Stan bezpieczeñstwa na polskich drogach
w porównaniu z innymi krajami nie napawa
dum¹. Polska uwa¿ana jest za kraj wysokiego
ryzyka i zajmuje trzecie miejsce w rankingu
pañstw europejskich ze wzglêdu na liczbê
wypadków. W ci¹gu ostatnich 10 lat
w wypadkach drogowych straci³o ¿ycie
ponad 66 tysiêcy osób, a 700 tysiêcy
odnios³o obra¿enia. Wiele, zbyt wiele z tych
ludzi na sta³e pozosta³o niepe³nosprawnymi.
Wypadkom drogowym ulegaj¹ wszyscy,
zarówno kierowcy, pasa¿erowie jak i piesi. Jednak najbardziej nara¿one
s¹ dzieci, m³odzie¿ i osoby starsze.
Wielu wypadkom i ich konsekwencjom mo¿na zaradziæ stosuj¹c szerok¹
edukacjê w zakresie profilaktyki przedwypadkowej i kszta³cenia
umiejêtnoci radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem wzywania pomocy i udzielania pierwszej pomocy
ofiarom wypadków. Stan zdrowia poszkodowanych w wypadku
w du¿ej mierze zale¿y od tego, jak szybko i w jaki sposób wiadkowie
wypadku reaguj¹ w zaistnia³ej sytuacji.
Z myl¹ o nas, potencjalnych uczestnikach wypadków, Polski Czerwony
Krzy¿ rozpocz¹³ trzyletni¹ Kampaniê PCK Na Rzecz Poprawy Bezpieczeñstwa, której znakiem rozpoznawczym jest Mi Finli.
Nierozerwalnym tematem zwi¹zanym z wypadkami i bezpieczeñstwem
s¹ niepe³nosprawni. Dla nich wiat wygl¹da nieco inaczej ni¿ dla nas,
jest trudniejszy, czêsto nie do zaakceptowania. Aby zwróciæ wiêksz¹
uwagê na problemy, z jakim borykaj¹ siê niepe³nosprawni, Rada Unii
Europejskiej ustanowi³a rok 2003 Europejskim Rokiem Osób
Niepe³nosprawnych.
Wszystkim dzia³aniom w zakresie bezpieczeñstwa podejmowanym nie
tylko w Europejskim Roku Osób Niepe³nosprawnych przez nas i wspó³pracuj¹cych z nami partnerów, takich jak policja, towarzyszy troska
o poprawê bezpieczeñstwa.
Scholastyka niegowska, Sekretarz Generalny ZG PCK

Bezpieczeñstwo na
drodze  rola Policji
Generalny Inspektor
Antoni Kowalczyk,
Komendant G³ówny Policji
S¹dzê, ¿e nie trzeba nikogo przekonywaæ
o szczególnej roli Policji wród podmiotów
zajmuj¹cych siê bezpieczeñstwem ruchu
drogowego. Na ni¹ na³o¿ony zosta³
ustawowy obowi¹zek: czuwania nad
bezpieczeñstwem i porz¹dkiem ruchu na
drogach, kierowania ruchem i jego
kontroli (art.129 ust.1 Prawa o ruchu
drogowym).
Prowadzimy zakrojone na szerok¹ skalê
przedsiêwziêcia, maj¹ce na celu poprawê
warunków poruszania siê po drogach oraz
poprawê przestrzegania przepisów ruchu
drogowego. Poprzedzone s¹ one wnikliw¹
analiz¹ i ocen¹ zagro¿eñ wystêpuj¹cych
na drogach naszego kraju. G³ównym ich
celem jest oddzia³ywanie prewencyjne
wobec uczestników ruchu oraz
kszta³towanie poprawnych zachowañ na
drodze. Innym aspektem jest ujawnianie
i karanie tych osób, które swoim
zachowaniem naruszaj¹ obowi¹zuj¹ce
normy prawne i stanowi¹ zagro¿enie dla
innych u¿ytkowników dróg.
c.d. na stronie 13
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To by³o...

Paczka od PCK to czêsto jedyny prezent.

Gdañsk

Lista wiêtych Miko³ajów

Lista wiêtych Miko³ajów to wspólna inicjatywa
Pomorskiego Zarz¹du Okrêgowego Polskiego
Czerwonego Krzy¿a i Radia Gdañsk, a zarazem
element ogólnopolskich dzia³añ PCK pod has³em
Czerwonokrzyska Gwiazdka. Patronat medialny
nad akcj¹ objê³y: Radio Gdañsk i TVP Gdañsk.
W latach poprzednich na antenie Radia Gdañsk
licytowano gad¿ety nale¿¹ce do znanych postaci:
polityków, aktorów, ludzi sztuki i kultury. Wszystkie
rodki uzyskane t¹ drog¹ przeznaczono na zakup

wi¹tecznych paczek dla
potrzebuj¹cych. Ostatnia
edycja akcji 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 rozg³oniê.
Biletem wstêpu by³a wp³ata na rzecz akcji Lista
wiêtych Miko³ajów.
Organizatorzy chcieli obj¹æ pomoc¹ nie tylko
dzieci, ale tak¿e osoby bezdomne i rodziny
najbiedniejsze. W porozumieniu z pracownikami
Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej i Stra¿y
Miejskiej odwiedzali osoby i rodziny
bezdomnych - wydawali paczki ¿ywnociowe,
maskotki, zabawki, s³odycze i rodki czystoci.
Dowiadczenie pokazuje, ¿e podobne akcje s¹
bardzo potrzebne, poniewa¿ gwiazdkowa paczka
od PCK to czêsto jedyny prezent, na jaki
potrzebuj¹cy mog¹ liczyæ. Gdañszczanom
spodoba³ siê pomys³ akcji i szczodrze wspomogli
Listê wiêtych Miko³ajów.
Najprawdopodobniej w tym roku Lista zostanie
zaproponowana przez Zarz¹d G³ówny wszystkim
pozosta³ym zarz¹dom jako przyk³ad akcji wi¹tecznej.
Kamil Dmowski, Biuro ZG PCK, promocja organizacji

Gralimy razem z Wielk¹ Orkiestr¹
Wolontariusze i pracownicy Polskiego Czerwonego
Krzy¿a, podobnie jak w ubieg³ych latach, w³¹czyli
siê do Fina³u Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej
Pomocy. Kilkanacie tysiêcy osób, kwestowa³o na
ulicach
miast,
zapewnia³o
medyczne
zabezpieczenie podczas imprez i koncertów,
zachêca³o do honorowego oddawania krwi,
przygotowywa³o ciep³e posi³ki dla kwestuj¹cych,
organizowa³o licytacje, z których wp³ywy zasili³y
konto Orkiestry.
Wynik ogólnopolski to ponad 1000 litrów
pozyskanej honorowo krwi i co najmniej 100 tys.
zebranych z³otych. Statystyki z wybranych miast
to: blisko 1700 w lubelskim, a w dolnol¹skim 750
zaanga¿owanych wolontariuszy, 17 tys. z³otych
zebranych w Koszalinie.
Wród najciekawszych dzia³añ podejmowanych
w ramach Orkiestry znajdziemy: akcjê poboru krwi
zorganizowan¹
w
Gdañsku
na rzecz
najmniejszych i najbardziej cierpi¹cych dzieci

"

z oddzia³ów pediatrycznych oraz dwie aukcje:
maskotek pozyskanych przez szkolne ko³a PCK
w województwie zachodniopomorskim, a tak¿e
fotela Burmistrza i bombek z dedykacj¹
Prezydenta zorganizowan¹ przez Zarz¹d
Rejonowy PCK w Z¹bkowicach l¹skich
(Dolnol¹skie).
Warto tak¿e przypomnieæ, ¿e 10 kwietnia 2002
Polski Czerwony Krzy¿ podpisa³ porozumienie
z Fundacj¹ Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy
w sprawie wspó³pracy na polu edukacji
i upowszechniania zasad udzielania pierwszej
pomocy i ratownictwa. Szkolimy cz³onków
Pokojowego Patrolu WOP, organizujemy
wspólne szkolenia, æwiczenia, pokazy,
upowszechniamy i wydajemy materia³y na temat
bezpieczeñstwa w ¿yciu codziennym oraz
udzielania pierwszej pomocy.
K. Dmowski

aktualnoci z kraju
Rada Pañ PCK
... pozyska³a 120 tys. z³otych - to efekt zbiórki
funduszy na paczki wi¹teczne dla rodzin
najubo¿szych i zimowy wypoczynek dla dzieci.
Pozyskane rodki trafi³y do zarz¹dów okrêgowych PCK
w: Krakowie, Gdañsku, £odzi, Bydgoszczy oraz do
Zarz¹du Rejonowego PCK w Koszalinie.
By³a to ostatnia zbiórka pieniêdzy przeprowadzona
przez Radê Pañ w 2002 roku.
Warto podkreliæ, ¿e Panie zebra³y w ci¹gu ca³ego
roku a¿ 320.000 z³, które wykorzystano m.in. na letni
wypoczynek najubo¿szych dzieci, dofinansowanie
turnusów rehabilitacyjnych oraz do¿ywianie dzieci.
Podsumowaniem akcji by³ koncert charytatywny, który
odby³ siê 17 grudnia 2002 r. w Pa³acu na Wodzie w £azienkach Królewskich w Warszawie.

W Pa³acu na Wodzie wyst¹pili znakomici
piewacy: Wies³aw Ochman, Aleksandra
Stok³osa, Ma³gorzata Pañko, akompaniowa³a im Helena Chrystenko. Na
zdjêciu artyci z przewodnicz¹c¹ Rady
Pañ PCK, pani¹ Mari¹ Oleksy.

Rada Pañ w Krakowie
Nawi¹zuj¹c do chlubnej i wielce szlachetnej tradycji
dzia³alnoci dobroczynnej szacownych i szanowanych pañ polskich pragnê powo³aæ Radê Pañ
przy Ma³opolskim Zarz¹dzie Okrêgowym Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w Krakowie  to s³owa pani
dyrektor Józefy Pers z zaproszenia na inauguracyjne
spotkanie.
W spotkaniu 23 stycznia w Krakowie uczestniczy³a
pani wiceprezes PCK, Maria Oleksy. By³a to ceremonia
ukonstytuowania siê drugiej (po Zielonej Górze)
okrêgowej Rady Pañ.
Mo¿na by rzec, dopiero drugiej  bowiem nale¿a³oby
myleæ o powstaniu szesnastu takich Rad, by ... kontynuowaæ szczytn¹ misjê wielkich Polek, które
sercem, umys³em, swym autorytetem, pe³nym
zaanga¿owaniem i bezgranicznym powiêceniem
spieszy³y bliniemu z pomoc¹.

Zaproszeni sponsorzy i przedstawiciele biznesu podziwiali
kreacje zaprojektowane przez Gra¿ynê Hase dla firmy Leder
w ramach kolekcji Jestemy w Europie.

Miko³ajkowy koncert
dla dzieci
Warszawski Teatr ¯ydowski udostêpni³ bezp³atnie swoj¹
scenê, na której zespó³ aktorski Filip z konopii wyst¹pi³
dla 320 dzieci ze sto³ecznych domów dziecka,
niepe³nosprawnych i najubo¿szych. By³y piosenki,
konkursy, s³odycze i zabawki od w. Miko³aja. Dzieci
bawi³y siê doskonale i poprosi³y o zorganizowanie
podobnej imprezy za rok.

Dzieci otrzyma³y Miko³ajkowe prezenty.

#

140 lat Ruchu

17 lutego 1863 roku
W oczach Henryka Dunanta bitwa pod
Solferino, symbol uwolnionych spod
jarzma austriackiego W³och, nie by³a
romantycznym zrywem, lecz bojem
okupionym ogromnym cierpieniem
walcz¹cych w niej ¿o³nierzy. ¯o³nierzy
konaj¹cych w brudzie, pozbawionych
podstawowej opieki lekarskiej, g³odnych, spragnionych i ograbianych.
Dunant nie móg³ bezczynnie patrzeæ
na ich los. Przez kilka dni z pomoc¹
miejscowej ludnoci ratowa³ rannych.
W³anie wtedy zrodzi³a siê idea
stworzenia organizacji nios¹cej
pomoc rannym na polu bitwy.
Wspania³e przyjêcie, z jakim spotka³a
siê ksi¹¿ka Dunanta Wspomnienie
Solferino, u³atwi³a autorowi
przekonywanie w³adców ówczesnej
Europy do stworzenia konwencji
dopuszczaj¹cej osoby cywilne do
opieki nad rannymi w wyniku dzia³añ
wojennych.

&

Najpierw jednak, 17 lutego 1863 r. Louis
Appia,Thodore Maunoir, Gustave
Moynier i Guillieme H. Dufour i sam
Dunant powo³ali Komitet Piêciu,
zacz¹tek neutralnej organizacji Miêdzynarodowego
Komitetu
Czerwonego Krzy¿a (MKCK).
Od 1864 roku, od momentu podpisania I Konwencji Genewskiej, pod
bia³¹ flag¹ z czerwonym krzy¿em,
(a póniej czerwonym pó³ksiê¿ycem),
niesie on pomoc rannym i chorym
¿o³nierzom podczas nêkaj¹cych ca³y
wiat wojen. MKCK zabiega o przyjmowanie instrumentów prawnych
chroni¹cych ¿o³nierzy i osoby cywilne. Szczególn¹ uwagê powiêca kobietom i dzieciom najbardziej dotkniêtym przez skutki konfliktów.
W³¹cza siê te¿ czynnie w dzia³ania
zmierzaj¹ce do delegalizacji broni,
które wywo³uj¹
nadmierne
cierpienia.

Jednoczenie z dzia³alnoci¹ MKCK
powstaje wiele krajowych stowarzyszeñ nios¹cych pomoc, które po
pierwszej wojnie wiatowej tworz¹
Ligê (od 1991 roku Federacjê).
Federacja ma za zadanie zachêcaæ
stowarzyszenia krajowe do rozwijania ich dzia³alnoci humanitarnej.
Jest równie¿ koordynatorem
miêdzynarodowych akcji pomocy
w przypadku klêsk ¿ywio³owych,
epidemii chorób oraz klêsk g³odu itp.
MKCK, Federacja i stowarzyszenia
krajowe tworz¹ Miêdzynarodowy
Ruch Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca, którego 140lecie wiêtujemy w tym roku.
Katarzyna Szalak
Orodek Upowszechniania MPH
przy ZG PCK

Wypadki drogowe wed³ug rodzaju
zdarzenia w 2001 roku
1. Najechanie na pieszego:
- Wypadki: 18703
- Zabici: 1858
- Ranni: 18089
2. Nieprawid³owe przeje¿d¿anie przejæ dla
pieszych:
- Wypadki: 4014
- Zabici: 188
- Ranni: 4125

Bezpieczeñstwo

Ostatnie 7/10 sekundy

Twojego ¿ycia!

Krótka historia cz³owieka, który nie zapi¹³ pasów, a
jecha³ za szybko..... i nie zd¹¿y³ zahamowaæ.

W 2001 roku piesi spowodowali 9.508
wypadków, których najczêstsze przyczyny to:
- nieostro¿ne wejcie na jezdniê 5.362
- nieprawid³owe przekraczanie jezdni  1.165
- przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 817

1/10 - Samochód deformuje siê, jeszcze nie masz
obra¿eñ.
2/10 - Przednia czêæ samochodu wprasowuje siê
w drzwi. Poruszasz siê do przodu - zatrzymuje Ciê kierownica. Jest to nieprzyjemne spotkanie, gdy¿ cia³o
wa¿y 1500 kilogramów. Jednoczenie nogi zderzaj¹ siê
ze cian¹ ognia.
3/10 - Opuci³e swój fotel. Twoje z³amane kolana ulegaj¹ zniszczeniu. G³owa dotyka ochraniacza przeciwko
s³oñcu, a pier wkrótce dotknie kierownicy.
4/10 - 60 cm twojego samochodu jest zniszczone, a reszta wci¹¿ jedzie z prêdkoci¹ 75 km/h. Ty poruszasz
siê z prêdkoci¹ ok. 80 km/h.
5/10 - Z³amana kierownica wprasowuje siê w Twoj¹ klatkê piersiow¹, niszcz¹c p³uca i naczynia krwionone.
P³uca wype³niaj¹ siê krwi¹. UMIERASZ.
6/10 - Sprasowany samochód zgina siê wpó³. Boczne
szyby eksploduj¹ na drobne kawa³ki, które wywo³uj¹
rany na twarzy. Ty³ samochodu uderza z olbrzymi¹ si³¹
o pod³o¿e.
7/10 - Samochód jest zniszczony. Tu¿ przed jego zatrzymaniem siedzenia s¹ wypychane do przodu. Fotel
pcha twoje cia³o w stronê kierownicy wywo³uj¹c dalsze
uszkodzenia wewnêtrzne. Krew wyp³ywa przez Twoje
usta, serce przestaje pracowaæ. NIE ¯YJESZ.

Zgony dzieci i m³odzie¿y z powodu wypadków
(2000):
- stanowi¹ 46,5% ogó³u zgonów dzieci
w wieku 5-14 lat
- 64,9% ogó³u zgonów wród m³odzie¿y
w wieku 15-19 lat

Umierasz w 7/10 sek. bo nie zapi¹³e pasa
bezpieczeñstwa!
Czy tak chcesz umrzeæ - nabiæ siê na kierownicê, jak
mucha na szpilkê?
To mo¿e siê przydarzyæ i Tobie. U¿ywaj pasów
i jed wolno!

na podstawie:
www.imid.med.pl/old/zdr_naszych_dzieci/
ksiazki/tom_VI/aktualne.html

W 2001 roku wydarzy³o siê:

Ofiary wypadków wród dzieci i m³odzie¿y to
g³ównie piesi (41,3%), wród nich stwierdzono
najwiêcej - 37,8% zabitych i 41,4% rannych.
Oko³o 6% wypadków z winy pieszego spowodowa³y dzieci w wieku do 7 lat.

- 53.799 wypadków drogowych
- zginê³y 5.534 osoby
- 68.194 osoby zosta³y ranne

3. Zderzenie siê pojazdów w ruchu:
- Wypadki 24.227 (45% wszystkich)
- Zabici 2.332 (42,2% ogó³u zabitych)
- Ranni 26.608 (51,5 % wszystkich rannych)
Najniebezpieczniejsze s¹ godziny od 15 do
20, w których mia³o miejsce 34,6%
wypadków.
W 2001 roku najwiêcej wypadków mia³o miejsce
w padzierniku - 10,3% - oraz w sierpniu - 9,5%
ogólnej liczby, a najmniej w lutym - 5,9% ogólnej
liczby.
Nasilenie wypadków drogowych nastêpuje
w pi¹tki - 16% rocznej liczby wypadków.
(Dane Wydzia³u Prasowego Komendy G³ównej
Policji)

na podstawie:
www.sluzbazdrowia.com.pl/html/
more3089c.html



Bezpieczeñstwo
Bezpieczni
z MISIEM FINLI
Kampania PCK
Na Rzecz Poprawy
Bezpieczeñstwa
Umiechniêty bia³y mi ma
towarzyszyæ polskim dzieciom
w bezpiecznym poruszaniu siê
w szkole, na ulicy i w domu.
Sta³ siê symbolem trzyletniej
Kampanii Na Rzecz Poprawy
Bezpieczeñstwa organizowanej
przez Polski Czerwony Krzy¿.
W po³owie stycznia Finli goci³
wród uczniów w czterech
szko³ach
objêtych
akcj¹
do¿ywiania dzieci w Toporzyku,
Brzenie, Nielepiei Lekowie.
Rozda³ im 2000 odblasków, dziêki
którym bêd¹ lepiej widoczne na
drodze.
Zredukowanie liczby wypadków
drogowych to jeden z celów
Kampanii. Wypadkom drogowym

Od lewej: dr Bogus³aw Sosnowski (prezes FinLife),
Maria Oleksy (wiceprezes ZG PCK), Finli,
dr Marek Kulczycki (prezes Deutsche Bank 24)

ulegaj¹ wszyscy u¿ytkownicy
jezdni: piesi, kierowcy, pasa¿erowie. Jednak najbardziej nara¿one
s¹ dzieci, dlatego szczególnie
istotn¹ spraw¹ jest ich edukacja.
Dzieci to tak¿e pokolenie przysz³ych
kierowców, którym nale¿y wpoiæ
zasady bezpieczeñstwa i udzielania
pierwszej pomocy.
Finli bêdzie jedzi³ do szkó³ podstawowych w Polsce i dba³, aby wszystkie dzieci wiedzia³y nie tylko jak
przechodziæ przez ulicê, chodziæ
poboczem, ale równie¿ jak
bezpiecznie biegaæ po podwórku,
bawiæ siê w wodzie czy chodziæ po
górach. Pomo¿e misiowi specjalny
program edukacyjny na CD, który
powstanie w oparciu o istniej¹ce -

1. Czy potrafi Pan/Pani udzieliæ pierwszej pomocy ofierze wypadku
drogowego?
a. Wydaje mi siê, ¿e tak. Chodzi³em na kurs pomocy i tam uczyli nas takich
rzeczy jak sztuczne oddychanie i bezpieczna pozycja. Nigdy nie mia³em
jednak mo¿liwoci, i chyba na szczêcie, wykorzystania tej wiedzy.
Prawdopodobne jest, ¿e nie pamiêtam niektórych rzeczy.
b. Nie potrafi³bym. I zreszt¹ wydaje mi siê, ¿e to lekarze s¹ od udzielania
pomocy, a nie ludzie, którzy poruszaj¹ siê po omacku i nie maj¹ silnych
nerwów. Mo¿liwe, ¿e dziêki takim kursom uzyskuje siê jak¹ pewnoæ
siebie i szybkoæ dzia³ania. Ale ja ba³bym siê udzieliæ pomocy. Tak, to
straszne. Rêce by mi siê trzês³y.
c.

Nie, chyba raczej nie. Tak, pewnie, ¿e wola³abym, ¿eby kto udzieli³
pierwszej pomocy mnie, komu z mojej rodziny, dziecku. Nie wiem
nawet kiedy mia³abym siê tego nauczyæ. Nie za bardzo mam czas.
Staram siê przynajmniej nie jedziæ zbyt szybko, by nie stwarzaæ
zagro¿enia na drodze. Liczê na szczêcie, liczê, ¿e nic siê z³ego nie zdarzy.
* Sonda przeprowadzona przez K. Szalak wród kierowców.



Superwiewiórkê i Ratowniczka.
Dziêki temu sprawdzone ju¿
programy bêd¹ mog³y za
porednictwem instruktorów PCK
dotrzeæ do wiêkszej liczby dzieci.
Do wielu dzieci Mi Finli w postaci
odblasku ju¿ dotar³ poprzez Zarz¹dy
Okrêgowe Polskiego Czerwonego
Krzy¿a. 25 000 odblasków rozda³y
okrêgi: ma³opolski, mazowiecki,
l¹ski, kujawsko-pomorski i pomorski. W ci¹gu najbli¿szych
miesiêcy, za porednictwem
Zarz¹dów Okrêgowych PCK, do
dzieci trafi ³¹cznie ok. 100 000
odblasków, które umo¿liwi¹ im
bezpieczne poruszanie siê po
drogach, szczególnie w miesi¹cach
zimowych.
Powsta³a strona internetowa misia
Finli (www.finli.pl), gdzie bêdzie
przybywaæ nowych informacji, gier,
zabaw i konkursów, które w mi³y
i ciekawy sposób bêd¹ uczyæ dzieci
zasad ruchu drogowego.
Chcemy, aby wszystkie dzieci nie
tylko mia³y przy sobie odblaski, ale
równie¿ wiedzia³y jak je nosiæ.
Program wymaga bardzo du¿ych
nak³adów finansowych. Bêdzie
realizowany ze rodków pozyskanych przez Sieæ Partnerów PCK.
Aktualne informacje mo¿na znaleæ
na stronie internetowej www.pck.pl
oraz www.pck.org.pl.
Katarzyna B³esznowska,
Sieæ Partnerów PCK

Bezpieczeñstwo
Bezpieczeñstwo na drodze
 rola Policji
c.d. ze strony 3
Polskie drogi staj¹ siê miejscem wielu
tragedii. Ka¿dego dnia w wyniku
wypadków drogowych ginie 16
osób, czyli 4 rodziny w tradycyjnym
uk³adzie 2+2. Jak podaj¹ autorzy
programu GAMBIT1, co czwarty
zgon z powodu nieszczêliwych
wypadków (wypadki przy pracy,
zatrucia, utoniêcia, katastrofy itp.)
w naszym kraju, jest wynikiem
zdarzenia na drodze. Eksperci Banku
wiatowego (B) szacuj¹, ¿e co roku
tracimy 2,7% Produktu Krajowego
Brutto z tytu³u wypadków
drogowych. Wed³ug B ca³kowite
koszty tych zdarzeñ w Polsce siêgaj¹
3 mld USD rocznie. Liczby te mówi¹
same za siebie.
W 2002 roku na polskich drogach
zaistnia³o 52.936 wypadków drogowych, w których rannych zosta³o
66.308 osób, a 5.767 zginê³o.
Realizuj¹c zadania maj¹ce na celu
poprawê bezpieczeñstwa organizujemy i inicjujemy wiele dzia³añ profi-

Ratownicy PCK i PSP z Wrocawia fot.

laktyczno  propagandowych, ukierunkowanych na krzewienie wiedzy
o bezpiecznym poruszaniu siê po
drogach. Ze szczególn¹ trosk¹
odnosimy siê do bezpieczeñstwa
dzieci i m³odzie¿y. Najwiêksz¹ liczbê
poszkodowanych stanowi¹ pasa¿erowie oraz piesi, dla których ryzyko
mierci czy odniesienia powa¿nych
obra¿eñ jest znacznie wiêksze.
Wród tej grupy uczestników ruchu
drogowego wa¿ne jest kszta³towanie wiadomoci zagro¿enia oraz
bezpiecznych zachowañ na drodze.

2. Czy uwa¿a Pan/Pani, ¿e znajomoæ zasad udzielania pierwszej
pomocy jest potrzebna kierowcy?
a. Tak, oczywicie. Chodzi o to, by móc pomóc ludziom po wypadku,
gdy jeszcze nie nadchodzi pomoc lekarzy.
b. Nie wydaje mi siê, aby osoba, która nie jest lekarzem i tak naprawdê
nie zna siê na ratowaniu ¿ycia, ¿eby taka osoba mog³a naprawdê
pomóc. Znajomy opowiada³ mi kiedy, ¿e widzia³ wypadek i masê
ludzi, którzy rwali siê do pomocy, ale tak naprawdê bardziej szkodzili.
To chyba by³a osoba ze z³amanym krêgos³upem, a oni j¹ jako
szturchali, przewracali z boku na bok. Taaak, rzeczywicie, mo¿e gdyby
dobrze znali te wszystkie zasady ich pomoc by³a by lepsza. A tak
by³o to tylko zbêdne przenoszenie tych rannych ludzi.
c. Bardzo potrzebna, ale jeli nie ma przymusu szkolenia siê, to nikt nie
traktuje tego powa¿nie. Jest tyle ró¿nych formalnoci zwi¹zanych ze
zdobyciem prawa jazdy, te dziwne machlojki, ¿e nastêpny kurs za
który trzeba p³aciæ tyle pieniêdzy. A sytuacja w kraju jest obecnie taka
trudna. Ludzie nie maj¹ co w³o¿yæ do garnka, a co dopiero braæ udzia³
w takich szkoleniach. Tak, oczywicie wo¿ê dziecko zawsze w foteliku,
ale nie dopuszczam do siebie myli, ¿e co by siê mog³o staæ.

Dlatego te¿ na sta³e do naszego kalendarza wesz³y m.in. takie przedsiêwziêcia jak: Ogólnopolski Turniej
Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu
Drogowego oraz
M³odzie¿owy Turniej Motoryzacyjny, akcje Bezpieczne ferie, Bezpieczny weekend, Bezpieczne wakacje,
Odblaskowe
pierwszaki - akcja
realizowana
wspólnie z PZU,
£. Telus
S.A., Bezpieczeñstwo dla wszystkich  Droga i ja
przeznaczone dla
uczniów szkó³ podstawowych, realizowane przez firmê Renault Polska
przy wspó³pracy z Ministerstwem
Edukacji Narodowej i Instytutem
Transportu Samochodowego, akcja
prewencyjno-edukacyjna Jab³ko cytryna  generalnie zwolnij! przeprowadzana z firm¹ Generali.
Ponadto wprowadzone zosta³y kontrole pojazdów dowo¿¹cych dzieci
i m³odzie¿ do szko³y oraz autokarów
z wycieczkami szkolnymi.
Wskazane wy¿ej dzia³ania Policji,
maj¹ na celu przybli¿enie problema-

tyki bezpieczeñstwa ruchu drogowego i zwiêkszenie wiadomoci
spo³ecznej. Jest to wa¿ny krok
w kierunku zmniejszenia liczby
wypadków drogowych i ich ofiar,
a tym samym zmniejszenia kosztów,
jakie z tego powodu ponosi ca³e
spo³eczeñstwo.
Kwestia dzia³ania na rzecz poprawy
bezpieczeñstwa ruchu drogowego
jest ustawowym lub statutowym
obowi¹zkiem wielu instytucji pañstwowych, samorz¹dowych i organizacji spo³ecznych. Istnieje potrzeba
cis³ego wspó³dzia³ania wszystkich
podmiotów realizuj¹cych to zadanie.
Rozwi¹zanie ka¿dego problemu
obejmuj¹cego swym zasiêgiem ca³e
spo³eczeñstwo nie mo¿e siê odbyæ
bez czynnego udzia³u przedstawicieli tej spo³ecznoci. Wspomniane
powy¿ej instytucje tworz¹ programy i wypracowuj¹ koncepcje dzia³añ
na rzecz poprawy bezpieczeñstwa
w ruchu drogowym, lecz ich
skuteczna realizacja uzale¿niona
jest od aktywnej postawy wiêkszoci
obywateli naszego kraju.
Generalny Inspektor,
Antoni Kowalczyk,
Komendant G³ówny Policji
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Bezpieczeñstwo

Europejska Kampania

na rzecz bezpieczeñstwa na drodze
Po raz pierwszy Polski Czerwony
Krzy¿ uczestniczy we wspólnej
kampanii Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a krajów Unii Europejskiej.
W tym roku kampania dotyczy
poprawy bezpieczeñstwa dzieci
i jest przeprowadzana pod has³em:
Ratujmy dzieci przed wypadkami w drodze do i ze szko³y.
Dzieci i m³odzie¿ czêsto ulegaj¹
wypadkom komunikacyjnym. Wed³ug raportu UNICEF dla krajów
OECD w 2001 roku, wypadki drogowe by³y najwiêkszym zagro¿eniem
dla zdrowia i ¿ycia tej grupy
obywateli naszego kontynentu.
Grupa celow¹, do której maj¹ byæ
adresowane dzia³ania kampanii s¹
dzieci ze szkó³ podstawowych (710 lat) udaj¹ce siê do szko³y oraz
wracaj¹ce z niej. Z uwagi na
specyficzne
uwarunkowania
edukacyjne tej grupy wiekowej,
w akcje musz¹ zostaæ zaanga¿owani tak¿e rodzice, nauczyciele i
lokalne spo³ecznoci.
Zaproponowana kampania ma za
zadanie motywowanie i mobilizowanie lokalnych inicjatyw
w celu poprawy bezpieczeñstwa
dzieci na trasie do/ze szko³y oraz
ochrony i ratowania ¿ycia przez
aktywne uczestniczenie wszystkich
zainteresowanych stron. Jedn¹
z idei kampanii jest doprowadzenie
do tego, aby dzieci by³y traktowane
jak odpowiedzialni partnerzy
dzia³aj¹cy wraz z doros³ymi na rzecz
poprawy bezpieczeñstwa na
drodze oraz by by³y zaznajamiane
z prostymi zasadami ochrony
i ratowania ¿ycia. Bêdzie to wiêc
pierwsza europejska kampania
³¹cz¹ca naukê bezpiecznych zachowañ na drodze z nauk¹
udzielania pierwszej pomocy.
Jej rozpoczêcie planowane jest
wiosn¹ 2003 r., a zakoñczenie 7
kwietnia 2004 r. w wiatowym Dniu
Zdrowia og³aszanym przez WHO.
W trakcie kampanii w oparciu o materia³y dydaktyczne zostan¹ wy-
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szkoleni trenerzy.
We
wspó³pracy z ró¿nymi
partnerami bêdziemy starali siê
przekonaæ w³adze do tego, aby
nauka bezpiecznych zachowañ na
drodze i pierwsza pomoc sta³a siê
priorytetem w szko³ach.
G³ównym celem letniej fazy
kampanii bêdzie dotarcie do dzieci
i ich rodziców podczas wypoczynku letniego. Podczas tej akcji po³¹czone zostan¹ dzia³ania edukacyjne i zabawa, w któr¹ w³¹czone
zostan¹ dzieci i ich rodzice.
Dzia³ania te bêd¹ wspomagane
przez wolontariuszy Czerwonego
Krzy¿a.
W momencie rozpoczêcia nowego
roku szkolnego wszystkie dzieci
otrzymaj¹ odblaski, za 13
wrzenia zostanie zorganizowany
Europejski Dzieñ Pierwszej
Pomocy, którego jednym z celów
bêdzie obudzenie wra¿liwoci
spo³ecznej na koniecznoæ
zdobycia umiejêtnoci ratowania
¿ycia.
Zakoñczenie kampanii europejskiej odbêdzie siê podczas
Miêdzynarodowego Dnia Zdrowia
powiêconego propagowaniu
bezpiecznych zachowañ na
drodze. Wydany zostanie poradnik
Programy nauczania bezpiecznych zachowañ na drodze i udzielania pierwszej pomocy , oparty
na praktycznych dowiadczeniach. Zostanie te¿ stworzona strona internetowa do wymiany informacji na temat programów edukacyjnych i prowadzonych akcji.
W wyniku przeprowadzenia kampanii oczekujemy zmniejszenia
liczby dzieci poszkodowanych
w wypadkach drogowych.
Liczymy tak¿e na uaktywnienie siê
grup m³odzie¿owych, wspó³pracê
z sektorem prywatnym oraz
pomoc ze strony organów samorz¹dowych i w³adz owiatowych.
Katarzyna Stêpiñska,
Biuro ZG PCK, pomoc specjalna

Jak oceniasz swoje
umiejêtnoci w zakresie
udzielania pierwszej pomocy?
* ankieta PCK - www.pck.org.pl

jestem ekspertem
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Ustawa o Krajowym Systemie
Ratowniczym, przygotowywana
w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji, ma
wejæ w ¿ycie 1 stycznia 2004 r.
Obecnie trwaj¹ konsultacje
dotycz¹ce projektu ustawy, w których udzia³ bierze równie¿ Polski
Czerwony Krzy¿. Jak czytamy
w uzasadnieniu, projekt ustawy
tworzy spójny i ca³ociowy system
ratowniczy jako wa¿ny gwarant
bezpieczeñstwa obywateli w sytuacjach zagro¿eñ. Wiêkszoæ
wymienionych w ustawie podmiotów tworzy ten system z mocy
prawa, poza spo³ecznymi organizacjami ratowniczymi i humanitarnymi.
Polski Czerwony Krzy¿ jest jedn¹
z niewielu organizacji spo³ecznych, które z nazwy s¹ wymienione w ustawie jako czêæ krajowego systemu ratowniczego.

Miêdzy nami... m³odzie¿owcami
Zapraszamy na czerwonokrzyskie strony internetowe!
Najnowsze informacje z dzia³añ PCK i Ruchu Czerwonego Krzy¿a
znajdziecie na stronach:
www.pck.org.pl - Polskiego Czerwonego Krzy¿a
www.pck.pl - Sieci Partnerów Polskiego Czerwonego Krzy¿a
www.redcross.int - Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a
www.icrc.org - Miêdzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzy¿a
www.ifrc.org - Miêdzynarodowej Federacji Stowarzyszeñ CK i CP

Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK oraz Biuro Zarz¹du G³ównego PCK
og³osi³y d³ugo zapowiadany konkurs na czerwonokrzysk¹ stronê
internetow¹. W konkursie mo¿e uczestniczyæ m³odzie¿ szkolna
reprezentuj¹ca zarz¹d PCK lub jedn¹ z jednostek M³odzie¿y PCK.
Oprócz opisu dzia³añ i akcji na stronie powinny znaleæ siê
informacje o Ruchu Czerwonego Krzy¿a. Bli¿sze informacje na
temat konkursu (regulamin wraz z za³¹cznikami) znajdziecie na
stronie internetowej www.pck.org.pl lub w zarz¹dach okrêgowych
i rejonowych.

SIM - Czterdzieci lat minê³o Wszyscy chyba pamiêtamy dawny przebój z pewnego serialu,
przypominanego nam w³anie w telewizji. Tak samo mo¿emy zapiewaæ o Spo³ecznych Instruktorach
M³odzie¿owych Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Piêkna rocznica, daj¹ca wiele satysfakcji SIM-om
dawnym i obecnym. Ale jednoczenie jest to czas na zastanowienie siê
i refleksje. Program kursu kandydackiego na SIM-a ma ju¿ kilkanacie lat. Czasy siê zmieni³y, inne
s¹ potrzeby spo³ecznoci lokalnych jak i Stowarzyszenia. W chwili obecnej program nie do koñca
odpowiada oczekiwaniom, które Polski Czerwony Krzy¿ ma w stosunku do SIM-a. Podobnie jest z
nowym dokumentem Struktura
i zasady dzia³ania Ruchu M³odzie¿y
Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Bior¹c
to pod uwagê Krajowa Rada
M³odzie¿owa PCK opracowa³a projekt
nowych Struktur  Chcemy jednak,
aby wszyscy zainteresowani mieli
mo¿liwoæ zapoznania siê z tym
dokumentem, dlatego jego projekt
wysy³amy do zarz¹dów okrêgowych
PCK. Liczymy na Wasz¹ pomoc.

Jaki czas ju¿ min¹³ od ukazania siê ostatniego numeru
Informatora M³odzie¿owego. Jednak po d³ugich trudach,
bojach i pomocy Wielkiego Brata uda³o nam siê wznowiæ
wydawanie tego kwartalnika. Mamy nadziejê, ¿e trafilimy
z treci¹ w potrzeby i oczekiwania czytelników. Liczymy na
Wasz¹ pomoc przy tworzeniu kolejnych numerów.
Przysy³ajcie artyku³y o Waszej dzia³alnoci.
Szukajcie Informatora we wszystkich zarz¹dach PCK oraz
szko³ach, które bra³y udzia³ w Kampanii Umiechnij siê
z PCK!.
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Miêdzy nami... NGOsami
Ruch przeciw bezradnoci spo³ecznej
Zmiany zachodz¹ce w Polsce stwarzaj¹ nowe
wyzwania dla ka¿dego obywatela, który musi
rozwi¹zywaæ coraz liczniejsze problemy ¿ycia
codziennego, w wielu przypadkach przerastaj¹ce
mo¿liwoci pojedynczego cz³owieka.
Narastaj¹ce zjawisko bezradnoci socjalnej,
spo³ecznej i obywatelskiej rodzi nie tylko frustracje
poszczególnych osób i rodowisk, ale zaczyna
zagra¿aæ rozwojowi kraju i spo³eczeñstwa. Zbyt
wiele osób nie widzi ¿adnego sposobu rozwi¹zania
trudnoci na jakie codziennie natrafia.
Sukces przekszta³ceñ zachodz¹cych w Polsce,
zale¿y w du¿ej mierze od prze³amania tej
bezradnoci. Wymaga to z jednej strony
umocnienia wiary w sens dokonuj¹cych siê
przemian i zrozumienia ich istoty, a z drugiej
ci¹g³ego wskazywania, w jaki sposób rozwi¹zywaæ
wystêpuj¹ce problemy. Tych zadañ nie mo¿e
rozwi¹zywaæ administracja publiczna.
Podstawowy ich ciê¿ar spada na barki organizacji
i instytucji spo³ecznych oraz rodowisk naukowych
i mediów. Now¹ szansê stwarzaj¹ mo¿liwoci
technologiczne, w szczególnoci internet. Dlatego
te¿ przedstawiciele ró¿nych rodowisk zaproszeni

Deklaracja Wspólnego Dzia³ania na

Rzecz Godnego ¯ycia

przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 2001 roku
zainicjowali Ruch Przeciw Bezradnoci Spo³ecznej.
Polski Czerwony Krzy¿ przyst¹pi³ do tego Ruchu
podpisuj¹c Deklaracjê Obywatelsk¹ Przeciw
Bezradnoci Spo³ecznej.
Ruch przywi¹zuje szczególne znaczenie do
rozwi¹zywania problemów rodowisk zagro¿onych
marginalizacj¹ spo³eczn¹, w tym do aktywnego
wykorzystania rodków i mo¿liwoci, jakimi te
rodowiska dysponuj¹. Dzia³ania Ruchu s³u¿¹
upowszechnianiu praw obywatelskich w powi¹zaniu z powinnociami wobec spo³eczeñstwa
i dziêki temu rzeczywistej realizacji w Polsce
konstytucyjnej zasady pomocniczoci.
Scholastyka niegowska

NGO  z ang. non-govermental organisation,
czyli organizacja pozarz¹dowa. Nazwa ta
akcentuje niezale¿noæ tych organizacji od
administracji (rz¹du). Z kolei czêsto u¿ywana
nazwa non-profit odró¿nia je od organizacji
drugiego sektora (przedsiêbiorców) i podkrela,
¿e ich dzia³alnoæ nie jest nastawiona na zysk.
W Polsce g³ówne formy organizacyjno prawne organizacji pozarz¹dowych to
stowarzyszenia i fundacje.

Polski Czerwony Krzy¿ i Fundacja Po¿ywienie Darem Serca to inicjatorzy zawi¹zania platformy wspó³pracy
na rzecz polepszenia losu potrzebuj¹cych. Dziewiêæ najbardziej znanych polskich organizacji postanowi³o
wspieraæ siê wzajemnie w swych dzia³aniach humanitarnych na rzecz zapewnienia cz³owiekowi godnego
¿ycia.
21 stycznia 2003 r. podpisa³y one w tym celu wspóln¹ deklaracjê, otwart¹ tak¿e dla innych uczestników.
Deklaracja zak³ada wspólne inicjatywy i dzia³ania, programy i wnioski do w³adz, wypracowanie standardów
pomocy spo³ecznej, informowanie siê wzajemne o planowanych przedsiêwziêciach  wszystko to ma s³u¿yæ
polepszeniu losu ubogich, w tym w szczególnoci dzieci i m³odzie¿y.

Powsta³a Ogólnopolska Federacja NGO!
21 stycznia 2003 roku odby³o siê spotkanie
za³o¿ycielskie organizacji zainteresowanych
powstaniem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji
Pozarz¹dowych. Spotkanie by³o podsumowaniem
kilkuletniej debaty o potrzebie i sposobie
funkcjonowania szerokiej reprezentacji organizacji
pozarz¹dowych na forum ogólnopolskim.
G³ówne cele, jakie stawia przed sob¹
Stowarzyszenie, to m.in. rzecznictwo interesów
organizacji pozarz¹dowych w sprawach wspólnych
dla wszystkich organizacji, rozwijanie wspó³pracy
i standardów dzia³ania oraz budowanie poczucia
to¿samoci trzeciego sektora, kszta³towanie
sprzyjaj¹cych postawspo³ecznych wobec trzeciego

sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku.
Podkreliæ nale¿y, ¿e przyst¹pienie do
Stowarzyszenia nie narusza autonomii organizacji
cz³onkowskich - pozostaj¹ samodzielne zarówno
w zakresie realizacji swoich celów i zadañ,
przestrzegania swoich zasad dzia³ania, jak i organizacyjnie i finansowo.
Podczas spotkania, w którym wziê³o udzia³ 28
organizacji, przyjêto ostateczne brzmienie statutu
Stowarzyszenia i wybrano komitet za³o¿ycielski.
Federacjê czeka teraz proces rejestracji w Krajowym
Rejestrze S¹dowym.
M. ¯ychliñska
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24 godziny z ... Grup¹ Pomocy Humanitarnej
Jednym z podstawowych zadañ Polskiego Czerwonego Krzy¿a jest pomoc poszkodowanym
w wyniku wyst¹pienia klêski lub katastrofy. Aby mo¿na robiæ to szybko i efektywnie szkolimy
Grupy Pomocy Humanitarnej. Niemiecki Czerwony Krzy¿ sfinansowa³ 5 szkoleñ, na które przys³a³
wyk³adowców: Rolanda Alberta i Wernera Kocha.
Najbardziej niezwyk³y przebieg mia³o czwarte szkolenie odbywaj¹ce siê w Krynicy. Tam okaza³o
siê, jak bardzo potrzebne s¹ Grupy udzielaj¹ce pomocy poszkodowanym w wyniku klêsk
i katastrof.

13.00 - niestety, ju¿ w pierwszym dniu szkolenia przychodzi

wiadomoæ: w Muszynie dosz³o do osuniêcia zbocza i zalania
wielu zabudowañ, s¹ poszkodowani, potrzebna jest pomoc.

9:00, pi¹tek, 19 lipca - grupa zasiada do nauki.

Wolontariusze s³uchaj¹ wyk³adów o tym, jak maj¹
udzielaæ pomocy poszkodowanym, jakie s¹ standardy
zapotrzebowania np. na wodê, toalety, miejsca do
mycia itp.
W programie jest wykonanie rysunku miasteczka
namiotowego dla osób ewakuowanych, wizyta
w szkole i opracowanie planu zakwaterowania tam
ludzi.

17:00 - grupa, razem z wyk³adowcami wyrusza na pomoc. Po
pierwsze trzeba oceniæ potrzeby. Wyznaczone osoby przeprowadzaj¹
rozeznanie, okrelaj¹ co jest w tej chwili najbardziej potrzebne.
Informacje przekazuj¹ do Zarz¹du Rejonowego w Nowym S¹czu.

10:15, sobota, 20 lipca - grupa jest
na miejscu, zaczyna siê pakowanie paczek
dla poszkodowanych i pierwsza ich partia
maszeruje do potrzebuj¹cych.

&

13:30 - dary przekazane, wolontariusze rozmawiaj¹
z poszkodowanymi, aby dowiedzieæ siê, jaka pomoc jest
im jeszcze potrzebna.

Czy wiecie, ¿e ...
29 stycznia w obecnoci Sekretarza
Generalnego Miêdzynarodowej Federacji
Stowarzyszeñ CK i CP, Didiera Charpitela
oraz Prezesa Francuskiego Czerwonego
Krzy¿a, Profesora Marca Gentiliniego
dokonano w Pary¿u uroczystego
otwarcia nowego Europejskiego Centrum
Pierwszej Pomocy. Wczeniej centrum
istnia³o w Belgii. Zadaniem Centrum jest
promocja nauczania pierwszej pomocy
wed³ug jednakowych, najnowszych
standardów na terenie ca³ej Europy.
Ratownicy FCK, zdj. z Croix Rouge.

Francuski Czerwony Krzy¿
To jedno z najstarszych na wiecie
stowarzyszeñ mo¿e poszczyciæ siê
dokonaniami w dziedzinach czêsto
wykraczaj¹cych poza zadania tradycyjnie kojarzone w Polsce
z czerwonokrzysk¹ aktywnoci¹.
Funkcjonuje ju¿ prawie od 140 lat
i zatrudnia a¿ 15 tys. etatowych
pracowników, ale szczególnie
imponuje, ¿e dzia³a na jego rzecz a¿
60 tys. wolontariuszy.
Szczególnie wa¿n¹ rolê odgrywa w
aktywnoci Francuskiego CK
ratownictwo. Doskonale rozwiniêta
sieæ obejmuje 30 tys. odpowiednio
wyszkolonych i wyposa¿onych
ratowników, gotowych do reakcji
w razie wypadków i katastrof naturalnych. Tego rodzaju dzia³ania prowadzili zarówno pracownicy, jak
i wolontariusze jesieni¹ ubieg³ego
roku podczas powodzi w po³udniowo  wschodniej Francji.
Du¿ej mobilizacji wymaga te¿
zabezpieczanie wa¿nych wydarzeñ
kulturalnych i sportowych, jak
gromadz¹ce tysi¹ce widzów
koncerty i mecze pi³ki no¿nej.
Corocznie na potrzeby tego typu
imprez organizuje siê oko³o 60 tys.
punktów pomocy.
Na pomoc w nag³ych sytuacjach
mog¹ liczyæ ze strony FCK tak¿e
uchodcy; zaanga¿owano siê na
przyk³ad w dzia³ania na rzecz ofiar
konfliktu w Kosowie.

Ponad wiek liczy sobie tradycja realizowania przedsiêwziêæ edukacyjnych. Pierwszym z nich by³a
pionierska w kraju szko³a pielêgniarek. Jak wiele od tego czasu
zdzia³ano wiadczy fakt, ¿e obecnie
FCK zarz¹dza 188 instytucjami
odpowiedzialnymi za kszta³cenie
w dziedzinie medyczno - socjalnej.
Corocznie w skali kraju 1,6 mln
godzin zajêæ powiêca siê samemu
tylko kszta³ceniu ratowników.
Efektem tego jest zwiêkszenie
mo¿liwoci dzia³añ na rzecz ochrony
i promocji zdrowia. Akcje nie
ograniczaj¹ siê do szerokich
kampanii adresowanych do
mieszkañców wielkich miast, ale
maj¹ docieraæ bezporednio i skutecznie do konkretnych grup. I tak
dzia³ania obejmuj¹ ro¿ne instytucje,
pocz¹wszy od ¿³obków i szkó³,
a skoñczywszy na szpitalach i domach spokojnej staroci. Programy
obejmuj¹ chorych przebywaj¹cych
w domach, a z drugiej strony
docieraj¹ do centrów odnowy
biologicznej i sportu.
Z rozmachem dzia³a pomoc
socjalna, której nadrzêdnym celem
jest zapobieganie marginalizacji
i wykluczeniu pewnych grup ludzi
ze spo³eczeñstwa. FCK nie ogranicza siê do doranego wsparcia
w postaci ¿ywnoci oraz ubrañ.

W kraju powsta³o 2000 miejsc
schronienia dla osób, które nie maj¹
siê gdzie podziaæ. Na fachow¹
pomoc mog¹ te¿ liczyæ rozbite
rodziny, wiêniowie, a tak¿e
zdezorientowani cudzoziemcy.
Osoby prze¿ywaj¹ce trudnoci
mog¹ skorzystaæ z anonimowego,
bezp³atnego telefonu zaufania.
Wartymi podkrelenia s¹ zabiegi na
rzecz zapobiegania odrzuceniu
przez otoczenie. Tak¹ rolê pe³ni
akcja walki z analfabetyzmem oraz
projekt otwierania specjalnych
punktów konsultacyjnych w tzw.
trudnych dzielnicach.
W ramach dzia³añ socjalnych
ponad milion osób otrzymuje
ka¿dego roku pomoc od FCK.
Francuskie stowarzyszenie blisko
wspó³pracuje z Federacj¹ i z MKCK.
W krajach dotkniêtych przez
katastrofy naturalne, czy te¿ nêkanych konfliktami zbrojnymi pracuje
wiele osób zwi¹zanych z FCK.
Zajmuj¹ siê odbudowywaniem
infrastruktury, dzia³aj¹ na rzecz
rozwoju.
Ponad 100 osób zaanga¿owanych
by³o ostatnio w 52 pañstwach,
w tym m.in. w Wenezueli, Kosowie,
Salwadorze.
Ania Wojciuk, wolontariuszka
Polskiego Czerwonego Krzy¿a
z Uniwersytetu Warszawskiego



