Polski Czerwony Krzyż

Stowarzyszenia Krajowe
• działają jako organizacje
pomocnicze w sferze
działalności humanitarnej
w stosunku do władz
publicznych danego
państwa
• prowadzą działania z
zakresu promocji i ochrony
zdrowia, pomocy
społecznej, pomocy
humanitarnej w przypadku
katastrof czy
upowszechniania MPH

Misja PCK
Polski Czerwony Krzyż zapobiega ludzkim
cierpieniom i łagodzi ich skutki, chroni
ludzką godność, bez jakiejkolwiek
dyskryminacji na tle narodowości, rasy,
płci, przekonań religijnych lub
politycznych.

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

Humanitaryzm
Bezstronność
Neutralność
Niezależność
Dobrowolność
Jedność
Powszechność

Podstawy prawne
Polski Czerwony Krzyż jest stowarzyszeniem krajowym
Czerwonego Krzyża Rzeczypospolitej Polskiej w
rozumieniu Konwencji Genewskich o ochronie ofiar
wojny z dnia 12 sierpnia 1949 roku (Dziennik Ustaw
nr 38 poz.171) i Protokołów dodatkowych do tych
Konwencji z dnia 8 czerwca 1977 roku (Dziennik
Ustaw z 1992 roku nr 41 poz.175).
PCK działa na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada
1964 roku o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41,
poz. 276) oraz wydanego na jej podstawie Statutu
zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 25 października 2004 r. (Dz. U. Nr 237,
poz.2372).

Struktura PCK
• IV poziomy: krajowy, okręgowy, rejonowy, podstawowy
Władzę naczelną nad pracami Stowarzyszenia sprawują:
• Krajowy Zjazd - organ uchwałodawczy, który reguluje
wewnętrzne zasady funkcjonowania Stowarzyszenia oraz
wyznacza ramową strategię jego działań.
• Zarząd Główny - organ wykonawczy, który kieruje pracami
Stowarzyszenia
Na szczeblu krajowym działają także: Główna Komisja
Rewizyjna, Sąd Organizacyjny oraz Kapituła Odznaki
Honorowej PCK.

Struktura
w liczbach
Polski Czerwony Krzyż to:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 Oddziałów Okręgowych
221 Oddziałów Rejonowych i 12 Delegatur
106 528 członków
187 454 wolontariuszy
1 285 klubów HDK PCK
4282 kół szkolnych, akademickich i grup SIM
5124 sióstr PCK
25 grup ratownictwa PCK
Biuro Informacji i Poszukiwań

Obszary strategiczne
1.

2.
3.

4.

5.

Przygotowanie do działania w udzielaniu pomocy
poszkodowanym w razie klęsk, katastrof i
wypadków.
Wzmocnienie zdolności Polskiego Czerwonego
Krzyża do zaspakajania potrzeb najsłabszych grup
społecznych.
Promowanie zasad zdrowego stylu życia,
rozwijanie honorowego krwiodawstwa.
Upowszechnianie podstawowych zasad i wartości
humanitarnych, międzynarodowego prawa
humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz wiedzy
o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca.
Stwarzanie lepszych warunków organizacyjnych i
finansowych do realizowania zadań PCK.

Przygotowanie na wypadek
klęsk i katastrof
•

•

•

magazyny interwencyjne z
zapasami, dzięki którym
można udzielić pomocy ok.
10 000 osób
profesjonalnie przeszkoleni
wolontariusze zgromadzeni
w grupach różnych typów
(ratownictwa, pomocy
humanitarnej,
młodzieżowych)
współpraca z bratnimi
Stowarzyszeniami
Krajowymi
CK i CP

Pomoc humanitarna PCK –
wybrane działania międzynarodowe
•
•
•

•
•
•
•
•

2001 − 750 tys. zł. przekazano dary rzeczowe i finansowe dla
poszkodowanych na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Indiach,
Afganistanie i Etiopii
2002 − udzielono pomocy powodzianom w Czechach (9
transportów o wadze 74 ton i wartości 420 tys. zł.)
2003 − przekazano 24 tony odżywek o wartości 110 tys. zł. dla
dzieci z Iraku
2004 − przekazano 102 tys. zł. dzieciom i ich najbliższym
poszkodowanym w wyniku ataku terrorystycznego w Biesłanie
2005 − wysyłano 4000 koców i 1500 śpiworów do Madan na
Sumatrze; przekazano także1.000.000 zł na program pomocy
dla ocalałych w wyniku Tsunami
2008 − przekazano namioty dla poszkodowanych w Chinach
2009 − wysłano transport leków o wartości 500 tys. zł dla ofiar
pandemii grypy na Ukrainie
2010 − zbiórka środków na rzecz ofiar trzęsienia ziemi na Haiti

Pomoc humanitarna PCK –
wybrane działania międzynarodowe
•
•
•
•

•

2010-2013 – udzielono pomocy dla szpitala Adado, Somalia,
przekazując środki medyczne o wartości ok. 80 tys. zł.
2013 – przeprowadzono zbiórkę darowizn finansowych na rzecz
poszkodowanych w wyniku tajfunu Haiyan, wspierając zakup
urządzeń wodno-sanitarnych
2013 – przekazano 1500 koców dla poszkodowanych podczas
konfliktu zbrojnego w Syrii, włączono się także w
międzynarodową zbiórkę darowizn finansowych
2014 – przekazano wsparcie finansowe w wysokości 40 tys. zł.,
zorganizowano pomoc dla uchodźców oraz wysłano konwój o
wartości 500 tys. zł. dla poszkodowanych w wyniku konfliktu
zbrojnego na Ukrainie
2015 – przekazano 1500 koców i włączono się w
międzynarodową zbiórkę darowizn finansowych na rzecz
poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Nepalu.

Pomoc humanitarna PCK –
wybrane działania krajowe
• powódź 1997
→ ponad 16 ton darów o wartości 36 mln. zł.
→ 610 000 osób otrzymało pomoc humanitarną
→ 40 zrealizowanych programów na rzecz powodzian o
łącznej wartości 25 mln. zł.
• katastrofa budowlana w Chorzowie 2006
→ zasiłki i renty dla poszkodowanych (płacone do dnia
dzisiejszego)
→ udział grup ratownictwa w akcji na gruzowisku
• powódź 2010
→ ok. 200 transportów o łącznej wadze ponad 450 ton z
darami dla powodzian (stan na XI.2010)
→ udział ok. 800 dzieci z terenów popowodziowych w
koloniach letnich
→ zbiórka środków finansowych (5.500.000 – stan na
XI.2010)

Powódź 2010

Zdjęcia z akcji PCK

Pierwsza pomoc
• PCK jest krajowym liderem
w prowadzeniu szkoleń
pierwszej pomocy
dla osób indywidualnych
i grup zorganizowanych - 3700 kursów rocznie
• posiada kompetentną kadrę instruktorską stale
podnosząca swoje kwalifikacje
• współpracuje z Europejską
Radą Resuscytacji

Pomoc socjalna
• 125 punktów opieki i 68 ośrodków
opiekuńczych w całym kraju
• ponad 5 000 opiekunek opiekuje się chorymi w
domach
• 25 świetlic środowiskowych
• pomoc socjalna świadczona przez PCK trafia
rocznie do ponad 280 000 osób

Pomoc dla dzieci
•

Polski Czerwony Krzyż dożywia ponad 10 000 dzieci rocznie

•

co roku ponad 40 000 dzieci otrzymuje wyprawki szkolne

•

3 500 dzieci każdego lata odpoczywa na koloniach i obozach
PCK

•

PCK organizuje prawie 23 tys. akcji edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży o zdrowym stylu życia

Promocja zdrowia
• Ogólnopolska Olimpiada
Promocji Zdrowego
Stylu Życia PCK
• programy edukacyjne „Dbam
o zdrowie”, „Superwiewiórka
– przyjaciółka Oli i Kuby”
• program „Prawda o AIDSprzekaż ją dalej”
• profilaktyka raka szyjki
macicy
• kampania „Stop malarii”

Wolontariat

• Kluby Wiewiórka
• Szkolne Koła PCK (SK PCK)
• Akademickie Koła PCK
• Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK
(SIM PCK)
• inne grupy Młodzieży PCK

Promocja
honorowego
krwiodawstwa
•

Polski Czerwony Krzyż od 50
lat promocje idee
honorowego krwiodawstwa

•

Kluby Honorowych Dawców
Krwi PCK w całym kraju
zrzeszają ponad 200 tys.
członków
i wolontariuszy

•

dzięki dawcom PCK
pozyskuje rocznie 150 000
litrów tego życiodajnego
płynu

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK
• poszukiwanie osób
zaginionych na wniosek
członków rodzin
mieszkających w kraju i za
granicą
• informowanie rodzin o losach
ich bliskich
• udział w ekshumacjach ofiar
wojny, zabezpieczanie i
opracowywanie depozytów
• poszukiwanie mogił
wojennych

7 milionów spraw od czasu II
Wojny Światowej
16,000 zapytań rocznie

Upowszechnianie
• konkurs im. prof. Remigiusza Bierzanka prac
licencjackich, magisterskich i doktoranckich
z zakresu prawa humanitarnego
• Warszawska Szkoła Letnia od 1981
• biblioteka prawa
humanitarnego
• współpraca
z wojskiem
• działanie Komisji
Ochrony Znaku
• kampania
„Stop Minom”

