DO TRZECH RAZY SZTUKA
Pragniemy, by dociera³ do ka¿dej grupy,
Mamy nadziejê, ¿e w tym wypadku
ko³a, klubu i zarz¹du, czyli wszêdzie tam,
to przys³owie zadzia³a! Ju¿ trzeci raz
gdzie nawet nieliczna garstka wolontariuszy,
rozpoczynamy wydawanie „Informatora
M³odzie¿y Polskiego Czerwonego Krzy¿a" cz³onków, czy pracowników dzia³a
i pracuje pod znakiem PCK,
– kiedyœ zabrak³o funduszy, innym razem
identyfikuj¹ca siê z Ruchem
ludzi, którzy poœwiêcaliby temu czas.
M³odzie¿owym PCK.
Tak to dobrnêliœmy do tego momentu.
Jako nowa Krajowa Rada M³odzie¿owa
Proponujemy Wam pierwszy numer.
PCK chcemy wznowiæ Informator.
Mamy chêci, ludzi (co maj¹ czas, zaciêcie Nie znajdziecie w nim jednej generalnej
koncepcji – jego formu³a, rubryki, propoi wiedz¹ jak to robiæ - ale¿ my jesteœmy
zycje dystrybucji – to wszystko pola
skromni...), a i wydarzeñ nie brakuje.
otwarte na Wasze pomys³y i przemyœlenia.
B¹dŸcie nie tylko jego czytelnikami,
Wierzymy, ¿e Informator napisany
ale tak¿e i redaktorami.
przystêpnym jêzykiem, zawieraj¹cy
informacje nas wszystkich dotycz¹ce
Jak wynika z powy¿szego mamy wiele,
i regularnie wydawany, znajdzie swoje
by zacz¹æ, ale potrzebujemy Was –
grono czytelników. Chcemy, by sta³ siê
Waszych informacji, pomys³ów i artyku³ów.
kolejnym forum wymiany informacji
Przesy³ajcie je poczt¹, faksem, mailem,
i spostrze¿eñ dotycz¹cych dzia³alnoœci
do³¹czajcie zdjêcia, rysunki i Wasze
Ruchu M³odzie¿owego PCK,
miejscem promocji najlepszych pomys³ów dane kontaktowe.
i najbardziej oddanych idei
Spotkajmy siê w nastêpnym numerze.
i zaanga¿owanych ludzi zwi¹zanych
Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem
z M³odzie¿¹ PCK.
Micha³ Miko³ajczyk
Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady M³odzie¿owej PCK

TO BÊDZIE NIESAMOWITY ROK...
+ 40 lat istnienia grup Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych PCK
+ 45 lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK
+ 140 lecie powstania Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a
a do tego jeszcze dziesi¹tki akcji, imprez,
szkoleñ, kampanii, wyjazdów, spotkañ ...

POTRZEBA NAM BÊDZIE DU¯O ZDROWIA, POWODZENIA, ENERGII I SAMOZAPARCIA.
TEGO W£AŒNIE W NOWYM ROKU WAM WSZYSTKIM ¯YCZYMY. REDAKCJA

W TYM NUMERZE

W SKRÓCIE

KRM

+ Œpiewaæ ka¿dy mo¿e... | Czerwonokrzyskie teatrzyki | Ratuj z PCK
+ Akcja Letnia | Pomoc nie mo¿e czekaæ | Wyprawka dla ¯aka
+ Z Czerwonym Krzy¿em w nazwie | Walka z G³odem |
| Okr¹g³y stó³ Upowszechniaczy
+ Uœmiechnij siê z PCK! | Strategia Wolontariatu PCK |
| Radzimy - konferencja w S³owenii
+ Byle zdrowo – X Edycja Olimpiady |
| Prawda o AIDS. Przeka¿ j¹ dalej | Teraz razem z Litw¹
i S³owacj¹
DZIA£A
+ Gor¹cy czas wyborów
+ Nowa Rada, du¿o pracy
+ Program Wspó³pracy ze Szkolnymi Ko³ami PCK
+ Super Wiewiórka - dla tych, którzy lubi¹ uczyæ dzieci
+ Baza Danych M³odzie¿y PCK
+ Tajemnicze PPP
+ Peer-leaderski training
+ Gor¹czka z³ota
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DUNANT TE¯ BY£BY Z NAS DUMNY
+ Œwiatowy Dzieñ ¯ywienia i Walki z G³odem
+ Uœmiechnij siê z PCK!
+ Prawda o AIDS. PRZEKA¯ J¥ DALEJ

- 13
- 14
- 15

LISTONOSZ DONIÓS£
+
+
+
+
+

NIEBAWEM

Nie traæ kasy, nie psuj p³uc – papierosy szybko rzuæ
Lista spe³nionych marzeñ
Rekrutacja po ³ódzku
Jak sk³aniaæ uczniów do pracy w SK PCK?
Przeczytane w prasie – Posz³o wspaniale

+ 40-lecie SIM’ów | www.konkurs n@ strone.pl |
Kampania PCK na rzecz poprawy bezpieczeñstwa.
+ Jeszcze po, ale tu¿ przed | Kiedy kolejne programy pro-zdrowotne |
| M³oda krew te¿ ratuje ¿ycie | MKCK Panoramicznie |
| Jest Konkurs
+ Zrób Przegl¹d | Polska Szko³a MPH | Ochrona Znaku bez tajemnic |
| Jeszcze raz o Krajence | Spuœcizna min

-

16
16
17
17
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CZY WIESZ, ¯E...
+ Partnership Meeting | The Bridge po polsku |
| Czerwonokrzyski œwiat | Czerwony Krzy¿ a Unia Europejska |
| Sieæ na sieci | Nieprzypadkowa zbie¿noœæ
+ Nasza strona: www.pck.org.pl
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ÆWICZYMY G£OSY I DO ZOBACZENIA
W KRAJEÑSKIM AMFITEATRZE!

Wielkie uznanie Festiwal
Pod koniec maja 2002, tradycyjnie ju¿,
wzbudzi³ równie¿ u obecnych
uszy wszystkich tych, którym „w duszy gra"
w Krajence przedstawicieli
skierowane by³y na Krajenkê,
Miêdzynarodowej Federacji Stowarzyszeñ
miejsce gdzie odby³ siê XVI Ogólnopolski
Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego
Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej.
Pó³ksiê¿yca. Pozostali pod wielkim
Ponad 160 m³odych wykonawców
wra¿eniem jego niepowtarzalnej
przez trzy dni œpiewa³o o ³¹cz¹cej ich idei
czerwonokrzyskiej, mi³oœci, poszanowaniu atmosfery, uroku Krajenki, jak i doskona³ej
organizacji imprezy.
godnoœci ludzkiej oraz niesieniu pomocy
s³abym i potrzebuj¹cym. Zwyciêskim
zespo³em okaza³ siê Klub Dobrej Piosenki Olbrzymie gratulacje dla wszystkich
wykonawców i ORGANIZATORÓW.
z Ciechanowa. W tym roku do Krajenki
po raz pierwszy przyjechali przedstaDo dnia 31.03.2003 mo¿na zg³aszaæ
wiciele innych Stowarzyszeñ Krajowych.
uczestnictwo w XVII edycji Festiwalu.
Goœciliœmy Kolegów z Litewskiego
Regulamin mo¿na pobraæ ze strony
i S³owackiego Czerwonego Krzy¿a,
internetowej PCK – www.pck.org.pl
którzy, poza konkursem, zaprezentowali
utwory w swych ojczystych jêzykach.

CZERWONOKRZYSKIE TEATRZYKI

W SKRÓCIE

ŒPIEWAÆ KA¯DY MO¯E...

CÓ¯ TO BY£ ZA FINA£!

Od kabaretów, po bardzo
Wprawdzie Konkurs na Teatrzyki Szkolne
stonowane, nastrojowe
o Tematyce Czerwonokrzyskiej zakoñczy³
prezentacje.
siê doœæ dawno, bo w maju 2002,
Ka¿dy teatr ró¿ni³ siê
ale bêd¹c pod wra¿eniem wspanialej
od siebie nie tylko
pracy, jaka zosta³a wykonana
w Szkolnych Ko³ach PCK uczestnicz¹cych treœci¹, ale i form¹.
£¹czy³a je idea
w konkursie postanowiliœmy wspomnieæ
Czerwonego Krzy¿a.
o tym wydarzeniu.
Grand Prix Konkursu zdoby³ teatrzyk
W etapie ogólnopolskim konkursu udzia³
z SP nr 1 w Lublinie. Dziêkujemy
wziê³y szko³y z dziewiêciu nowych
województw. Ka¿dy zespó³ przys³a³ do nas uczestnikom oraz nauczycielom
kasetê video z nagranym przedstawieniem i ponownie zapraszamy wszystkich
do uczestnictwa w tegorocznej edycji
oraz jego scenariusz.
konkursu.
Do fina³u zakwalifikowa³y siê teatrzyki z:
SP nr 1 w Lublinie, SP w Starych Bielicach, Scenariusze ubieg³orocznych przedstawieñ
znajd¹ siê na CD przygotowywanym
SP nr 3 we W³oc³awku, SP nr 36 w £odzi,
dla M³odzie¿y PCK.
SP w Jankowej.

RATUJ Z PCK

X KRAJOWE MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY

Jednym z zadañ statutowych Polskiego
Dla uczniów szkó³ œrednich dodatkow¹
Czerwonego Krzy¿a jest upowszechnianie atrakcj¹ s¹ organizowane od 10 lat
zasad udzielania pierwszej pomocy.
zawody w udzielaniu pierwszej pomocy.
W tym celu prowadzone s¹ rozmaite
W 2002 roku, ju¿ po raz drugi, zwyciêzcami
szkolenia i pokazy dla ró¿nych grup
okazali siê m³odzi ratownicy z £odzi,
odbiorców. W 2001 roku PCK przeszkoli³
reprezentuj¹cy IV LO im. E. Sczanieckiej.
blisko 70 tys. osób oraz przeprowadzi³
W ramach nagrody, wyjechali
kilkaset pokazów pierwszej pomocy
na europejskie zawody pierwszej pomocy
dla ponad 300 tys. osób!
do Belgii. Tam bêd¹c jedyn¹ dru¿yn¹
Jako jedyna organizacja w kraju mamy
z³o¿on¹ z samych m³odych ludzi,
uprawnienia do prowadzenia szkoleñ
zajêli VII miejsce. Brawo!
zgodnie z certyfikatem Unii Europejskiej.
INFORMATOR M£ODZIE¯Y PCK – NUMER 1/2003
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AKCJA LETNIA
Kilka miesiêcy temu
zakoñczy³a siê ubieg³oroczna akcja letnia.
Jak zwykle tysi¹ce dzieci wyjecha³o
na zas³u¿ony wypoczynek.

22 przedstawicieli M³odzie¿y PCK
wyjecha³o na obozy miêdzynarodowe.
Stowarzyszeniami, które nas zaprosi³y by³y:
Amerykañski, Chorwacki, Jugos³owiañski,
Niemiecki i Szwajcarski Czerwony Krzy¿.

Wielu z nich wyjazd z PCK da³ jedyn¹
mo¿liwoœæ spêdzenia wakacji poza domem
Wyje¿d¿a³y na kolonie socjalne i obozy
szkoleniowe. Dla wielu dzieci, zw³aszcza
niepe³nosprawnych lub chorych,
PCK-owski obóz kontaktowy lub kolonia
zdrowotna by³a niepowtarzaln¹ szans¹
na spotkanie siê z rówieœnikami. Poprzez
wspólne gry i zabawy m³odzie¿ ta mia³a
szansê poczuæ siê czêœci¹ spo³eczeñstwa.

Nieod³¹czn¹ czêœci¹ programu
ka¿dej kolonii i obozu s¹ szkolenia.

PCK-owskie wyjazdy to nie tylko
wakacyjna zabawa.

Postarajmy siê, aby w roku 2003 wiêcej
m³odych ludzi wyjecha³o na wakacje z PCK.

Uczymy siê udzielania pierwszej pomocy,
historii Czerwonego Krzy¿a,
Miêdzynarodowego Prawa Humanitarnego.
Poprzez obozy szkoleniowe kszta³cimy
nowe kadry Ruchu M³odzie¿owego PCK,
podnosimy ich kwalifikacje, wymyœlamy
akcje i plany na kolejny rok szkolny.

POMOC NIE MO¯E CZEKAÆ
Choæ akcja jest znana od trzech lat,
w 2002 roku zosta³a wzbogacona o materia³ przygotowany przez Krajow¹ Radê
M³odzie¿ow¹ PCK i Instruktorów
Pierwszej Pomocy ZG PCK.
Artyku³y adresowane do odbiorców
w ró¿nym wieku, scenariusze audycji
radiowych i scenek telewizyjnych
znalaz³y siê na przygotowanym CD.
W ramach tej akcji na szczeblu krajowym
ratownicy PCK zabezpieczali medycznie
Ogólnopolsk¹ Parafiadê Dzieci i M³odzie¿y,
Przystanek Woodstock oraz pielgrzymkê
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II.

WAKACJE Z PIERWSZ¥ POMOC¥

Poza tym, w wielu miejscowoœciach
odby³y siê pokazy, szkolenia i prelekcje.
Najaktywniejszym okaza³ siê Warmiñsko
–Mazurski Zarz¹d Okrêgowy PCK
dzia³aj¹cy w ramach akcji
„Bezpieczne lato 2002”,
organizowanej przez
Wojewódzkie Biuro
Ruchu Drogowego
w Olsztynie, wspólnie
z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym i Policj¹.

WYPRAWKA DLA ¯AKA
Ta akcja na sta³e wesz³a ju¿ do kalendarza
ogólnopolskich kampanii PCK.
W ca³ym kraju zarz¹dy okrêgowe
i rejonowe PCK, na miarê swoich
mo¿liwoœci, podjê³y dzia³ania maj¹ce
na celu pozyskanie pieniêdzy
i wyposa¿enia szkolnego dla uczniów.
Przyk³adowo: uruchomiono specjalne
konta z dopiskiem „Wyprawka dla ¯aka”,
w siedzibach PCK na terenie ca³ego kraju
otwarto punkty zbierania artyku³ów
szkolnych dla dzieci. Zbierano dary
i pieni¹dze w hipermarketach, sklepach
i targowiskach, kwestowano
na ró¿nego rodzaju imprezach
kulturalnych, sportowych.

4

Tradycyjnie wielki fina³
akcji przygotowa³
Kujawsko-Pomorski
Zarz¹d Okrêgowy
PCK w Bydgoszczy.
Tym razem gwiazd¹
koncertu by³ zespó³
T.LOVE oraz finaliœci
programu IDOL.
W 2002 roku, uda³o nam siê przygotowaæ
prawie 15 tysiêcy szkolnych wyprawek,
o wartoœci ponad 800 tys. z³otych.
Kolejny raz rekordowy wynik pad³ w £ódzkim
Zarz¹dzie Okrêgowym, gdzie wydano 2900
wyprawek o wartoœci prawie 300 tys. z³otych.
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Z CZERWONYM KRZY¯EM W NAZWIE

Ubieg³oroczne obchody Dnia M³odzie¿y PCK Sama uroczystoœæ nadania
imienia i przekazania sztandaru
rozpoczê³y siê ju¿ 11 paŸdziernika. Tego
dnia Publiczne Gimnazjum nr 1 w Grajewie mia³a podnios³¹, godn¹ tego
wydarzenia atmosferê. Rozpoczêto j¹
(woj. podlaskie) przyjê³o zaszczytne imiê
msz¹ œwiêt¹, kontynuowano przemarszem
Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
ulicami Grajewa, koñcz¹c ods³oniêciem tablicy
Zarz¹d Rejonowy PCK w Grajewie nale¿y
pami¹tkowej i wystêpami uczniów w szkole.
z pewnoœci¹ do grupy najaktywniejszych
W³adze PCK reprezetowa³a I Wiceprezes
zarz¹dów w naszym Stowarzyszeniu –
ZG PCK Pani Maria Oleksy, wrêczy³a szkole
doskona³e kontakty ze szko³ami i w³adza- miêdzy innymi Medal im. Gen. Józefa Hallera.
mi miasta, wysoki poziom uznania
Listy gratulacyjne przes³a³y miêdzy innymi
w oczach oko³o 20 tysiêcy mieszkañców,
Pani Prezydentowa Jolanta Kwaœniewska
owocuje doskona³ymi wynikami w pracy
i Krystyna £ybacka – Minister Edukacji
na rzecz potrzebuj¹cych.
Narodowej i Sportu.
Aktywnie dzia³aj¹cym i posiadaj¹cym
d³ugoletnie tradycje jest Szkolne Ko³o PCK Podczas ca³ej uroczystoœci odczuwa³o siê
dumê uczniów, rodziców, nauczycieli
przy obecnym Gimnazjum nr 1.
Tam te¿ zrodzi³ siê pomys³ nadania szkole i mieszkañców Grajewa. Piêkna sprawa.
imienia PCK. Jak twierdz¹ pomys³odawcy,
Zastanówcie siê, czy na Waszym terenie
przekonywanie rodziców, w³adz miasta
szko³a, ulica lub szpital mog³yby otrzymaæ
i Zarz¹du G³ównego nie trwa³o d³ugo
imiê Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
– ka¿demu podoba³ siê ten pomys³.

WALKA Z G£ODEM
Ten tytu³ brzmi jak zapowiedŸ akcji podejmowanej na rzecz
odleg³ego pañstwa, a mo¿e nawet fragment archiwalnych
zapisów, nie licuj¹cych przecie¿ z XXI wiekiem. A jednak
to nieprawda. Bieda, niedostatek i g³ód – oto tragiczna
rzeczywistoœæ tak¿e i wielu polskich rodzin - codziennie oko³o
200 tysiêcy dzieci cierpi z powodu niedo¿ywienia! Jest to tylko
jeden z powodów podjêcia „Kampanii PCK walki z g³odem”.

Strona 13

OKR¥G£Y STÓ£ UPOWSZECHNIACZY
W

PA DZIERNIKU, W

CHORWACJI ODBY£O SIÊ SZKOLENIE NAZYWANE „OKR¥G£Y STÓ£".

W szkoleniu wziê³y udzia³ osoby
zajmuj¹ce siê upowszechnianiem
Miêdzynarodowego Prawa Humanitarnego,
Podstawowych Zasad i Idei czerwonokrzyskiej w Stowarzyszeniach Regionu
Europy Œrodkowej. Mo¿e Was dziwiæ,
dlaczego nas to interesuje.
OdpowiedŸ jest bardzo prosta:
przewa¿aj¹ca czêœæ dzia³añ zwi¹zanych
z upowszechnianiem jest prowadzona
przez m³odzie¿ i dla m³odzie¿y.

Tematem wiod¹cym ostatniej czêœci
by³ nowy materia³ edukacyjny wydany
przez Miêdzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzy¿a – ju¿ od kilku miesiêcy
realizowany z powodzeniem w Chorwacji
– „Odkrywamy Prawo Humanitarne”
(orygina³ - Exploring Humanitarian Law).
Jest to wspania³y program,
skierowany do m³odzie¿y ze szkó³ œrednich
i ostatnich klas gimnazjów, daj¹cy
mo¿liwoœæ poznania praw jednostki
od praktycznej strony, a nie tylko
przez pryzmat suchych artyku³ów prawnych.

Szkolenie podzielono na trzy czêœci.
W pierwszej, pod okiem zawodowego
dziennikarza, zajmowaliœmy siê komunikacj¹
interpersonaln¹ oraz kontaktami z mediami. Mamy ogromn¹ nadziejê, ¿e niektórzy
z Was bêd¹ mieli szansê zapoznaæ siê
W drugiej skupiliœmy siê na sprawach
z tym programem jako uczniowie,
zwi¹zanych z rozwojem wolontariatu
a mo¿e prowadz¹cy zajêcia?
– jak nale¿y rekrutowaæ wolontariuszy,
jak nimi zarz¹dzaæ, jak ich motywowaæ.
INFORMATOR M£ODZIE¯Y PCK – NUMER 1/2003
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UŒMIECHNIJ SIÊ Z PCK!
REKORD GUINESSA JEST

PRAWIE NASZ!

Na pocz¹tku szacowaliœmy,
¿e uzbiera siê 100, no mo¿e 150 szkó³
i 20, góra 30 tysiêcy osób.
Ale to, co pokaza³y nap³ywaj¹ce do nas
potwierdzenia wprawi³o nas w olbrzymi¹
euforiê - ponad 130 tysiêcy
uœmiechaj¹cych siê m³odych twarzy!
To¿ to prawdziwa armia!

Okazaliœcie siê
bezkonkurencyjni.
Zaanga¿owaliœcie przedszkola, szko³y,
w³adze, osoby publiczne,
czyli ca³e spo³ecznoœci lokalne.
Udowodniliœcie, ¿e warto jest proponowaæ
dobrze przygotowane, przystaj¹ce
do potrzeb, ale i mo¿liwoœci lokalnych,
niskonak³adowe akcje.
Strona 14

STRATEGIA WOLONTARIATU PCK
Jest nas – M³odzie¿y PCK prawie 500 tysiêcy.
Po³owa z tego to cz³onkowie,
po³owa to wolontariusze.
By pomóc w okreœleniu definicji, zadañ,
praw i obowi¹zków jednych i drugich
od czerwca myœleliœmy, tworzyliœmy,
zmienialiœmy, konsultowaliœmy,
prezentowaliœmy i oto mamy – Strategia
Wolontariatu Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Po przyjêciu przez Krajow¹ Radê
Reprezentantów PCK, 7 grudnia 2002
Strategia sta³a siê obowi¹zuj¹cym dokumentem. Porusza ona wiele zagadnieñ,
z których najwa¿niejsze to zapewnienie
organizacji wolontariuszy, stworzenie
i wprowadzenie systemu zarz¹dzania
wolontariatem oraz promocja idei
wolontariatu i dzia³añ wolontariuszy PCK.

Wolontariusz PCK to osoba, która:
– uczestniczy dobrowolnie w realizowaniu wybranych przez siebie zadañ statutowych Polskiego Czerwonego Krzy¿a,
– nie uzyskuje z tego tytu³u wynagrodzenia ani korzyœci materialnych,
– przestrzega Podstawowych Zasad
Miêdzynarodowego Ruchu CK i CP,
– zosta³a ujêta w ewidencji jednostki
organizacyjnej PCK (ko³o, klub, grupê,
zarz¹d PCK odpowiedniego szczebla).
P.S. Dziêkujemy wszystkim tym,
którzy w³¹czyli siê w proces konsultacji
i przygotowañ tego dokumentu.

RADZIMY – KONFERENCJA W S£OWENII
M³odzie¿ Polskiego Czerwonego Krzy¿a
Ogromna czêœæ spotkania dotyczy³a
ju¿ od kilku lat cieszy siê ugruntowan¹
dzia³alnoœci m³odzie¿owej. Omówione
pozycj¹ w Regionie Europy Œrodkowej.
zosta³y sposoby rekrutacji, nagradzania
Nasze kampanie i akcje s¹ przedstawiane i motywacji jak i przyk³ady konkretnych
na forum miêdzynarodowym, a czêœæ,
dzia³añ: Akcja Letnia, Dzieñ Walki
jak np. Kampania Walki z G³odem,
z G³odem, dzia³ania z okazji
jest z powodzeniem realizowana równie¿
Œwiatowego Dnia AIDS.
w innych krajach. Nie by³o wiêc dla nas
Spotkanie zakoñczy³o siê ogóln¹
zaskoczeniem, ¿e przedstawiciel
konkluzj¹, ¿e tylko intensyfikacja dzia³añ
M³odzie¿y PCK – Boris Poleganow
oraz fachowoœæ wolontariuszy
reprezentowa³ Polski Czerwony Krzy¿
i pracowników jest w stanie wp³yn¹æ na to,
na I Konferencji S³oweñskiego
w jaki sposób Czerwony Krzy¿ bêdzie
Czerwonego Krzy¿a.
postrzegany przez spo³eczeñstwo.
Celem konferencji by³o znalezienie
Nie mo¿emy zapominaæ, ¿e te wnioski
najatrakcyjniejszych i najlepszych metod
dotycz¹ równie¿ naszego Stowarzyszenia.
poprawy wizerunku S³oweñskiego
Czerwonego Krzy¿a w kraju.
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Uczestnicy Olimpiady musieli
Zakoñczy³a siê X edycja Ogólnopolskiej
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ¯ycia wykazaæ siê równie¿ dzia³aniami na rzecz spo³ecznoœci
PCK. Fina³ odby³ siê w Warszawie,
lokalnej – prezentowali za³o¿enia i efekty
w dniach 15-17 listopada i wziê³o
akcji prozdrowotnej przeprowadzonej
w nim udzia³ 29 zawodników reprezentuprzez siebie we w³asnym œrodowisku.
j¹cych 16 zarz¹dów okrêgowych PCK.
Chêtni, w wolnym czasie, mogli wzi¹æ
W kategorii wiekowej „gimnazja”
udzia³ w kilkugodzinnych warsztatach
rywalizowa³o 17, a w kategorii „szko³y
z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
ponadgimnazjalne” 12 zawodników.
zwiedziæ Warszawê oraz siedzibê
Aren¹ „olimpijskich zmagañ” by³o,
zawsze goœcinne dla Czerwonego Krzy¿a, Ministerstwa Zdrowia
XLIV Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Mi³¹ niespodziank¹ by³ dla nas fakt,
im. A. Dobiszewskiego w Warszawie.
¿e ogromne emocje nie zdo³a³y pokonaæ
Wszyscy uczestnicy rywalizacji rozwi¹zywali czerwonokrzyskiej idei ¿yczliwoœci –
zawodnicy z ró¿nych okrêgów wspierali siê
test z wiedzy o: zdrowym stylu ¿ycia,
wzajemnie prawie na ka¿dym kroku.
zasadach udzielania pierwszej pomocy,
dzia³alnoœci Czerwonego Krzy¿a.

W

BYLE ZDROWO – X EDYCJA OLIMPIADY

GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY DO UDZIA£U W KOLEJNYCH EDYCJACH!!

ZWYCIÊZCY

GIMNAZJA:

1. Wojciech Grzywacz – Podkarpacki ZO PCK
2. Tamara Krygier – Wielkopolski ZO PCK
3. Natalia Duda – Zachodniopomorski ZO PCK

SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE

1. Ewelina Soczewska – Zachodniopomorski ZO PCK
2. Agata Trendak – Lubelski ZO PCK
3. Paulina Jaskólska – Mazowiecki ZO PCK

NAJLEPSZA AKCJA PROMUJ¥CA
ZDROWY STYL ¯YCIA

Tamara Krygier
– Wielkopolski ZO PCK.

PRAWDA O AIDS. PRZEKA¯ J¥ DALEJ
W ci¹gu najbli¿szych 10 lat na AIDS umrze wiêcej osób,
ni¿ w przeci¹gu 50 lat w wyniku wszystkich wojen i klêsk ¿ywio³owych,
jakie mia³y miejsce na ca³ym œwiecie. To s¹ dane, które ewidentnie
œwiadcz¹ o potrzebie i koniecznoœci takich dzia³añ jak trzyletnia
kampania Miêdzynarodowej Federacji Stowarzyszeñ
Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca pod has³em
„Prawda o AIDS. PRZEKA¯ J¥ DALEJ”.
PCK równie¿ bierze w niej udzia³.
Strona 15

TERAZ RAZEM Z LITW¥ I S£OWACJ¥
Polski Czerwony Krzy¿ podpisa³ ostatnio
porozumienie z Litewskim i S³owackim
Czerwonym Krzy¿em. Dla nas istotnym
jest, ¿e jednym z priorytetów wspó³pracy
ma byæ rozwój sekcji m³odzie¿owych
tych Stowarzyszeñ Krajowych.

Kooperacja mo¿e odbywaæ siê centralnie,
ale z du¿ym uznaniem spotkaj¹ siê
inicjatywy lokalne i równie¿ przygraniczne.

Realizuj¹c porozumienie z Litewskim
Czerwonym Krzy¿em, wspieramy naszych
wileñskich przyjació³ w przeprowadzeniu
Wspó³praca ma obj¹æ wymianê doœwiadczeñ u nich pilota¿owej fazy programu
„Super Wiewiórka - Przyjació³ka Oli i Kuby”
i konkretnych propozycji dzia³añ
adresowanych do szeroko-rozumianej
grupy potrzebuj¹cych.
INFORMATOR M£ODZIE¯Y PCK – NUMER 1/2003

7

KRM DZIA£A

GOR¥CY CZAS WYBORÓW
8

CZERWCA 2002 REPREZENTANCI M£ODZIE¯Y PCK DOKONALI WYBORU
NOWYCH W£ADZ RUCHU M£ODZIE¯OWEGO PCK NA KADENCJÊ 2002-2006.

Choæ to ju¿ styczeñ, to jeszcze o wyborach.
Olbrzymia machina wyborcza w naszym
Stowarzyszeniu zatrzyma³a siê dopiero
8 czerwca 2002 podczas Krajowej Konferencji Ruchu M³odzie¿owego Polskiego
Czerwonego Krzy¿a, w momencie wyboru
nowej Krajowej Rady M³odzie¿owej PCK.
D³ugie nazwy, ale i donios³e spotkania.
Reprezentanci M³odzie¿y PCK z wszystkich
okrêgów w³aœnie 8 czerwca dokonali
wyboru nowych w³adz Ruchu M³odzie¿owego PCK na kadencjê 2002-2006.
Na konferencji tej przyjêto bardzo wa¿ny
dokument: Uchwa³ê Programow¹ Ruchu
M³odzie¿owego PCK na lata 2002-2006.
Postanowiono w niej, m.in. ¿e:
– wszystkie dzia³ania
i programy M³odzie¿y PCK
podejmowane s¹ w oparciu
o „Strategiê Programow¹
Polskiego Czerwonego
Krzy¿a do 2010 roku”
– jako priorytetowe uznaje
dzia³ania aktywizuj¹ce
Szkolne Ko³a PCK oraz
wzmacniaj¹ce Rady M³odzie¿owe wszystkich szczebli

– upowszechnianie idei Czerwonego
Krzy¿a i jego zasad, winno byæ elementem
ka¿dego dzia³ania M³odzie¿y PCK.
Poza konstruktywn¹ dyskusj¹ i istotnymi
decyzjami, wa¿nym by³a atmosfera,
w jakiej przebiega³o ca³e spotkanie
– tu czu³o siê prawdziwego ducha
Czerwonego Krzy¿a.
Obecne na konferencji Panie: Scholastyka
Œniegowska Sekretarz Generalny
ZG PCK oraz Teresa Stencel Wicedyrektor
Biura ZG PCK ¿yczy³y nam i sobie,
aby takich spotkañ w budynku
Zarz¹du G³ównego by³o wiêcej.

NOWY SK£AD OSOBOWY KRM PCK
– Micha³ Miko³ajczyk – PRZEWODNICZ¥CY (druga kadencja)
– Katarzyna S³aboñ (obecnie Miko³ajczyk) – VICEPRZEWODNICZ¥CA
(b. skarbnik)
– Boris Poleganow – SEKRETARZ (Biuro ZG PCK)
CZ£ONKOWIE:
– Jaros³aw Cieszkiewicz (przewodnicz¹cy Wielkopolskiej ORM)
– Bart³omiej Kokoszka (przewodnicz¹cy Mazowieckiej ORM)
– Jacek Perduta (sekretarz Œl¹skiej ORM)
– Agnieszka Pers (przewodnicz¹ca Ma³opolskiej ORM)
– Magdalena Rzepecka (wiceprzewodnicz¹ca £ódzkiej ORM)
– Grzegorz Szymañski (przewodnicz¹cy Zachodniopomorskiej ORM)

NOWA RADA, DU¯O PRACY

MAMY „ZA£O¯ENIA PROGRAMOWE RUCHU

Od dnia wyborów odby³y siê ju¿ 3 spotkania
M£ODZIE¯OWEGO PCK NA LATA 2003-2006”
Krajowej Rady M³odzie¿owej PCK.
Miêdzy innymi z tego powodu zagadnienia
Oczywistym jest, ¿e KRM PCK
dotycz¹ce funkcjonowania Ruchu
nie pracuje tylko wtedy, gdy spotyka siê
M³odzie¿owego PCK by³y omawiane
jako ca³oœæ. Pomiêdzy posiedzeniami
na posiedzeniu Zarz¹du G³ównego PCK
trwaj¹ prace podzespo³ów, dzia³a grupa
oraz na naradzie dla dyrektorów
e-mailowa, trwaj¹ konsultacje i ustalenia.
A jest o czym radziæ i nad czym pracowaæ. zarz¹dów okrêgowych. Wypracowane tam
propozycje i ustalenia, zarekomendowane
Jednymi z pierwszych uchwa³ Rady
pozytywnie przez ZG PCK, sta³y siê jednym
by³y decyzje dotycz¹ce dokumentu
z wiod¹cych tematów posiedzenia Krajowej
„M³odzie¿ Polskiego Czerwonego Krzy¿a
Rady Reprezentantów 7 grudnia 2002.
w 2006 roku”. Zawarliœmy w nim
nasz¹ wizjê, pewien obraz docelowy tego, Po prezentacji dokumentu, dyskusji oraz
jak chcemy widzieæ M³odzie¿ PCK za 4 lata. wymianie propozycji dotycz¹cych jego
realizacji zag³osowano i... przy 43 g³osach
Chcieliœmy, by odzwierciedla³ on
faktyczne potrzeby m³odzie¿y i organizacji „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymuj¹cym siê”
niemal¿e jednog³oœnie zatwierdzono.
oraz pogl¹dy, tych wszystkich,
których dotyczy i którzy wezm¹ udzia³
w jego realizacji.
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Minione szeœæ miesiêcy
w KRM PCK to oprócz
konsultacji i ustaleñ
tak¿e przygotowywania konkretnych
m³odzie¿owych przedsiêwziêæ
np.: akcji „Uœmiechnij siê z PCK!”, programu
„Super Wiewiórka”, bazy danych itd.

Przed nami ogrom pracy – wype³nienie
Za³o¿eñ treœci¹ i realizacja!
Bêdzie to d³uga droga,
Ciesz¹ ¿yczliwoœæ i wsparcie, okazywane
ale gor¹co wierzymy,
nam przez w³adze Stowarzyszenia i Dyrekcjê biura ZG PCK:
¿e warto. Warto mieæ
B¥D CIE PEWNI NASZEGO DALEKO ID¥CEGO POPARCIA
wspólny, jednakowo
DLA INICJATYW RUCHU M£ODZIE¯OWEGO. PAMIÊTAJCIE O NIM,
rozumiany cel, i wspólnie
d¹¿yæ do jego osi¹gniêcia. I ZWRACAJCIE SIÊ PO NIE, KIEDY BÊDZIE ONO WAM KONIECZNE.
SCHOLASTYKA ŒNIEGOWSKA, 8 CZERWCA 2002
¯yczmy sobie powodzenia!

KRM DZIA£A

Tym samym „Za³o¿enia programowe
Ruchu M³odzie¿owego PCK na lata
2003-2006”, sta³y siê obowi¹zuj¹cym
dokumentem (znajdziecie go na stronie
internetowej PCK - www.pck.org.pl).

PROGRAM WSPÓ£PRACY Z SK PCK
Chc¹c zaktywizowaæ ko³a KRM PCK
Dzia³alnoœæ w œrodowisku dzieciêco
– m³odzie¿owym jest jednym ze statutowych opracowa³a „Program Wspó³pracy
ze Szkolnymi Ko³ami PCK”.
zadañ Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Jednostkami PCK, stanowi¹cymi pierwszy
kontakt dzieci i m³odzie¿y s¹ szkolne ko³a Znajdziecie w nim miêdzy innymi
roczny harmonogram i kalendarium
PCK. Niejednokrotnie
dzia³añ dla SK PCK na terenie szko³y,
od ich aktywnoœci, pomys³owoœci,
nowe propozycje np. stworzenie
dostosowania propozycji dzia³alnoœci
specjalnego programu szkoleñ z zakresu
do potrzeb otoczenia zale¿y,
udzielania pierwszej pomocy
czy nap³ywaj¹ce co roku do szkó³ tysi¹ce
uczniów pozostan¹ w PCK lub przynajmniej w gimnazjach (objêciem ich systemem
nie zniechêc¹ siê do idei czewonokrzyskiej. Mistrzostw PP), propozycje nowego
sytemu sprawozdawczoœci
– wzory sprawozdañ i ankiet,
Elementy dzia³alnoœci opiekuñczej,
system motywacyjny dla opiekunów, itp.
podstawy zasad udzielania pierwszej
pomocy i oœwiaty zdrowotnej, wiadomoœci
z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji Mamy nadziejê, ¿e realizacja tego programu zaowocuje efektywniejsz¹
i poszanowania godnoœci drugiego
wspó³prac¹, wzmocnieniem przep³ywu
cz³owieka – pozwalaj¹ na przygotowanie
informacji, lepszym poznaniem œrodowisk
do doros³ego ¿ycia ludzi wra¿liwych
szkolnych, jak i zaistnieniem nowych form
na ludzk¹ krzywdê, potrafi¹cych
aktywnoœci. Nie bêdzie to jednak mo¿liwe
reagowaæ na cierpienia, umiej¹cych
bez zaanga¿owania pracowników, wolonwspó³¿yæ w grupie rówieœniczej
tariuszy oraz rejonowych i okrêgowych
i spo³eczeñstwie. Dla PCK poza oczyrad m³odzie¿owych PCK.
wistymi aspektami spo³ecznymi, istotnym
jest przygotowanie przysz³ych cz³onków,
Dlatego te¿ gor¹co zachêcamy Was
wolontariuszy – osób ¿yczliwych organizacji. do wykorzystnia „Programu Wspó³pracy
ze Szkolnymi Ko³ami”
Dobrze dzia³aj¹ce szkolne ko³o, posiadaj¹ce sprawn¹
jako recepty na wzrost
komunikacjê z macierzystym zarz¹dem PCK,
aktywnoœci PCK
to doskona³e rozwi¹zanie dla dzieci i m³odzie¿y
w œrodowiskach szkolnych.
w szko³ach, w których brakuje kó³ przedmiotowych
Szukajcie
Programu
i grup zainteresowañ.
w Waszych zarz¹dach
Powinniœmy potrafiæ przekonaæ dyrektora i grono pedarejonowych PCK
gogiczne, ¿e przygotowani wspólnymi si³ami liderzy
i na naszej stronie
m³odzie¿owi - cz³onkowie SK PCK, to równie¿ doskona³a
internetowej
pomoc dla nauczycieli w organizowaniu ¿ycia szko³y.
– www.pck.org.pl.
INFORMATOR M£ODZIE¯Y PCK – NUMER 1/2003
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SUPER WIEWIÓRKA
PRZYJACIÓ£KA OLI I KUBY
...PROGRAM, DLA TYCH,
Idea wprowadzenia programu
KTÓRZY LUBI¥ UCZYÆ DZIECI
„Super Wiewiórka – przyjació³ka Oli i Kuby”
narodzi³a siê w 2001 roku podczas
Program „Super Wiewiórka” adresowany
warsztatów w Starej D¹browie.
jest do dzieci w wieku przedszkolnym
Tam zadecydowano o tym,
i wczesnoszkolnym, a jego g³ównymi
¿e jednym z g³ównych priorytetów
realizatorami s¹ cz³onkowie M³odzie¿y PCK.
dzia³añ PCK w œrodowiskach dzieciêco
– m³odzie¿owych powinna byæ, rozpoczêta Ma on na celu wykszta³cenie u dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nawyków dba³oœci o bezpieczeñstwo,
edukacja w zakresie: bezpieczeñstwa,
higienê, tolerancjê i pomoc potrzebuj¹cym.
higieny i zdrowia oraz wartoœci humaniProgram zak³ada przeprowadzenie
tarnych i tolerancji.
bloku 17 zajêæ obejmuj¹cych miêdzy innymi
Postanowiliœmy skorzystaæ z idei programu takie tematy jak np.:
M³odzie¿y S³owackiego Czerwonego Krzy¿a
+ Pierwsze spotkanie Oli z Czerwonym Krzy¿em
„Evicka nam ohorela” i adaptowaæ
+ Idzie Ola do przedszkola,
go do potrzeb polskich dzieci.
+ Ola myje zêby
Tak te¿ siê sta³o – powsta³ program.
+ Ola na placu zabaw
Na pocz¹tku 2002 w trzech okrêgach:
+ Ola pomaga innym
lubuskim, ³ódzkim i ma³opolskim
+ Ola i obcy
przeprowadzono jego pilota¿.
Wziê³o w nim udzia³ 45 czerwonokrzyskich + Ola europejczyk
wolontariuszy, którzy przeszkolili
1200 dzieci z 30 przedszkoli.
Faza pilota¿owa programu zosta³a bardzo
wysoko oceniona zarówno przez dzieci,
rodziców, wychowawców przedszkolnych,
jak i wolontariuszy realizuj¹cych program.
W 10-punktowej skali œrednia nota
wynios³a a¿ 9,3! Zebrane podczas
pilota¿u oceny i komentarze pozwoli³y
nam udoskonaliæ sam program oraz
zwi¹zane z nim materia³y edukacyjne.
Jednoczeœnie sukces fazy pilota¿owej
sprawi³, ¿e postanowiliœmy rozpocz¹æ
jego realizacjê w wymiarze ogólnopolskim.
W II semestrze roku szkolnego
2002/2003, „Super Wiewiórka”
stanie siê oficjalnym programem
M³odzie¿y Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Program jest realizowany w oparciu
o pomoce edukacyjne, jakimi s¹:
podrêcznik metodyczny dla szkol¹cego
i obrazki do kolorowania dla ka¿dego
z dzieci bior¹cych udzia³ w programie.
Osoba, która chcia³aby uczyæ dzieci
korzystaj¹c z programu „Super Wiewiórka”
musi przejœæ kurs (swoiste przygotowanie)
w macierzystym zarz¹dzie PCK.
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Mamy nadziejê,
¿e chêtnych
do realizacji
tego programu
nie zabraknie.
Aby Was do tego
jeszcze gorêcej
zachêciæ przedstawiamy opiniê wolontariusza,
który uczy³ ju¿ ma³e „Super Wiewiórki”:
CZY

Z TWOJEGO PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJA PROGRAMU JEST ATRAKCYJNA
DLA WOLONTARIUSZY PCK?

Realizacja tego programu
jest dla nas, jako wolontariuszy,
niezwykle atrakcyjna.
mamy mo¿liwoœæ pracowania z dzieæmi,
kontaktu z nimi, co pozwala mam lepiej
je zrozumieæ. Mo¿emy wykazaæ siê
w³asnymi inicjatywami, mamy szansê
spróbowania czegoœ nowego sprawdzenia siê w roli pedagoga.
Takie doœwiadczenia przydaj¹ siê
szczególnie wtedy, gdy ktoœ chce
nadal pracowaæ z dzieæmi
np. jako wychowawca kolonijny".
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Jednym z warunków dobrej organizacji
pracy oraz efektywnego wykorzystania
zasobów naszego Stowarzyszenia
jest posiadanie pe³nej informacji na temat
czerwonokrzyskich struktur oraz dzia³añ
przez nie prowadzonych. W zwi¹zku
z tym Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK
wraz z biurem Zarz¹du G³ównego PCK
przygotowa³a propozycjê zbudowania
kompleksowej bazy danych MPCK.
Ju¿ wkrótce do wszystkich zarz¹dów
wyœlemy specjalne formularze. Znajdziecie
w nich pytania dotycz¹ce akcji, kampanii,
dzia³añ prowadzonych przez Was,
rejonowe i okrêgowe rady m³odzie¿owe.
Spytamy równie¿ o kadry, sprzêt
i materia³y, które wykorzystujecie w pracy.

Zebrane dane pos³u¿¹ tak¿e
celom statystycznym
– okreœleniu liczby i typów
jednostek podstawowych oraz liczby
zrzeszonych cz³onków i wolontariuszy.

KRM DZIA£A

BAZA DANYCH M£ODZIE¯Y PCK

Aby zgromadzone informacje odzwierciedla³y stan faktyczny, to w³aœnie Wy
– cz³onkowie M³odzie¿y PCK powinniœcie
wzi¹æ udzia³ w uzupe³nianiu danych.
Prosimy Was o to bardzo serdecznie.
Zebrane i przeanalizowane dane otrzyma
ka¿dy zarz¹d PCK. Oczywiœcie baza
bêdzie aktualizowana, bo bez tego,
jaki by³by sens jej budowania...
Mamy nadziejê, ¿e wynik tej pracy
podkreœli jeszcze raz si³ê M³odzie¿y PCK.

TAJEMNICZE PPP
PROCES PLANOWANIA PROJEKTU (ANG. PROJECT PLANNING PROCES)
– NOWY SYSTEM PLANOWANIA, OPRACOWANY PRZEZ

MIÊDZYNARODOW¥ FEDERACJÊ STOWARZYSZEÑ CZERWONEGO KRZY¯A
I CZERWONEGO PÓ£KSIÊ¯YCA, WYKORZYSTYWANY W WIELU STOWARZYSZENIACH KRAJOWYCH TRAFI£ TAK¯E DO NAS.
PPP w kompleksowy, a zarazem przejrzysty
sposób przedstawia z³o¿onoœæ procesu
planowania: od analizy sytuacji,
poprzez programowanie, realizacjê
i ewaluacjê projektu. Wydawa³oby siê,
¿e to nic nowego. Istotna jest jednak
u¿yta tam metodologia, jednolita terminologia, jak i wieloœæ aspektów oraz
zagadnieñ, które jako planuj¹cy musimy
braæ pod uwagê.

okrêgowych rad
m³odzie¿owych oraz
pracowników, zajmuj¹cych siê
dzia³alnoœci¹ m³odzie¿ow¹,
promocj¹ zdrowia i kontaktami
ze szkolnymi ko³ami PCK. Pojawi³a siê
bowiem w naszym Stowarzyszeniu,
pierwsza grupa osób, która, mamy nadziejê,
w bardziej efektywny sposób podejdzie
do przygotowywania nowych projektów

Pierwszymi osobami z PCK, które zosta³y
przeszkolone w nowym systemie byli:
Magdalena Rzepecka i Micha³ Miko³ajczyk.
Nied³ugo po tym Krajowa Rada
M³odzie¿owa PCK rozpoczê³a prace
nad t³umaczeniem i dostosowywaniem
podrêcznika do potrzeb i realiów
Polskiego Czerwonego Krzy¿a
(dziêki temu np. opis i bud¿et projektu
odpowiadaj¹ standardom przyznawania
œrodków z funduszy pozyskanych
przez Sieæ Partnerów PCK). Przy okazji:
Wielkie podziêkowania za ilustracje,
grafikê i sk³ad dla Kamila Dmowskiego.

„Jestem bardzo zadowolony z przebiegu
szkolenia PPP. Zdoby³em wiele nowych
umiejêtnoœci w zakresie tworzenia, realizacji,
monitoringu oraz ewaluacji projektów
– mówi Piotr Paw³owski – pracownik
biura ZG PCK ds. promocji zdrowia,
uczestnik szkolenia – Trening ten zmieni³
moje podejœcie do planowania projektów,
otworzy³ oczy na wiele mo¿liwoœci.
Nie mniej cenny jest równie¿ fakt,
¿e szkoleniem objêto ca³¹ strukturê
organizacyjn¹ PCK – od pracowników
zarz¹dów wszystkich szczebli
po wolontariuszy. To wa¿ny krok
dla podniesienia poziomu projektów
tworzonych przez PCK, a zarazem jego
wyrównania niezale¿nie od po³o¿enia
lub statusu przynale¿noœci do organizacji.”

Pierwsze szkolenie w Polsce mamy
ju¿ za sob¹. Cieszymy siê, tym bardziej,
¿e objê³o ono g³ównie przedstawicieli

INFORMATOR M£ODZIE¯Y PCK – NUMER 1/2003
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PEER-LEADERSKI TRENING
...CZYLI UCZY£ M£ODY M£ODEGO

TWORZYMY POLSKI SYSTEM SZKOLEÑ
DOTYCZ¥CYCH PREWENCJI AIDS

M¹chocice Kapitulne – ma³a, lecz ciekawa
miejscowoœæ niedaleko Kielc by³a œwiadkiem System ten opieraæ ma siê na zasadzie
spotkania, jakiego ju¿ od dawna nie by³o
peer-leaders, czyli osoby m³ode prowadz¹
w M³odzie¿y Polskiego Czerwonego Krzy¿a. zajêcia dla osób m³odych. W Bu³garskim
Odby³o siê tam szkolenie z zakresu
Czerwonym Krzy¿u taki system istnieje
wiedzy o HIV/AIDS. Nie by³oby w tym
ju¿ od 10 lat, dlatego trenerzy z Bu³garii
nic dziwnego, gdyby nie uczestnicy
byli najodpowiedniejszymi osobami
tego spotkania. Otó¿ trenerami by³y
do wprowadzenia nas w temat.
dwie dziewczyny - przedstawicielki
M³odzie¿y Bu³garskiego Czerwonego
W tej chwili materia³y potreningowe
Krzy¿a, a osobami trenowanymi oprócz
s¹ opracowywane przez uczestników
naszych wolontariuszy i pracowników
spotkania. Wkrótce zarz¹dy PCK
byli przedstawiciele Litewskiego
oraz Wy otrzymacie podstawowe za³o¿enia
Czerwonego Krzy¿a oraz Finlandii.
istnienia takiej sieci trenerów.
Ten trening wraz z PPP, mia³ za zadanie
stworzyæ podwaliny pod system szkoleñ
dotycz¹cych prewencji AIDS w Polsce.

P.S. Dziêkujemy PKN Orlen oraz Spó³ce
SAMRELAKS – sponsorom noclegów
i wy¿ywienia podczas szkolenia.

GOR¥CZKA Z£OTA 2003
JU¯

NIED£UGO STOPNIEJ¥ ŒNIEGI, ZROBI SIÊ CIEPLEJ
I POWOLI ZACZNIE NAS OGARNIAÆ WIOSENNA GOR¥CZKA...

S¹ miasta, gdzie „Gor¹czka” zagoœci
„Gor¹czka Z³ota”
ju¿ trzeci raz, w wielu innych miejscach
pozwala pozyskaæ
po raz drugi. Mamy nadziejê,
œrodki na dofinansowanie akcji letniej,
¿e w 2003 „zachoruj¹” na ni¹ tak¿e
mobilizuje szkolne ko³a PCK, promuje
mieszkañcy "zdrowych" dotychczas terenów. nasze Stowarzyszenie. Akcja cieszy siê
przychylnoœci¹ spo³eczeñstwa
G³ównym celem akcji jest pozyskanie
oraz wielkim zainteresowaniem œrodków
œrodków na organizowanie akcji letniej
masowego przekazu.
dla najbiedniejszych dzieci, aktywizacja
œrodowiska dzieciêco – m³odzie¿owego,
„Gor¹czka Z³ota 2002” ogarnê³a
uwra¿liwienie ich na krzywdê drugiego
53 zarz¹dy rejonowe z 10 zarz¹dów
cz³owieka oraz promocja idei
okrêgowych – razem 717 placówek
i dzia³alnoœci PCK
edukacyjnych. Uzbieraliœmy ponad
8 ton z³otych monet o wartoœci
Akcja ta polega na zbieraniu „z³otych monet” przekraczaj¹cej 80 tysiêcy z³otych !!!
– 1, 2 i 5 groszówek. Tylko od naszych
pomys³ów i inwencji zale¿y, ile uda nam siê W tym roku rozpoczynamy 7 marca
ich uzbieraæ. Do tej pory w ramach akcji
i „gor¹czkujemy” do 8 czerwca,
podejmowano szereg niebywa³ych dzia³añ: kiedy to w „Dniu Kowboja” podsumujemy
konkurs na „najwiêkszego zbieracza
akcjê wielkim festynem. Dok³adny opis
z³ota”, „akcja Wigwam”, p³ukanie z³ota,
akcji, regulamin konkursu, logo plakaty
przemarsze czerwonokrzyskich kowbojów. pojawi¹ siê na naszej stronie internetowej
Doskona³ym pomys³em by³a ubieg³oroczna www.pck.org.pl oraz w Waszych
wspó³praca £ódzkiego PCK z oœrodkiem
macierzystych zarz¹dach PCK.
regionalnym TVP - co tydzieñ w telewizji
P.S. Ale¿ tu ciep³o... Czy¿by to ju¿ ona –
pokazywaliœmy olbrzymi termometr,
„Gor¹czka Z³ota”???
który (w kilogramach i z³otówkach)
wskazywa³ narastaj¹c¹ gor¹czkê!
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DZIERNIKOWE POSPOLITE RUSZENIE WŒRÓD
WOLONTARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO CZERWONEGO

W³aœnie tymi s³owami redaktorka serwisu
informacyjnego opisa³a niegdyœ kampaniê
Polskiego Czerwonego Krzy¿a
„Walki z G³odem”. W tym roku powiedzia³aby, ¿e pospolite ruszenie ogarnê³o
nie tylko PCK, ale i 8 innych Stowarzyszeñ
Krajowych Czerwonego Krzy¿a
z regionu Europy Œrodkowej.
PCK realizuje tê kampaniê z du¿ym powodzeniem od trzech lat. Jej pomys³ zosta³
zapo¿yczony od Fiñskiego Czerwonego
Krzy¿a i zaadaptowany do Polskich
warunków – zarówno potrzeb
jak i mo¿liwoœci spo³ecznoœci lokalnych.
Kampaniê tê zapocz¹tkowa³ i po raz
pierwszy zorganizowa³ Zarz¹d Okrêgowy
PCK w £odzi. To w³aœnie tam w 1999 roku
sprzedawano chleb – odwieczny symbol
walki z g³odem – by uzyskane w ten
sposób pieni¹dze przekazaæ na do¿ywianie
najbiedniejszych dzieci. Kolejne lata
przynosi³y ci¹g³y rozwój kampanii
– bra³y w niej udzia³ kolejne zarz¹dy PCK.
Wspólnie z restauratorami prowadziliœmy
akcjê „koperta”, wydawaliœmy
posi³ki najubo¿szym.
Widz¹c olbrzymi sukces tej kampanii
w kraju, pomyœleliœmy o ca³ym Regionie
Europy Œrodkowej - skoro pomys³
z Finlandii przyj¹³ siê w Polsce,
czemu mia³oby tak nie byæ w innych
pañstwach? Podczas spotkañ organizowanych przez Regionaln¹ Delegaturê
Miêdzynarodowej Federacji Stowarzyszeñ
Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego
Pó³ksiê¿yca w Budapeszcie, zachêcaliœmy
naszych kolegów z innych Stowarzyszeñ
Krajowych do tej kampanii.

KRZY¯A

W powiecie Œwidwin, dziêki œrodkom
uzyskanym w ramach programu
Sieæ Partnerów PCK, 778 dzieci bêdzie
przez ca³y rok szkolny korzysta³o
z darmowych obiadów.
Na szczeblu krajowym, w Warszawie,
zorganizowaliœmy spotkanie z przedstawicielkami Korpusu Dyplomatycznego.
Dotarliœmy do œrodowisk poselskich
– „Walka z g³odem” zagoœci³a
w Parlamencie.
Jako pierwsze do kampanii przy³¹czy³y siê
S³owacki i S³oweñski Czerwony Krzy¿.
Pocz¹tkowo, tak jak my, w formie
pilota¿u, zaanga¿owa³y kilka zarz¹dów.
O prawdziwej eksplozji pomys³u,
w skali ca³ego Regionu Europy Œrodkowej,
mo¿emy mówiæ dopiero w 2002 roku,
kiedy to do kampanii w³¹czy³y siê:
Albañski, Bu³garski, Jugos³owiañski,
Litewski, £otewski, S³owacki i S³oweñski
Czerwony Krzy¿. Przygotowano obszerne
pakiety informacyjne zawieraj¹ce
wiadomoœci o sytuacji w poszczególnych
pañstwach oraz inicjatywach
podejmowanych przez stowarzyszenia
Czerwonego Krzy¿a. Fakt, i¿ M³odzie¿
PCK jest inicjatorem dzia³añ o wymiarze
miêdzynarodowym, zwróci³ uwagê
œrodków masowego przekazu,
co znacznie pomog³o w ubieg³orocznej
promocji kampanii.

DUNANT TE¯ BY£BY Z NAS DUMNY

ŒWIATOWY DZIEÑ ¯YWIENIA I WALKI Z G£ODEM

Mo¿emy mówiæ o olbrzymim sukcesie
kampanii. W Polsce „Walkê z G³odem”
prowadzi³o ró¿nymi metodami
13 zarz¹dów okrêgowych.
Wiemy na pewno, ¿e dziêki tej kampanii
tysi¹ce dzieci skorzystaj¹ z darmowych
obiadów, nie tylko w Polsce, ale równie¿
w innych pañstwach Europy Œrodkowej.
Realizuj¹c t¹ kampaniê nie pozwalamy
zapominaæ o g³odzie, sprawiamy, ¿e ulicami
naszego kraju chodzi
mniej g³odnych dzieci.
G³êboko wierzymy,
¿e 2003 bêdzie rokiem
kolejnych sukcesów
i dalszego rozwoju
kampanii.
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DUNANT TE¯ BY£BY Z NAS DUMNY

UŒMIECHNIJ SIÊ Z PCK!
„UŒMIECH JEST NAJKRÓTSZ¥, NAJPROSTSZ¥
DROG¥ DO SZCZÊŒCIA, DO LUDZKICH SERC,
ŒWIAT SIÊ PIÊKNIEJSZY OTWORZY PRZED TOB¥,
GDY TYLKO UŒMIECHNIESZ SIÊ”
To motto towarzyszy³o M³odzie¿y
Polskiego Czerwonego Krzy¿a podczas
kampanii „Uœmiechnij siê z PCK!”
przez ca³y tydzieñ jej trwania
od 21 do 25 paŸdziernika 2002 roku.
Pomys³ Krajowej Rady M³odzie¿owej PCK,
aby zmieniæ postawy dzieci i m³odzie¿y
na bardziej optymistyczne oraz rozbudziæ
w nich otwartoœæ i ¿yczliwoœæ dla drugiego
cz³owieka – s¹siada z ³awki lub kolegi
z innej klasy – zosta³ bardzo entuzjastycznie
przyjêty. Podczas „Tygodnia ¿yczliwoœci”
do uczniów z 550 szkó³ w Polsce dotar³o
przes³anie o tym, jak wa¿ne jest pozytywne
nastawienie do œwiata i jak wiele w naszym
codziennym ¿yciu mo¿e zmieniæ
serdeczny uœmiech. Temu miêdzy innymi
s³u¿y³y teoretyczno-praktyczne zajêcia,
odbywaj¹ce siê na terenie szkó³,
wprowadzaj¹ce w tematykê stresu i metod
jego zwalczania (np. poprzez ¿yczliwoœæ
i uœmiech w³aœnie). Ale nie tylko...
25 paŸdziernika odby³ siê wielki fina³ akcji.
Data jego nie by³a przypadkowa, wówczas
czerwonokrzyska m³odzie¿ obchodzi
swoje œwiêto – Dzieñ M³odzie¿y PCK.
W tym dniu, punktualnie o godzinie 12.00
ponad 130 tys. dzieci i m³odzie¿y
z oko³o 550 szkó³ podstawowych,
gimnazjów i liceów z ca³ej Polski
w salach gimnastycznych, na boiskach,
dziedziñcach szkolnych, placach
i w parkach miejskich, zaczê³o uœmiechaæ
siê, po to, by wspólnymi si³ami ustanowiæ
Rekord Guinessa w „najwiêkszej liczbie
œmiej¹cych siê osób, w tym samym czasie
w ró¿nych miejscach”. Dobiega koñca
opisywanie dokumentacji poœwiadczaj¹cej
autentycznoœæ zdarzenia.
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Po przet³umaczeniuzostanie ona przes³ana
do Biura Ksiêgi Rekordów
Guinessa w Londynie.
Sam pomys³ akcji „Uœmiechnij siê z PCK”
od pocz¹tku bardzo spodoba³ siê
nauczycielom, pedagogom,
opiekunom SK PCK oraz przede wszystkim
samej m³odzie¿y. Nie sposób wymieniæ
wszystkich szkolnych imprez i atrakcji
zainspirowanych fina³em akcji: szkolne
kabarety, konkursy na najzabawniejsz¹
fryzurê, postaæ, komiks lub przebranie,
dyskoteki, zawody sportowe, gry i zabawy,
pikniki, galerie „weso³ych rysunków”,
warsztaty, pogadanki, gazetki oraz wystawy
poœwiêcone stresowi, sposobom walki
ze stresem – to tylko niektóre z nich.
Odbieraj¹c same pozytywne sygna³y
z ró¿nych stron wiemy na pewno,
¿e akcja „Uœmiechnij siê z PCK” wejdzie
na sta³e do harmonogramu dzia³añ
M³odzie¿y PCK.
Mamy nadziejê, ¿e w tym roku spotkamy
siê wszyscy ponownie, by razem
„uœmiechn¹æ siê z PCK” i poprawiæ
ustanowiony rekord!
Na ³amach naszego Informatora chcemy
serdecznie podziêkowaæ wszystkim tym,
dziêki którym akcja odnios³a taki sukces.
To dziêki Wam po raz kolejny ukazaliœmy
œwiatu jak wielka jest si³a M³odzie¿y PCK.
Dlatego te¿ zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej PCK, na której
zamieœciliœmy listê szkó³, które wziê³y
udzia³ w akcji „Uœmiechnij siê z PCK!”.
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„DLA DZIECI, DLA BIEDNYCH, DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY CIERPI¥ I S¥ SMUTNI
– MIEJMY ZAWSZE UŒMIECH, B¥D MY ¯YWYM WYRAZEM DOBROCI”
MATKA TERESA Z KALKUTY
Zaproponowaliœmy wiêc kampaniê
edukacyjn¹, po³¹czon¹ z happeningiem
spo³ecznym. Ca³ej kampanii w kraju
towarzyszy³y wystawy, konkursy plastyczne
i literackie, w szko³ach przeprowadzane
by³y lekcje o tolerancji i przekazywana
wiedza o samej chorobie.
Momentem kulminacyjnym by³y obchody
Œwiatowego Dnia AIDS. W³aœnie wtedy
– 1 grudnia m.in. w Krakowie, £odzi,
Szczecinie, Warszawie i Wroc³awiu
Choæ AIDS to choroba znana ju¿ od 20 lat, odby³y siê happeningi, podczas których
czerwonokrzyscy wolontariusze ruszyli
nadal umieraj¹ na ni¹ setki tysiêcy ludzi
ulicami swoich miast z zapalonymi
rocznie. W wielu œrodowiskach
œwiecami. Dok³adnie o godzinie 18.00
jest to temat tabu, nadal osoby zaka¿one
p³on¹ce œwiece ustawili w kszta³t wst¹¿ki
wirusem HIV, b¹dŸ chorzy na AIDS
spotykaj¹ siê z nietolerancj¹ i dyskryminacj¹. – znak solidarnoœci z osobami dotkniêtymi
chorob¹, po to by pokazaæ, ¿e ³¹cz¹ siê
Tak jest na ca³y œwiecie. Niestety,
z nimi, stoj¹ i staæ bêd¹ na stra¿y tolerancji.
tak¿e i w Polsce. W naszym kraju
stan wiedzy o chorobie, sposobach jej
Pierwszego grudnia uda³o siê poruszyæ
przenoszenia nie jest zadowalaj¹cy.
Miêdzy innymi w³aœnie st¹d wynika strach serca ludzi. Teraz mamy przed sob¹
jeszcze wiêksze wyzwanie
przed kontaktem z osobami chorymi,
a to rodzi dyskryminacjê. Aby przeciwdzia³aæ – musimy utwierdziæ ich w przekonaniu,
¿e choroba nie jest straszna,
temu zjawisku M³odzie¿ PCK postanowi³a
w³¹czyæ siê do miêdzynarodowej kampanii gdy wiemy jak siê przed ni¹ uchroniæ,
a osoby chore na AIDS to tacy sami
„Prawda o AIDS. PRZEKA¯ J¥ DALEJ”.
Naszym zadaniem jest mity zast¹piæ faktami, ludzie jak my. Musimy doprowadziæ
do tego, by m³ode pokolenie wolne
a negatywne podejœcie pozytywnym
nastawieniem. Chcieliœmy, zgodnie z celami by³o od mitów i dyskryminacji
– musimy kontynuowaæ kampaniê
kampanii, wesprzeæ osoby dotkniête
HIV/AIDS manifestuj¹c solidarnoœæ z nimi. „Prawda o AIDS. PRZEKA¯ J¥ DALEJ”.
Nasze dzia³ania adresujemy
przede wszystkim do dzieci i m³odzie¿y
szkolnej, do rodziców oraz ca³ych rodzin
– o tolerancji i zrozumieniu powinniœmy
wszak¿e uczyæ siê w domu i w szkole.

DUNANT TE¯ BY£BY Z NAS DUMNY

PRAWDA O AIDS. PRZEKA¯ J¥ DALEJ

Uczucia, jakie towarzyszy chwili
ustawiania p³on¹cych œwiec nie sposób
opisaæ. Trzeba w tym uczestniczyæ,
by móc poczuæ czasami gniew,
czasami ³zy, a najczêœciej si³ê
do walki z dyskryminacj¹.
Wtedy w³aœnie rodzi siê jeszcze
wiêksza potrzeba dzia³ania, pomagania
wszystkim chorym i cierpi¹cym
– potrzeba powiedzenia
g³oœnego „NIE” dyskryminacji.

Dekorowanie uczniów wst¹¿k¹ solidarnoœci
z osobami dotkinêtymi przez HIV/AIDS
w jednej z bydgoskich szkó³

INFORMATOR M£ODZIE¯Y PCK – NUMER 1/2003
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LISTONOSZ DONIÓS£

NIE TRAÆ KASY, NIE PSUJ P£UC
– PAPIEROSY SZYBKO RZUÆ

ANTYNIKOTYNOWA KAMPANIA ZARZ¥DU REJONOWEGO
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZY¯A W BYDGOSZCZY.
21 listopada przez centrum miasta,
z udzia³em przedstawicieli w³adz miasta,
mediów, sportowców oraz delegacji
szkolnych, przemaszerowa³ antynikotynowy pochód. W taki sposób,
w „Œwiatowy Dzieñ bez papierosa”,
obchodzony w trzeci czwartek listopada,
koñczy³a siê trwaj¹ca ponad miesi¹c
akcja, której celem by³o zniechêcenie
m³odzie¿y do na³ogu nikotynowego.
Zosta³a zrealizowana dziêki pomocy
Zarz¹du G³ównego PCK, œrodkom finansowym pozyskanym w ramach programu
„Sieci Partnerów PCK” oraz dotacji
z Wydzia³u Zdrowia w Urzêdzie Miasta
w Bydgoszczy.

W jej ramach przeprowadzono wiele
konkursów na: rekwizyt o treœci antynikotynowej, okolicznoœciowy strój – przebranie,
wiersz, piosenka, antyreklama.
W rywalizacji na najlepiej przeprowadzon¹
akcjê nikotynow¹ brali tak¿e udzia³ ich
koordynatorzy – nauczyciele
z poszczególnych bydgoskich szkó³.
Poni¿ej zamieszczamy nazwiska
wyró¿nionych osób: Mariola Perz
– Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy,
Krystyna Fiedorowicz-Lipska
– Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 4,
Mirella Tyrakowska – Gimnazjum nr 52,
Izabela Goluf – Gimnazjum nr 24,
Iwona Zasieczna – Szko³a Podstawowa nr 20.

W czasie przemarszu wolontariusze PCK
rozdawali okolicznoœciowe ulotki oraz
znaczki z logo akcji, skandowali antynikotynowe has³a oraz prezentowali, przygotowane wczeœniej w konkursach:
rekwizyty, stroje, antyreklamy, wiersze
i piosenki o treœci antynikotynowej.
Du¿¹ atrakcj¹ by³a równie¿ tzw. Licytacja
korzyœci p³yn¹cych z niepalenia tytoniu.
Uczniowie w trzech s³owach wymieniali
korzyœci p³yn¹ce z rzucenia na³ogu.

Na ³amach Informatora M³odzie¿y PCK
pragniemy podziêkowaæ zaanga¿owanym
szko³om, wspó³organizatorom oraz
sponsorom g³ównych nagród, bez których
przeprowadzenie akcji by³oby niemo¿liwe.

O olbrzymim powodzeniu akcji œwiadczy
szerokie zaanga¿owanie placówek oœwiatowych – w akcji wziê³y udzia³ a¿ 74 szko³y.

Kontakt: El¿bieta Marcinkowska
Kujawsko-Pomorski ZO PCK
e-mail: bydgoszcz@pck.org.pl
tel. 52.322.55.68

OD REDAKCJI:

Gratulujemy Zarz¹dowi Rejonowemu PCK
w Bydgoszczy doskona³ego pomys³u
i profesjonalnej realizacji.

LISTA SPE£NIONYCH MARZEÑ
JU¯ CZWARTY RAZ ZAGRA£A „LISTA ŒWIÊTYCH MIKO£AJÓW”
– INICJATYWA POMORSKIEGO ZO PCK I RADIA GDAÑSK.
Tylko w 2001 roku – dziêki tej akcji
– blisko 200 dzieci z Trójmiasta
i kilku mniejszych miejscowoœci
województwa pomorskiego otrzyma³o
œwi¹teczne paczki ze s³odyczami,
artyku³ami szkolnymi i zabawkami.
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Akcja ta tradycyjnie ju¿ rozpoczê³a siê
6 grudnia, a skoñczy³a siê w ostatni weekend przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia.
W latach poprzednich na antenie Radia
Gdañsk licytowano gad¿ety nale¿¹ce
do znanych postaci pomorskich polityków,
aktorów, ludzi sztuki i kultury.

Ubieg³oroczna
edycja mia³a
nieco odmienn¹
formê: ka¿dy
mieszkaniec Trójmiasta
i okolic móg³ zostaæ, choæ na chwilê
spikerem Radia Gdañsk, pozdrowiæ
na antenie swoich bliskich, wzi¹æ udzia³
w programie na ¿ywo, a tak¿e poznaæ
„od kuchni” gdañsk¹ rozg³oœniê.
„Biletem wstêpu” by³a wp³ata na rzecz
akcji „Lista Œwiêtych Miko³ajów”.
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„Lista Œwiêtych Miko³ajów” odbywa³a siê
w ramach "Czerwonokrzyskiej Gwiazdki",
podejmowanej z myœl¹ o dzieciach,
osobach bezdomnych i rodzinach
najbiedniejszych. Dystrybucja paczek
odby³a siê we wspó³pracy z Miejskimi
Oœrodkami Pomocy Spo³ecznej
i Stra¿¹ Miejsk¹. Dziêki temu dotarliœmy
na dzia³ki, dworce i inne miejsca pobytu
i schronienia osób bezdomnych.
W roku 2002 – patronami medialnymi akcji
„Lista Œwiêtych Miko³ajów” by³y
Radio Gdañsk i TVP Gdañsk.

Pomorski Zarz¹d Okrêgowy
PCK serdecznie dziêkujê
Radiu Gdañsk oraz innym
darczyñcom: Firmie LPP
(Gdañsk) za przekazan¹
odzie¿, Firmie Ziaja za kosmetyki,
Hurtowni DLS (Suchy Dwór) za œrodki
spo¿ywcze, Spó³dzielni Pracy Wyrobów
Skórzanych (Gdynia) za obuwie.

OD REDAKCJI:

LISTONOSZ DONIÓS£

Organizatorzy wiedzieli, ¿e idea
„otwartych drzwi” spodoba siê
gdañszczanom, którzy szczodrze
wspomog¹ PCK. To oznacza wiêcej
œwi¹tecznych paczek dla potrzebuj¹cych.

Kontakt: Alicja Stasiak
Pomorski ZO PCK
e-mail: gdansk@pck.org.pl
tel. 58.341.04.93

Najprawdopodobniej „Lista Œwiêtych
Miko³ajów” – bêdzie œwi¹teczn¹ akcj¹,
któr¹ w tym roku zapropononujemy
wszystkim zarz¹dom PCK

REKRUTACJA PO £ÓDZKU
£ÓDZKI ZARZ¥D OKRÊGOWY ROZPOCZ¥£

KOLEJN¥ AKCJÊ REKRUTACYJN¥ WŒRÓD M£ODZIE¯Y.

Jej adresatami s¹ uczniowie III klas
Daje to olbrzymi¹
gimnazjów, potencjalni cz³onkowie
szansê samorealizacji
£ódzkiej Grupy Spo³ecznych Instruktorów
i wykazania siê swoimi
M³odzie¿owych PCK i Grupy Ratownictwa umiejêtnoœciami,
PCK w £odzi. Rekrutacja prowadzona jest a oprócz tego mo¿liwoœæ
na podstawie skrupulatnie przygotowanego nabycia pewnoœci siebie
planu, obejmuj¹cego: spotkania, szkolenia, w obcowaniu z innymi ludŸmi oraz
wyjazd integracyjny, a przede wszystkim
umiejêtnoœci kierowania grup¹ rówieœnicz¹”.
udzia³ w dzia³aniach podejmowanych
przez dwie grupy. W liœcie – zaproszeniu
Kontakt: Magdalena Pe³ka
Liderzy £ódzkiej M³odzie¿y PCK napisali
£ódzki ZO PCK
miêdzy innymi: „Wszystkie podejmowane
e-mail: pcklodz@wp.pl
przez nas dzia³ania wynikaj¹ z naszej
tel. 42.636.55.82
inicjatywy. Wszystko zaczyna siê
OD REDAKCJI:
od pomys³ów, które nastêpnie sami
Znamy £ódzk¹ M³odzie¿ PCK oraz jej dokodopracowujemy i staramy siê
nania i jesteœmy przekonani, ¿e akcja odniesie
urzeczywistniæ.
sukces. Oby by³o Was jak najwiêcej!

JAK SK£ANIAÆ UCZNIÓW DO PRACY W SK PCK?
Gdy rozpoczyna³am pracê opiekuna,
w moim SK PCK, liczy³o ono zaledwie
trzech cz³onków. Nie pozosta³o mi nic
innego jak rozpocz¹æ kampaniê naboru
nowych cz³onków. M³odzie¿ do przynale¿noœci do ka¿dej grupy nale¿y
skutecznie zachêciæ, do ko³a PCK tak¿e.
Niektórych uczniów przekonuje œwiadomoœæ, ¿e bêd¹ mieli okazjê pomóc innym,
¿e zale¿y to tylko od ich serca i chêci.

W

CA£EJ SZKOLE NIE BY£O TAKIEJ KLASY,
W KTÓREJ KTOŒ NIE NALE¯A£ DO KO£A.

Zapisa³am tylko chêtnych. Poprosi³am,
aby ka¿dy przyprowadzi³ kogoœ
na spotkanie. Osoba towarzysz¹ca
mog³a zostaæ z nami bez koniecznoœci
wykupienia tzw. „mareczek”.

INFORMATOR M£ODZIE¯Y PCK – NUMER 1/2003
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LISTONOSZ DONIÓS£

Podkreœla³am,
¿e wp³acane 2 z³ote
to gest szczerego serca.
Przypomina³am uczniom,
¿e nie powinni prosiæ
o te pieni¹dze rodziców lecz odmówiæ
sobie kupienia np. soku lub p¹czka.
Dziêki temu wiedzieli, ¿e ofiaruj¹
potrzebuj¹cym dar od siebie.
Starszych uczniów zachêca³am do pracy
w kole og³oszaj¹c np. konkurs plastyczny
lub organizuj¹æ wycieczkê do stacji
honorowego krwiodawstwa.
M³odszych zabra³am do osiedlowego
oœrodka zdrowia, by powiedzieæ im
o leczeniu chorób XXI wieku i higienie
zêbów (wykorzysta³am znalezione
w aptece, ciekawe, ilustrowane broszury
informacyjno-edukacyjne.
Uczniowie zachêceni ró¿nymi formami
pracy coraz chêtniej wstêpowali do ko³a.
Gdy grupa sta³a siê bardziej liczna,
zaproponowa³am harmonogram pracy.
Uwzglêdni³ on ró¿ne formy zajêæ:
konkursy, pogadanki, prezentacje akcji
charytatywnych PCK, pokazy pierwszej
pomocy, zbiórki maskotek i zabawek
w okresie przedœwi¹tecznym,
przygotowanie laurek dla s³u¿by zdrowia
i rodziców, uaktualnienie gazetek.
Bogactwo propozycji sprawi³o,
¿e ka¿dy znalaz³ coœ dla siebie
– pole, na którymi móg³ siê wykazaæ,
czerpi¹c tym samym osobist¹ satysfakcjê
z przynale¿noœci do ko³a.

Organizuj¹c prace ko³a nie mo¿emy
zapominaæ o uroczystoœciach i specjalnych
okazjach jak np. Dzieñ Dziecka
lub Dzieñ Kobiet. Warto zaproponowaæ
podopiecznym np. uruchomienie
„Czerwonokrzyskiej Poczty Walentynkowej”,
wspólne powitanie wiosny, sprz¹tanie
œwiata lub udzia³ w happeningu z okazji
Dnia Ziemi. Nie musimy wszystkich imprez
organizowaæ samodzielnie
– mo¿emy braæ udzia³ w akcjach
prowadzonych przez najbli¿szy zarz¹d PCK,
okoliczne grupy lub ko³a,
b¹dŸ inne organizacje np. PTTK.
Najwa¿niejsze jest, abyœmy na ka¿dym kroku
ufali dzieciom, doceniali ich aktywnoœæ
oraz zaanaga¿owanie – byli stale otwarci
na zg³aszane przez nich propozycje
i pomys³y.
Moje starania przynios³y efekt
– liczba cz³onków mojego ko³a w ci¹gu roku
uros³a do 120. W ca³ej szkole nie by³o
ani jednej klasy, z której przynajmniej
jedna osoba nie nale¿a³a do ko³a.
Kontakt: Gra¿yna So³odych
Opiekun SK PCK przy SP nr 19 w £odzi
£ódzki ZO PCK
e-mail: pcklodz@wp.pl
tel. 42.636.55.82

OD REDAKCJI:

Wynik pracy pani Gra¿yny jest faktycznie
imponuj¹cy. Teraz Wy, podzielcie siê
z czytelnikami Informatora Waszymi
doœwiadczeniami. Piszcie do nas.

PRZECZYTANE W GAZECIE – POSZ£O WSPANIALE
ZAMIESZCZONY PONI¯EJ ARTYKU£ ZOSTA£ OPUBLIKOWANY NA £AMACH
NOWEJ TRYBUNY OPOLSKIEJ – 23-12-2002
W sobotnim numerze zamieœciliœmy
zdjêcie uczniów z klasy I H
Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr 2 w Opolu,
którzy w kilkunastoosobowej grupie
kolêdowali na ulicy Krakowskiej.
Wœród kolêdników by³a saksofonistka
i futera³ jej instrumentu pos³u¿y³
jako pojemnik do przyjmowania pieniêdzy
od przechodniów. Pocz¹tkowo licealiœci
planowali kupiæ z zebranych datków
noworocznego szampana.
Okaza³o siê jednak, ¿e zarobiona
przez nich suma jest znacznie wy¿sza.
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Œpiewaj¹c, zebraliœmy ponad 170 z³otych
- mówi Justyna Olszewska, jedna z licealistek - Postanowiliœmy zrobiæ z tych
pieniêdzy lepszy u¿ytek i przekazaliœmy
ca³¹ sumê do PCK na do¿ywianie
bezdomnych - informuje licealistka.
Gratulujemy zarówno licealistom,
jak i ich wychowawcom. [LOD]

OD REDAKCJI:
Wasz œwi¹teczny gest na prawdê zrobi³
na nas ogromne wra¿enie.
Dziêkujemy i gratulujemy postawy.
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40-LECIE SIM'ÓW
Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK
przygotowuje wydanie CD z okazji
40-lecia grup Spo³ecznych Instruktorów
M³odzie¿owych PCK.
Chcemy, by by³ to materia³, bez którego
w codziennej PCK-owskiej pracy „ani rusz”.
Na p³ycie zostan¹ umieszczone wszystkie
konieczne informacje potrzebne
do prowadzenia zajêæ z historii,
upowszechniania, promocji zdrowia,
itp. tak w czasie roku szkolnego,
jak i na wakacjach.

Nie zapomnimy o grach, zabawach
i czerwonokrzyskich tradycjach.
Nie zabraknie tak¿e miejsca na pl¹œnik
i œpiewnik oraz opisy konkretnych
projektów i akcji.
Drogi Czytelniku, je¿eli posiadasz materia³y,
które powinny znaleŸæ siê na p³ycie,
to nie czekaj! Przeœlij je do nas
poczt¹ elektroniczn¹.
MLODZIEZ@PCK.ORG.PL

WWW.KONKURS N@ STRONE.PL
Zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami
Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK
wraz z Biurem ZG PCK przygotowuje
konkurs na stronê internetow¹
o tematyce czerwonokrzyskiej.

WEBMASTERZY
DO PRACY!

W najbli¿szym
czasie otrzymacie
Konkurs adresowany bêdzie do uczniów
gimnazjów oraz szkó³ ponadgimnazjalnych. szczegó³owy
regulamin i zasady
Strona bêdzie mog³a byæ wizytówk¹
konkursu.
szkolnego ko³a, grupy, klubu,
b¹dŸ macierzystego zarz¹du PCK.
Mamy nadziejê, ¿e konkurs spotka siê
z du¿ym zainteresowaniem z Waszej strony.
Przedsiêwzicie to prowadzone jest
wspólnie z Miêdzynarodowym Komitetem
MLODZIEZ@PCK.ORG.PL
Czerwonego Krzy¿a.

KAMPANIA PCK NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEÑSTWA
6 grudnia rozpoczê³a siê Kampania PCK
na rzecz poprawy bezpieczeñstwa.

BEZPIECZNIEJ Z PCK
I MISIEM FINLI

W jej ramach przeprowadzone zostan¹,
zakrojone na szerok¹ skalê dzia³ania
To w³aœnie dla Was
edukacyjne dla ró¿nych grup odbiorców
zosta³a wymyœlona
upowszechniaj¹ce zasady udzielania
maskotka Kampanii
pierwszej pomocy, bezpieczeñstwa
– MIŒ FINLI, który
oraz kszta³tuj¹ce nawyki w³aœciwego
stanie na stra¿y
zachowania siê w sytuacjach kryzysowych. bezpieczeñstwa
Waszego oraz
Zaproponowaliœmy, aby do kampanii
Waszych rodziców.
w³¹czyæ programy takie jak:
Miœ pojawi siê tak¿e
Super Wiewiórka, Ratowniczek,
na czerwonokrzyskich œwiate³kach
Szkolenia z certyfikatem Unii Europejskiej,
odblaskowych, które dotr¹ do Was
– zdawa³oby siê nic nowego, ale teraz
ju¿ wkrótce. Kampania ta sfinansowana
bêd¹ ujête w jeden kompleksowy program. zostanie dziêki œrodkom z programu
G³ówn¹ grup¹ adresatów Kampanii
SIEÆ PARTNERÓW PCK.
s¹ dzieci i m³odzie¿.
SIEC.PARTNEROW@PCK.ORG.PL
INFORMATOR M£ODZIE¯Y PCK – NUMER 1/2003

19

NIEBAWEM

JESZCZE PO, ALE TU¯ PRZED

„OLIMPIJCZYCY NA START!”

Choæ niedawno zakoñczy³a siê Równie¿ w tym roku odbêd¹ siê
jubileuszowa, X Ogólnopolska
eliminacje szkolne, rejonowe oraz okrêgowe.
Olimpiady Promocji Zdrowego Szczegó³owy Regulamin Olimpiady
Stylu ¯ycia, to ju¿ nied³ugo rozpocznie siê trafi do wszystkich zarz¹dów okrêgowych
jej kolejna edycja. Jak zawsze bêdzie
na prze³omie stycznia i lutego tego roku.
to impreza 4-etapowa, której fina³em
PROMOCJA.ZDROWIA@PCK.ORG.PL
bêdzie etap ogólnopolski.

KIEDY KOLEJNE PROGRAMY PRO-ZDROWOTNE
Wszyscy pamiêtamy jakim powodzeniem
cieszy³y siê programy edukacyjne
np. „Sekrety g³adkiej skóry”
lub „Tajemnice dojrzewania”.
Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane
z przeprowadzeniem kolejnej edycji
podobnego programu edukacyjnego

skierowanego do m³odzie¿y gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej. Bardzo wiele zale¿y
tu jednak od woli naszych kontrahentów.
Trzymajmy kciuki za powodzenie negocjacji.
PROMOCJA.ZDROWIA@PCK.ORG.PL

M£ODA KREW TE¯ RATUJE ¯YCIE
TURNIEJ DLA SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH I POLICEALNYCH
Turniej ten bêdzie
Zarz¹d G³ówny PCK i Krajowa Rada
stanowi³ element
Honorowych Dawców Krwi PCK
obchodów 45-cio lecia
w 2003 roku przeprowadz¹ turniej szkó³
istnienia HDK,
ponadgimnazjalnych i policealnych
pod has³em „M³oda krew te¿ ratuje ¿ycie”. a przeprowadzony
Celami konkursu s¹: zwiêkszenie promocji zostanie w drugim
semestrze roku
idei honorowego krwiodawstwa
szkolnego 2002/2003.
wœród m³odzie¿y oraz aktywizacja
szkolnych kó³ PCK.

KRWIODAWSTWO@PCK.ORG.PL

MKCK PANORAMICZNIE
PYTAJCIE W WASZYCH ZARZ¥DACH O FILM „PANORAMA 2001”
Jest to polska wersja 12-minutowego,
profesjonalnie wykonanego,
filmu mówi¹cego o dzia³alnoœci
Miêdzynarodowego Komitetu
Czerwonego Kzy¿a opracowana przez

JEST KONKURS

Oœrodek Upowszechniania
Miêdzynarodowego Prawa
Humanitarnego przy ZG PCK.
MPH@PCK.ORG.PL

PRACE NAUKOWE DOTYCZ¥CE PRAWA HUMANITARNEGO

Zwróæcie uwagê
I MIÊDZYNARODOWEGO RUCHU CK I CP
na informacje
(na plakatach w zarz¹dach,
na uczelniach lub na stronie www.pck.org.pl) oraz Miêdzynarodowego Ruchu CK i CP?
o VII Konkursie Prac Naukowych
Kto z Was zdobêdzie g³ówn¹ nagrodê,
im. Prof. R. Bierzanka. Mo¿e ktoœ z Was
a przy okazji oœwieci nas wszystkich?
lub Waszych znajomych napisa³ pracê
naukow¹ dotycz¹c¹ prawa humanitarnego
MPH@PCK.ORG.PL
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CZYTAJCIE I REDAGUJCIE RAZEM Z NAMI

Zespó³ redakcyjny Przegl¹du
„PRZEGL¥D CZERWONOKRZYSKI”
czeka na materia³y od Was
– teksty najlepiej i najszybciej przes³aæ
Aktualnoœci z kraju
mailem, fotografie poczt¹. A swoj¹ drog¹
i ze œwiata, Ludzie PCK,
– czy nie mo¿ecie prenumerowaæ
Miêdzy nami m³odzie„Przegl¹du Czerwonokrzyskiego”?
¿owcami, Cia³o PCK,
To tylko 10 z³. w roku - mo¿e znajdziecie
Wydawnictwa.
sponsora na taki wydatek?
Temat specjalnej
wk³adki w tym numerze
Ps. Czy widzieliœcie ju¿ najnowszy
poœwiêcony jest
„Przegl¹d Czerwonokrzyski”?
Kampanii PCK
Teraz ukazuje siê on w zupe³nie nowej
– Walka z G³odem.
szacie graficznej. Znajdziecie w nim stare
MPH@PCK.ORG.PL
i nowe rubryki, a wœród nich miêdzy innymi:

POLSKA SZKO£A MPH

PRZYJED

CIE W KWIETNIU DO

NIEBAWEM

ZRÓB PRZEGL¥D

RADZIEJOWIC

Reaktywowana w 2002 roku
Chêtnych jest wielu, ale pamiêtajcie,
Polska Szko³a Miêdzynarodowego
¿e „nasi ludzie” maj¹ najwiêksze szanse.
Prawa Humanitarnego odbêdzie siê
ju¿ na pocz¹tku kwietnia. Na prawdê warto Szczegó³y na stronie: www.pck.org.pl.
wzi¹æ w niej udzia³, a przy tym du¿o siê
MPH@PCK.ORG.PL
dowiedzieæ i spotkaæ ciekawych ludzi.

OCHRONA ZNAKU BEZ TAJEMNIC

NOWA BROSZURA INFORMACYJNA

Za dwa miesi¹ce uka¿e siê
Pomo¿e Wam w pos³ugiwaniu siê
„Ochrona Znaku Czerwonego Krzy¿a”
- broszura zawieraj¹ca zbiór obowi¹zuj¹cych trudnym „Regulaminem ochrony znaku”
- i w Waszej detektywistycznej pracy
przepisów oraz informacji,
tropicieli „nadu¿ywaczy” znaku.
wskazówek i przyk³adów prawid³owego
i nieprawid³owego u¿ycia znaku.
MPH@PCK.ORG.PL

JESZCZE RAZ O KRAJENCE

WE

UDZIA£ W TEGOROCZNEJ

EDYCJI

Doskona³a wiadomoœæ dla wszystkich
œpiewaj¹cych solo, w duetach tercetach..., Regulamin, karty zg³oszeñ, jak i wszystkie
tych co lubi¹ œpiewaæ! Ruszy³a tegoroczna
inne niezbêdne informacje znajdziecie
edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki na naszej stronach internetowych
Czerwonokrzyskiej w Krajence.
www.pck.org.pl i www.krajenka.pl
Fina³ odbedzie siê w dniach 30-31 maja!
oraz w Waszych zarz¹dach PCK.
PROMOCJA@PCK.ORG.PL

SPUŒCIZNA MIN

–

5 LAT PO PRZYJÊCIU TRAKTATU OTTAWSKIEGO

W marcu Zarz¹d G³ówny PCK organizuje
wystawê „Spuœcizna min - 5 lat
po przyjêciu Traktatu Ottawskiego”.
Wystawa sk³ada siê z fotografii i paneli
ze zbiorów Miêdzynarodowego Komitetu
Czerwonego Krzy¿a, Miêdzynarodowej
Kampanii na Rzecz Zakazu
Min Przeciwpiechotnych oraz Szefostwa
Wojsk In¿ynieryjnych.

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
Od kwietnia zbiory wystawy zostan¹
udostêpnione zarz¹dom okrêgowym PCK,
jak równie¿ uniwersytetom,
chc¹cym goœciæ wystawê u siebie.
KDERLICKA@PCK.ORG.PL
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CZY WIESZ, ¯E...

PARTNERSHIP MEETING
Partnership Meeting
to coroczne spotkanie
prezesów i sekretarzy
generalnych Stowarzyszeñ
Krajowych Czerwonego Krzy¿a z Regionu
Europy Centralnej z reprezentantami
innych stowarzyszeñ spoza Regionu
wspieraj¹cych dzia³ania Czerwonego
Krzy¿a w tej czêœci Europy.

PCK – PIERWSZYM

WSPÓ£ORGANIZATOREM SPOTKANIA

Organizatorem spotkania jest Miêdzynarodowa Federacja Stowarzyszeñ Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca.
W 2002 roku po raz pierwszy wspó³organizatorem by³o jedno ze Stowarzyszeñ
Krajowych - Polski Czerwony Krzy¿.

THE BRIDGE PO POLSKU
The Bridge to kwartalnik wydawany przez
Regionaln¹ Delegaturê Miêdzynarodowej
Federacji Stowarzyszeñ CK i CP
w Budapeszcie. Przedstawia wspólne
problemy, wyzwania regionu i ca³ego
Ruchu, promuje równie¿ programy
i dzia³ania Stowarzyszeñ naszego
regionu: Albanii, Boœni i Herzegowiny,
Bu³garii, Chorwacji, Czech, Estonii,

Jugos³awii,
Litwy, £otwy,
Macedonii, Polski, Rumunii, S³owacji,
S³owenii i Wêgier. Od paŸdziernika
2002 roku ukazuje siê równie¿ polska
wersja Bridg'a, której egzemplarze
przesy³ane s¹ do wszystkich zarz¹dów.

CZERWONOKRZYSKI ŒWIAT
Jesteœmy wœród cz³onków jednej z najwiêkszych miêdzynarodowych
organizacji na œwiecie.Obecnie Miêdzynarodowa Federacja
Stowarzyszeñ CK i CP liczy a¿ 178 cz³onków !

CZERWONY KRZY¯ A UNIA EUROPEJSKA
WIÊCEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.REDCROSS-EU.NET
Red Cross / European Union Office
to Biuro Stowarzyszeñ Krajowych
Czerwonego Krzy¿a pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej dzia³aj¹ce w Brukseli.
Jego g³ównym zadaniem jest reprezentowanie interesów Czerwonego Krzy¿a

SIEÆ NA SIECI
Poza stron¹ internetow¹ www.pck.org.pl
(czytaj wiêcej na 23 str.) dzia³a tak¿e
serwis www.pck.pl poœwiêcony
programowi pozyskiwania dochodów
– Sieci Partnerów PCK.

w instytucjach unijnych pozyskiwanie
œrodków na dzia³alnoœæ Czerwonego Krzy¿a,
jak i koordynacja miêdzynarodowych
kampanii np. „Road Safety Campaign”.

ZAJRZYJ NA WWW.PCK.PL
Serwis jest w trakcie
przebudowy i ju¿ niebawem
uka¿e siê w nowej wersji.

NIEPRZYPADKOWA ZBIE¯NOŒÆ
Choæ Miko³ajczyk jest doœæ popularnym
polskim nazwiskiem, to pragniemy
poinformowaæ, i¿ zbie¿noœæ nazwisk
pomiêdzy Katarzyn¹, a Micha³em nie jest
dzie³em przypadku!
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CZERWONOKRZYSKIE MA£¯EÑSTWO
21 wrzeœnia 2002 oboje œlubowali
sobie dozgonn¹ wiernoœæ.
Ot, takie „czerwonokrzyskie ma³¿eñstwo”.
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MINÊ£O PONAD PÓ£ ROKU OD URUCHOMIENIA NOWEGO SERWISU PCK, DZIA£AJ¥CEGO POD NIEZMIENNYM ADRESEM WWW.PCK.ORG.PL.
Czy wiedzieliœcie, ¿e:
– od maja 2002 strona by³a odwiedzana
ponad 55 tys. razy,
– w listopadzie 2002 stronê odwiedzano
œrednio 280 razy dziennie,
– w ankiecie „Czy uwa¿asz, ¿e osoby
dotkniête przez HIV / AIDS stanowi¹
zagro¿enie dla otoczenia?”
wziê³o udzia³ prawie 900 osób,
w poprzedniej: „Czy oddajesz honorowo
krew?” g³osowa³o prawie 1100 osób,
– elektroniczny biuletyn informacyjny
zamówi³o do tej pory oko³o 500 osób
(ju¿ wkrótce uka¿e siê pierwszy numer!),
– na forum dyskusyjnym wypowiadano siê
ju¿ ponad 250 razy,
– w teœcie interaktywnym:
„Co wiesz o Czerwonym Krzy¿u”
wziê³o udzia³ ponad 1 tys. internautów
(przy œredniej poprawnoœci ok. 60%)
W œwiadomoœci coraz wiêkszej grupy osób,
zainteresowanych czerwonokrzyskim
¿yciem, strona pck.org.pl staje siê
podstawowym, a niejednokrotnie
wy³¹cznym kompetentnym Ÿród³em
informacji. Najlepszym przyk³adem
niech bêdzie „Uœmiechnij siê z PCK!”,
akcja, podczas której kilkaset szkó³
korzysta³o bezpoœrednio w³aœnie
z materia³ów dostêpnych na stronie.
Klikajcie i odwiedzajcie Serwis.
Zg³aszajcie nam swoje propozycje,
pomys³y i oczekiwania.

Podziêkowania dla sponsora
Witryny PCK - Medical Web Designs
(www.mwd.pl) firmy specjalizuj¹cej siê
w opracowywaniu medycznych
serwisów internetowych
np. zdrowie.med.pl
Mówcie co chcielibyœcie dodaæ,
a co zmieniæ. Mo¿ecie tak¿e
razem z nami wspó³redagowaæ Serwis.
Przeœlijcie na adres kontaktowy
swojego niusa, a byæ mo¿e
zamieœcimy go na stronie.
A na co dzieñ czytajcie wiadomoœci,
pobierajcie pliki, g³osujcie w ankietach,
dyskutujcie na forum,
i polecjajcie nasz serwis znajomym.
Kontakt: Kamil Dmowski
Biuro Zarz¹du G³ównego PCK
e-mail: admin@pck.org.pl

KONTAKTUJCIE SIÊ Z NAMI:
LISTOWNIE:

REDAKCJA:

Krajowa Rada M³odzie¿owa
Polskiego Czerwonego Krzy¿a

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SK£AD:
Kamil Dmowski

CZY WIESZ, ¯E...

NASZA STRONA: WWW.PCK.ORG.PL

UL. Mokotowska 14 00-950 Warszawa

TELEFONICZNIE: 22.326.12.89
FAKSEM: 22.628.41.68
MAILEM: MLODZIEZ@PCK.ORG.PL

Redakcja zastrzega sobie prawo korekty nades³anych materia³ów. Niezamówionych materia³ów redakcja nie zwraca.
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