji, Rada Delegatów oraz Międzynarodowa
Konferencja CK i CP), pod hasłem „Razem dla ludzkości”. W trakcie Zgromadzenia Ogólnego przyjęto do
Federacji Stowarzyszenie Krajowe Czerwonego KrzyŜa Czarnogóry. Znowelizowano takŜe Konstytucję,
Regulamin oraz Przepisy Finansowe Federacji. W czasie Międzynarodowej Konferencji Polski Czerwony
KrzyŜ złoŜył 5 zobowiązań – 3 uzgodnione wcześniej z pozostałymi stowarzyszeniami krajowymi państwczłonków Unii Europejskiej oraz 2 samodzielnie. Zobowiązania te dotyczą:
- promocji Podstawowych Zasad CK i CP;
- wolontariuszy i działaczy młodzieŜowych;
- upowszechniania MPH w środowisku dziennikarzy;
- promocji współpracy w zakresie przywracania więzi rodzinnych, poszanowania godności osób zaginionych
i ich rodzin;
- wzmacniania prawnych rozwiązań w zakresie międzynarodowego reagowania w sytuacji katastrof.
Polski Czerwony KrzyŜ niestety nie opłacał, w ostatnich latach, składek do Federacji, stąd uznany został
formalnie jako stowarzyszenie nie wywiązujące się ze zobowiązań finansowych „in default”. Jest to bardzo
powaŜna sprawa dla Stowarzyszenia, wielokrotnie omawiana na posiedzeniach Zarządu Głównego.
Zobowiązanie z tytułu niezapłaconej od 2000 r. składki osiągnęło kwotę ponad 1 milion 600 tys. złotych.
Zobowiązania okręgów wobec ZG PCK z tego tytułu wyniosły ponad 361 tys. zł. Nieuregulowanie składek
do Federacji spowodowane było ogromnymi trudnościami finansowymi Stowarzyszenia i koniecznością
pokrywania przez ZG PCK, w pierwszej kolejności, zobowiązań cywilno-prawnych okręgów niewydolnych
finansowo.
Rok 2007 charakteryzował się duŜą intensywnością kontaktów zagranicznych, zarówno jeŜeli chodzi
o wyjazdy przedstawicieli PCK za granicę jak i wizyty innych stowarzyszeń krajowych w PCK.
Współpraca dot. Międzynarodowego Komitetu Czerwonego KrzyŜa w Genewie i Delegatury w Budapeszcie
– PCK uzyskał wsparcie w dziedzinie upowszechniania MPH. W ramach współpracy z Biurem Czerwonego
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KrzyŜa przy Unii Europejskiej, przedstawiciele PCK uczestniczyli w spotkaniach i kampaniach
organizowanych przez Biuro a takŜe w pracach europejskich sieci tematycznych. Ponadto pracownicy
i wolontariusze PCK brali udział w szkoleniach w ramach Ruchu, a takŜe w szkoleniach Europejskiego
Mechanizmu Reagowania na Katastrofy.
NaleŜy podkreślić, Ŝe takŜe okręgi i rejony prowadziły współpracę międzynarodową, która polegała głównie
na otrzymywaniu darów

oraz wymianie doświadczeń w róŜnych dziedzinach działalności statutowej.

Małopolski Zarząd Okręgowy PCK realizował projekt „Polska-Ukraina idźmy razem” finansowany ze
środków MSZ, kwota dotacji wyniosła 60.863,29 zł.
MłodzieŜ PCK, z róŜnych rejonów i okręgów brała udział:
- Niemcy – obóz w Bad Münstereifel (szkoleniowo-wypoczynkowy) – 5 osób reprezentujących ZR PCK
w Krakowie, Solcu Kujawskim, Brodnicy, Raciborzu, Bytomiu;
- Czechy – Pardubice (spotkanie przedstawicieli młodzieŜy CK z Europy Centralnej) – przedstawiciele
Krajowej Rady MłodzieŜowej PCK;
- Belgia – Mechelen (spotkanie młodzieŜy CK z krajów Unii Europejskiej) – instruktor ds. młodzieŜy
ZG PCK.

IV 6. Działalność Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego KrzyŜa.
Biuro Informacji i Poszukiwań w 2007 r. nadal wykonywało swoje podstawowe zadania na rzecz ofiar
II wojny światowej, konfliktów zbrojnych i klęsk Ŝywiołowych oraz prowadziło poszukiwania ze względów
humanitarnych osób, z którymi został nagle utracony kontakt z nieznanych powodów. Wystawiane były
zaświadczenia na podstawie archiwalnych dokumentów Biura oraz dokumentów uzyskiwanych w wyniku
podjętych starań. Prowadzone były poszukiwania mogił wojennych oraz przekazywano za pośrednictwem
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego KrzyŜa mesaŜe (wiadomości ściśle rodzinne do krajów objętych
współczesnymi konfliktami zbrojnymi).
W okresie sprawozdawczym do Biura wpłynęły pisma z kraju i z zagranicy dotyczące 14.595 osób,
załatwiono 12.772 indywidualne sprawy, zarejestrowano 1.313 nowych, imiennych dokumentów
uzyskanych z archiwów krajowych i zagranicznych. Ponadto wprowadzono do bazy danych 18.094
oryginalnych, imiennych dokumentów dot. ofiar wojny, zeskanowano 8.497 oryginalnych dokumentów,
wprowadzono do bazy danych 35.000 oryginalnych kart polskich jeńców wojennych przebywających
w obozach podczas II wojny światowej, przyjęto w Biurze 10.988 interesantów.
W lutym 2007 r. wizytę w BINF. złoŜył nowy szef Delegatury MKCK w Budapeszcie. Zapoznał się z pracą
Biura oraz posiadanymi dokumentami z okresu II wojny światowej. Z kolei w maju 2007 r. Biuro odwiedził
nowy ambasador Szwajcarii w RP, w sierpniu kierownik Biura Poszukiwań Czerwonego KrzyŜa Republiki
Uzbekistanu, a we wrześniu dyrektor Międzynarodowego Biura Poszukiwań w Bad Arolsen w towarzystwie
kierownika archiwum oraz przedstawiciela Centralnej Agencji Poszukiwań w Genewie.
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Biuro Informacji i Poszukiwań PCK udostępniało dokumenty dotyczące ofiar wojny przedstawicielom
róŜnych instytucji m.in. Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Muzeum Powstania Warszawskiego
i Oddziałowym Komisjom Instytutu Pamięci Narodowej. W ostatnim kwartale 2007 r. wzrosła liczba
interesantów w sprawach wydawania zaświadczeń potwierdzających pobyt członków ich rodzin w obozach
koncentracyjnych i obozach pracy, niezbędnych do przedłoŜenia Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.
W ramach programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”, w czerwcu 2007 r. Biuro
przekazało Fundacji Ośrodka „Karta” rekordy bazy danych zawierające kartoteki robotników przymusowych
i kartoteki dzieci zaginionych i wywoŜonych na germanizację (ogółem 65.327 rekordów).
Przedstawiciele Biura uczestniczyli w:
-

posiedzeniu Komisji Polsko-Niemieckiej ds. Grobownictwa

Wojennego, 29 stycznia 2007 r.

Krakowie;
-

spotkaniu przedstawicieli biur poszukiwań stowarzyszeń krajowych CK państw Unii Europejskiej,
w Brukseli, 29-30 stycznia 2007 r.;

-

posiedzeniu Komisji

Polsko-Niemieckiej ds. Grobów Wojennych,

w Volkach

(Niemcy)

28-29.09.2007 r.

V. Działalność naczelnych organów statutowych.

Krajowa Rada Reprezentantów PCK odbyła 2 posiedzenia, w czerwcu i grudniu 2007 r., podjęła łącznie
12 uchwał. Na posiedzeniu czerwcowym uzupełniono skład Rady, przyjęto sprawozdanie z działalności
organizacyjnej i finansowej PCK w 2006 r., zatwierdzono budŜet na 2007 r. Ponadto przyjęto „Zasady
zawieszania w czynnościach i odwoływania rad reprezentantów, zarządów, komisji rewizyjnych oraz
poszczególnych członków wymienionych organów”. W grudniu Rada nadała Godność Członka Honorowego
PCK p. Józefowi Rośkiewiczowi – wybitnemu działaczowi Małopolskiego Okręgu PCK. Ponadto
zatwierdzono prowizorium budŜetowe PCK na 2008 r., ustalono wysokość składki członkowskiej, podjęto
uchwałę w sprawie wyboru podmiotu do badania i zaopiniowania sprawozdania finansowego za 2007 r.,
rozszerzono „ZałoŜenia do programu działania PCK w latach 2006-2009” o sprawy dot. działalności
opiekuńczej. W trakcie tego posiedzenia Rada wyraziła niezadowolenie z wielu działań i decyzji dyrektora
generalnego jednoznacznie akceptowanych przez ówczesnego prezesa ZG PCK. W związku z powyŜszym
przyjęto wniosek o przeprowadzeniu indywidualnego głosowania nad wotum zaufania wobec prezesa i
poszczególnych członków Zarządu. W wyniku tajnego głosowania prezes ZG PCK nie otrzymał wymaganej
ilości głosów, co spowodowało, Ŝe złoŜył rezygnację z funkcji prezesa i członka ZG PCK. Rezygnacja
została przyjęta, a pełnienie obowiązków prezesa do czasu wyboru nowej osoby powierzono wiceprezesowi
ZG PCK. Podczas posiedzenia Krajowej Rady Reprezentantów dyrektor generalny ZG PCK złoŜył
rezygnację i zakończył pracę z dniem 31 grudnia 2007 r.
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Zarząd Główny PCK odbył w 2007 r. 12 posiedzeń, w trakcie których rozpatrywano najwaŜniejsze
problemy wynikające z bieŜącej działalności Stowarzyszenia, podjęto 66 uchwał:
-

30 dot. spraw organizacyjnych,

-

20 dot. spraw finansowych,

-

16 dot. upowaŜnień do dokonywania czynności.

Prezydium Zarządu Głównego PCK odbyło tylko 1 posiedzenie podejmując 2 uchwały: 1. dot. nadania
sztandaru dla ZR PCK oraz 1. w sprawie wyraŜenia zgody na uŜycie znaku CK.

Kapituła Odznaki Honorowej PCK odbyła 2 posiedzenia rozpatrując wnioski i przyznając w sumie
950 Odznak, w tym:
-

65 - Iº,

-

123 - IIº,

-

321 - IIIº,

-

441 - IVº.

VI. Sprawy organizacyjne

W 2007 r. funkcjonowało 16 okręgów i 245 rejonów PCK. Wg danych na 31.12.2007 r. zatrudnionych było,
w biurach zarządów i innych jednostkach organizacyjnych:
-

1.246 osób na umowę o pracę, w tym w działalności gospodarczej 485 osób,

-

3.534 osób na umowę-zlecenia, w tym 3.159 sióstr PCK.

Liczba zatrudnionych z podziałem na stanowiska (razem z ZG PCK):
-

dyrektor - 24 osoby,

-

zastępca dyrektora – 6 osób,

-

główny księgowy – 26 osób,

-

główny specjalista – 4 osoby,

-

radca prawny – -,

-

kierownik biura – 96 osób,

-

kierownik działu – 29 osób,

-

zastępca kierownika działu – 9 osób,

-

starszy specjalista – 26 osób,

-

specjalista – 94 osoby,

-

starszy instruktor – 52 osób,

-

instruktor – 59 osób,
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-

starszy referent – 17 osób,

-

referent – 26 osób

-

kierowca – 10 osób,

-

magazynier – 8 osób,

-

staŜysta – 12 osób,

-

inne – 605 osób.

Główne zdarzenia prawne w 2007 roku o skutkach finansowych:
1.

Przyjęcie 27.03.2007 r. darowizny – samochodu marki Ford-Transit oraz karetki marki Volkswagen
T4 HD przez Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy PCK w Olsztynie.

2.

Likwidacja 24.04.2007 r. apteki w Warszawie, przy ul. Janowskiego 15.

3.

SprzedaŜ 25.05.2007 r. lokalu uŜytkowego połoŜonego w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 63.

4.

SprzedaŜ 2.10.2007 r. nieruchomości połoŜonej w Wiązownie Kościelnej przy ul. Turystycznej 12.

VII. Kontrole

W 2007 r. w okręgach, rejonach i ZG PCK przeprowadzono 283 kontrole zewnętrzne, nieprawidłowości
stwierdzono w 18. Zalecenia pokontrolne zostały wykonane. Kontrole dotyczyły głównie realizacji usług
opiekuńczych, programów finansowanych przez administrację państwową i samorządy a takŜe spraw
pracowniczych oraz zobowiązań cywilno-prawnych. W Zarządzie Głównym PCK przeprowadzono
6 kontroli (MSWiA, MPiPS, Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie, Agencja Rynku Rolnego, Fundacja
Fundusz Współpracy, Biuro Usług Księgowych- Maria Pszczoła). W jednym przypadku stwierdzono
nieprawidłowości, kontrola dotyczyła „Partnerstwa na Rzecz Rozwoju @lterCamp”. Zalecenia pokontrolne
wykonano.

VIII. Podsumowanie
W 2007 roku upłynęła połowa kadencji nowych władz Stowarzyszenia i drugi rok realizacji przyjętych
przez Krajowy Zjazd „ZałoŜeń do programu działania Polskiego Czerwonego KrzyŜa w latach 2006-2009”.
Oceniając sytuację na podstawie danych liczbowych moŜna stwierdzić, Ŝe najlepsze wyniki osiągnięto
w realizacji priorytetu drugiego, tj. pomoc najsłabszym grupom społeczeństwa, która pozostaje w dalszym
ciągu najwaŜniejszą dziedzina działalności PCK. W tej dziedzinie, w 2007 r. Stowarzyszenie odnotowało
wzrosty zarówno liczby podopiecznych, którymi opiekowały się siostry PCK (o 2.826) jak i liczby osób,
którym udzielono doraźnej pomocy materialnej (o 72.155). Natomiast bardzo zmniejszyła się ilość posiłków
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wydawanych potrzebującym (o 913.969). Ostatnia liczba nie świadczy o zmniejszeniu się problemu osób
niedoŜywionych, lecz o kurczeniu się źródeł finansowania tej działalności. Przez ostatnich kilka lat znaczące
środki na ten cel pochodziły z programu „Sieć Partnerów PCK” realizowanego przez Zarząd Główny PCK.
W ostatnich dwóch latach program ten przestał być priorytetowy jako forma pozyskiwania dochodów. Stąd
nie poszukiwano nowych partnerów, a środki gromadzone na koncie „Sieci” pochodziły od firm, z którymi
wcześniej podpisano 3 letnie umowy. Warto dodać, Ŝe odeszli takŜe pracownicy, którzy przez 5 lat
realizowali program z bardzo dobrym skutkiem. Projekt „Sieć Partnerów PCK” miały zastąpić bardziej
dochodowe, tzn. projekt AL. i projekt CA. Pierwszy polegał na zbiórce puszek aluminiowych a drugi to
sprzedaŜ suplementu diety o nazwie Calcifos. Niestety Ŝaden z tych projektów nie zakończył się sukcesem.

Dane liczbowe dotyczące działalności w dziedzinach takich jak honorowe krwiodawstwo, szkolenia
I pomocy, organizacja letniego wypoczynku mają tendencje spadkowe, aczkolwiek mimo, iŜ zmniejszyła się
ilość klubów HDK (o 62) to wzrosła liczba ich członków (o 403) a takŜe ilość krwi pobranej od honorowych
dawców krwi ogółem. Niepokojące są dane dotyczące szkoleń I pomocy szczególnie dla młodzieŜy.
W stosunku do 2006 r. spadła ilość kursów dla młodzieŜy (o 581) oraz liczba przeszkolonych (o 12.643).
Podobnie przedstawia się sytuacja w szkoleniach dla dorosłych, co prawda wzrosła ilość kursów (o 84), ale
zmalała liczba uczestników tych kursów (o 1.515). Zmniejszyła się teŜ ilość turnusów wypoczynku letniego
organizowanych przez PCK (o 20) i liczba dzieci

(o 921). Natomiast bardzo wzrosła ilość akcji

prozdrowotnych w środowisku dziecięco-młodzieŜowym (o 1.907) i liczba uczestników tych akcji
(o 98.777).
Osiągnięciem było, po latach starań, pozyskanie znaczących środków (z Niemieckiego Czerwonego KrzyŜa)
na rozwój systemu ratownictwa PCK.
Rok 2007 był kolejnym rokiem porządkowania spraw w Okręgu Dolnośląskim i Śląskim PCK. Mimo
podejmowania wielu prób ustabilizowania sytuacji nie udało się to w Okręgu Śląskim PCK.

Sprawy nie

ułatwiają zauwaŜalne wzajemne nieporozumienia pomiędzy rejonami a okręgiem. Mimo to w Okręgu
Śląskim w 2007 r. działało najwięcej, w całym Stowarzyszeniu, jednostek podstawowych (687, w tym 507
w środowisku dziecięco-młodzieŜowym) zrzeszających równieŜ najwięcej członków (17.151 w tym 10.139
w środowisku dziecięco młodzieŜowym). Poza tym Okręg osiąga dość dobre wyniki w róŜnych dziedzinach
działalności statutowej, a przoduje w honorowym krwiodawstwie.

Sytuację Okręgu Dolnośląskiego moŜna ocenić jako idącą w dobrym kierunku . Dokonano wyboru władz
statutowych. Natomiast w 2007 r. zaczęły pojawiać się powaŜne trudności w Okręgu Pomorskim. Dotyczą
one zarówno spraw organizacyjnych, finansowych jak i działalności statutowej. Zarząd Główny PCK
podjął szereg działań zaradczych, a uporządkowanie spraw

zarówno w tym Okręgu jak i innych

posiadających problemy finansowe i organizacyjne traktuje priorytetowo.
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W 2007 r. w skutek działań okręgów, których celem było

porządkowanie struktur zmniejszyła się ilość

rejonów, w stosunku do 2006 r. o 23. JednakŜe wg danych na 31 grudnia 2007 r. spośród 265 warunków
uchwały ZG PCK nr 54/06 nie spełnia 52, czyli ok.20 %.

Opracowane w Dziale Organizacyjnym ZG PCK
Przyjęte przez Zarząd Główny PCK na posiedzeniu 10.06.2008 r.
Zatwierdzone przez Krajową Radę Reprezentantów PCK uchwałą nr 40/2008 z dn. 21.06.2008 r.

