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Skrypt do prezentacji do SK PCK 

 

Slajd nr 2 – Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 

Ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą lub chcą się dowiedzieć, jak zdrowo i aktywni żyć. Uczestnicy Olimpiady 

muszą wykazać się wiedzą w zakresie odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad 

udzielania pierwszej pomocy. Olimpiada jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble: 

szkolny, rejonowy, okręgowy oraz centralny. 

Slajd nr 3- WIELKANOC z PCK 

Zbiórka artykułów spożywczych, chemicznych w okresie przedświątecznym w łódzkich hipermarketach. W akcji 

uczestniczą wolontariusze Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 

chętna młodzież z SK PCK. Z zebranych artykułów są przygotowywane paczki dla osób potrzebujących zgłaszających 

się do PCK. 

Slajd nr 4 – Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK 

Celem Mistrzostw jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz 

przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Młodzież, dzięki 

odbywającym się podczas roku szkolnego ćwiczeniom i szkoleniom, przygotowuje się do startu w mistrzostwach. 

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy na stałe wpisały się w kalendarz Polskiego Czerwonego Krzyża. Rywalizacja 

prowadzona jest na trzech etapach: etap rejonowy, etap okręgowy, etap krajowy. 

W trakcie 3-etapowego konkursu rywalizują ze sobą pięcioosobowe zespoły z całego kraju.16 najlepszych drużyn 

spotyka się w finale. Zawodnicy udzielają pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby Mistrzostw 

stacjach. Pozorowane wypadki przygotowywane są przy użyciu profesjonalnych środków (sztuczna krew, pudry, 

farby charakteryzacyjne itd.) oraz rekwizytów dzięki czemu wyglądają bardzo realistycznie. 

Konkurs organizowany jest w przestrzeni miejskiej, po to, aby jak najwięcej osób mogło być świadkami rywalizacji 

Mistrzów Pierwszej Pomocy. Dzięki temu, osoby, które widzą, jak należy udzielić pierwszej pomocy, oswajają się z tą 

trudną i stresującą sytuacją i chętniej później przychodzą na kursy pierwszej pomocy, gdzie uczą się ich zasad. Należy 

pamiętać, że pierwsze minuty po wypadku decyduje o zdrowiu i życiu osób poszkodowanych. 

Slajd nr 7-   8 maja Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca- GRA MIEJSKA 

GRA Miejska adresowana jest do Szkolnych kół PCK, w której biorą udział drużyny 5 osobowe (jedna drużyna z każdej 

Szkoły) w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i średnie. Nad każdym zespołem sprawuje opiekę nauczyciel  

z danej Szkoły. Zadaniem drużyny jest przejście po specjalnie przygotowanych punktach, na których uczniowie będą 

wykonywać zadania i rozwiązywać zagadki. Głównym tematem gry jest wiedza na temat Czerwonego Krzyża. Zadania 

dla uczestników mają charakter rozrywkowy, ale również edukacyjny, młodzież pozna bliżej działalność i historię 

Czerwonego Krzyża. Gra ma charakter rywalizacji-zespoły zdobywają punkty na różnych stanowiskach, drużyna, która 

uzyska najlepsze wyniki otrzyma nagrody i statuetki, w każdej kategorii przyznane są trzy miejsca. W roku 2019 do 

gry zgłosiło się 10 szkół- 60 uczniów, a całe wydarzenie odbyło się w Centrum Handlowym Manufaktura. 

Slajd nr 10 – Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK 

Celem Mistrzostw jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz 

przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Młodzież, dzięki 

odbywającym się podczas roku szkolnego ćwiczeniom i szkoleniom, przygotowuje się do startu w mistrzostwach. 
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Mistrzostwa Pierwszej Pomocy na stałe wpisały się w kalendarz Polskiego Czerwonego Krzyża. Rywalizacja 

prowadzona jest na trzech etapach: etap rejonowy, etap okręgowy, etap krajowy. 

W trakcie 3-etapowego konkursu rywalizują ze sobą pięcioosobowe zespoły z całego kraju.16 najlepszych drużyn 

spotyka się w finale. Zawodnicy udzielają pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby Mistrzostw 

stacjach. Pozorowane wypadki przygotowywane są przy użyciu profesjonalnych środków (sztuczna krew, pudry, 

farby charakteryzacyjne itd.) oraz rekwizytów dzięki czemu wyglądają bardzo realistycznie. 

Konkurs organizowany jest w przestrzeni miejskiej, po to, aby jak najwięcej osób mogło być świadkami rywalizacji 

Mistrzów Pierwszej Pomocy. Dzięki temu, osoby, które widzą, jak należy udzielić pierwszej pomocy, oswajają się z tą 

trudną i stresującą sytuacją i chętniej później przychodzą na kursy pierwszej pomocy, gdzie uczą się ich zasad. Należy 

pamiętać, że pierwsze minuty po wypadku decyduje o zdrowiu i życiu osób poszkodowanych. 

Slajd nr 13- „Gorączka Złota” 

Akcja polegająca na zbiórce nominałów 1, 2 i 5 groszowych prowadzona na rzecz dzieci z rodzin potrzebujących 

wsparcia, która trwa nieprzerwanie od 2001 roku. Pozyskane fundusze są przeznaczone na dofinansowanie kolonii 

socjalnych, obiadów w szkolnych stołówkach, zakupu artykułów spożywczych dla podopiecznych PCK. W ramach tej 

akcji od pierwszej edycji organizowany był konkurs dla Szkół i Przedszkoli ph. „Największego zbieracza złota „i polegał 

na zebraniu jak największej wagi „złotych monet”. Zebrane monety dostarczane są do siedziby PCK ważone przez 

pracowniana na wadze elektronicznej, a uczestnik otrzymuje potwierdzenie przekazania ilości bilonu.  Na 

podsumowaniu każdej edycji zwycięskie Placówki otrzymują nagrody rzeczowe natomiast pozostali uczestnicy 

dyplomy uczestnictwa. 

W ramach jubileuszowej XX edycji „gorączki” w 2020r konkurs został ogłoszony, ph. OZŁOCENI” i organizowany 

będzie od tej edycji w czterech kategoriach: 

• Złota Szkoła- skierowana do szkół podstawowych i średnich 

• Złote Przedszkole- skierowane do przedszkoli zarówno publicznych jak i niepublicznych 

• Złota Firma/Instytucja – skierowana do firm i instytucji działających na terenie Łodzi 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w trzech kategoriach tak jak w poprzednich edycjach otrzymają nagrody 

sfinansowane przez Łódzki Oddział Okręgowy PCK, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające 

uczestnictwo i zaangażowanie w zbiórkę monet. 

W ramach „Gorączki Złota” każdego roku zbieramy ponad 3 tony złotych ponad co daje około 35 000 zł. 

Slajd nr 16- Kolonie PCK 

Łódzki Oddział Okręgowy jest organizatorem kolonii socjalnych dla dzieci z rodzin niewydolnych finansowo, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Co roku bierze w nich udział około 100 uczniów ze szkół podstawowych. 

Dzieci te są typowane przez pedagogów szkolnych, to właśnie pedagog i opiekun SK PCK najlepiej zna sytuację 

rodzinną i finansową uczniów uczęszczających do placówki. Każdego roku w jak największym stopniu staramy się 

dofinansować każdemu dziecku wyjazd na kolonie i tym samym odciążyć budżet domowy rodziców lub opiekunów.  

Podczas wyjazdu dzieci nie tylko odpoczywają, ale również uczą się między innymi: zasad zdrowego odżywiania, 

asertywności, komunikacji, pierwszej pomocy z możliwością nauki na fantomie. Zajęcia są odpowiednio dostosowane 

do grupy wiekowej i prowadzone są przez wychowawców i instruktorów a także zaproszonych gości. W czasie 

turnusu organizowane są całodniowe wycieczki autokarowe w 2019 r. do Warszawy z wejściem i zwiedzaniem 

Centrum Nauki Kopernik i Stadionu Narodowego. Oprócz wycieczki autokarowej wszystkie grupy kolonijne biorą 

udział w wycieczkach pieszych organizowanych po okolicy miejsca wypoczynku. 
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Slajd 20 – Dożynki Prezydenckie 

Dożynki Prezydenckie organizowane są przez Kancelarię Prezydenta RP, a PCK w Łodzi jest partnerem 

wspomagającym w zakresie bezpieczeństwa uczestników oraz promocji stowarzyszenia. Jest to świetna okazja by 

wolontariusze poznali kulisy organizacji tak dużych imprez oraz współpracy ze służbami i urzędnikami na najwyższym 

szczeblu.  

Slajd 23 – Pomagamy od Pokoleń - wolontariat w działaniu 

Projekt realizowany po raz pierwszy i adresowany był do wolontariuszy z województwa łódzkiego. Był to 

czterodniowy wyjazd młodych osób, wolontariuszy PCK i miał charakter szkoleniowo- integracyjny. Głównym celem  

i założeniem spotkania była poprawa rozwoju wolontariatu PCK w województwie łódzkim. Beneficjenci projektu 

zdobyli nowe umiejętności dotyczącej pracy wolontariackiej, poznali nowe sposoby działalności. Podczas 

prowadzonych zajęć warsztatowych nabyli nowe umiejętności pracy w grupie, autoprezentacji i podnieśli poczucie 

własnej wartości. W projekcie wzięła udział również grupa seniorów działająca przy ŁOO PCK w Klubie Seniora PCK, 

dlatego tez dodatkowym atutem była integracja międzypokoleniowa. Podczas wyjazdu nie zabrakło rozrywki, odbyły 

się wieczorki z wspólnymi grami, ogniskiem i wspólną zabawą.  

Slajd nr 26 – Od 100 lat wszędzie dla wszystkich 

W związku z obchodami 100-lecia PCK w całej Polsce odbył się szereg różnorodnych inicjatyw, konkursów oraz 

uroczystości. W województwie łódzkim punktem kulminacyjnym była Gala 100-lecia PCK, która odbyła się  

w listopadzie w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Podczas tej uroczystości wręczane były wysokie odznaczenia 

państwowe, resortowe oraz odznaki organizacyjne dla działaczy, Opiekunów Szkolnych Kół PCK oraz działającej 

Młodzieży PCK. Była to niepowtarzalna okazja by podziękować wszystkim wspierających i budujących Stowarzyszenie 

w ostatnich latach.  

Slajd nr 33 – Włączmy się do wspólnego działania – razem przeciw AIDS 

Jest to konkurs mający na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie wirusa HIV oraz AIDS wśród młodzieży  

z najstarszych klas szkoły podstawowej oraz szkół średnich. Konkurs składa się z 2 etapów: szkolnego oraz 

okręgowego (wojewódzkiego). Na każdym etapie uczniowie piszą test, a osoba z najlepszym wynikiem przechodzi do 

następnego etapu. 

Slajd 34 – Mikołajki z PCK 

Łódzki Oddział Okręgowy PCK od kilku lat organizuje w okresie świat Bożego Narodzenia imprezę dla dzieci z rodzin 

potrzebujących wsparcia. Na takiej uroczystości jest 200 dzieci uczniów szkól podstawowych z klas młodszych 

których kieruje pedagog. Spotkanie umila zawsze świąteczne przedstawienie teatralne, przez ostatnie dwa lata 

przygotowywane było przez Klub Seniora PCK. Podczas uroczystości jest wspólne śpiewanie kolęd a wolontariusze 

PCK przeprowadzają mnóstwo konkursów z nagrodami, z czego dzieci są bardzo zadowolone. Na zakończenie każde 

dziecko otrzymuje od Mikołaja paczkę z słodyczami.  

Slajd 35 - Czerwonokrzyska Gwiazdka  

Zbiórka artykułów spożywczych, chemicznych w okresie przedświątecznym w łódzkich hipermarketach. W akcji 

uczestniczą wolontariusze Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 

chętna młodzież z SK PCK. Z zebranych artykułów są przygotowywane paczki dla osób potrzebujących zgłaszających 

się do PCK. 

Slajd nr 38 – Usługi Opiekuńcze 

Oddziały PCK organizują i prowadzą działalność w dziedzinie opieki i pomocy społecznej. Personel i siostry PCK, 
pielęgniarki, opiekunki medyczne, opiekunki środowiskowe sprawują opiekę nad osobami obłożnie i ciężko chorymi, 
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niepełnosprawnymi oraz samotnymi w domu. Opiekunki PCK wykonują czynności pielęgnacyjne i gospodarcze. 
Zakres pielęgnacji i rodzaj czynności dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby objętej opieką. 

Slajd nr 40 – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

PCK jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim od 2014 r. bierze udział w realizacji Krajowego 

Programu Operacyjnego – Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Najbardziej Potrzebujących (FEAD). W województwie łódzkim pomocą zostało objętych 5 tysięcy osób, 

które co miesiąc otrzymują paczkę z żywnością. W sumie w ramach programu potrzebujący otrzymują 20 artykułów 

spożywczych (warzywnych, owocowych, skrobiowych, mięsnych oraz cukier i tłuszcze). Osoby wymagające takiego 

wsparcia są do PCK kierowane poprzez pracownika socjalnego MOPS. Dodatkowo w ramach programu realizowane 

są warsztaty tematyczne wzmacniające samodzielność i kompetencje w zakresie umiejętności kulinarnych, dietetyki  

i zdrowego żywienia. 

Slajd nr 42 – Promocja Honorowego Krwiodawstwa 

Pierwszy w kraju ośrodek zajmujący się problemami krwiodawstwa został utworzony w 1935 roku przy Szpitalu 

Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. Otrzymał on nazwę Instytutu Pobierania i Konserwacji Krwi. Rok później 

Polski Czerwony Krzyż zorganizował w Łodzi Centralną Stację Wypadkową, w skład której wchodził Ośrodek 

Przetaczania Krwi. W pierwszych latach działalności obydwa ośrodki zajmowały się opracowaniem zasad i podstaw 

leczenia krwią i ich popularyzacją. 

Obecnie Polski Czerwony Krzyż zajmuje się promocją idei honorowego krwiodawstwa poprzez różne akcje  

i kampanie, które prowadzą wolontariusze i honorowi dawcy krwi zrzeszeni w Klubach HDK PCK. 

OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW 

Celem akcji jest pozyskanie krwi i aktywizacja lokalnych środowisk strażaków zawodowych i ochotniczych do 

promowania idei honorowego krwiodawstwa. Dotarcie do jednostek straży pożarowej i indywidualnych członków  

z ideą honorowego krwiodawstwa pozwoli pozyskać dla krwiodawstwa grono ludzi społecznie zaangażowanych, 

sprawnych i zdrowych. Baza remiz Ochotniczej Straży Pożarnej stanowi w wielu wsiach i mniejszych miasteczkach 

centra życia społecznego i kulturalnego, dlatego też stwarza możliwość zorganizowania wielu struktur społecznych, 

co w przyszłości przyczyni się do dalszego rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa oraz regularnego oddawania 

krwi w lokalnych środowiskach.  

MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE 

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi oraz 

zebranie jak największej ilości krwi w danej placówce szkolnej. Dzięki zaangażowaniu młodzieży idea honorowego 

krwiodawstwa szerzona jest wśród lokalnych środowisk, co przekłada się na wzrost liczby osób, które chcą podzielić 

się „cząstką siebie”. Uczestnicy przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa zdrowia i życia naszego społeczeństwa. 

Slajd 46 - Dożywianie dzieci w szkołach 

Polski Czerwony Krzyż pozyskuje pieniądze na dożywianie dzieci w szkołach prowadząc różnego rodzaju zbiórki 

pieniędzy między innymi: kwesty w szkołach, w hipermarketach, pozyskuje darowizny od dużych firm na ten cel. 

Każdego roku kilkanaście szkół otrzymuje dofinansowanie do obiadów dla dzieci, które pochodzą z rodzin gorzej 

sytuowanych materialnie. Pedagog szkolny już na początku nowego roku szkolnego zgłasza taki wniosek z prośbą  

o wsparcie finansowe dla swoich uczniów. Polski Czerwony Krzyż nigdy nie pozostaje obojętny na takie prośby 

staramy się zawsze przekazać środki na ten cel. W roku 2019 blisko 50 uczniów korzystało przez cały rok szkolny  

z obiadów w szkolnych stołówkach refundowane przez ŁOO PCK. 
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Slajd 47 – „Żółty Talerz” 

Program realizowany jest po raz czwarty w okręgu łódzkim i w całości finansowany w formie dotacji przez Kulczyk 

Fundation. Program wspiera system żywienia i ma na celu wydawanie przede wszystkim pełnowartościowych  

i dobrze zbilansowanych posiłków głównych, czyli obiadów dla dzieci w szkolnych stołówkach. Przygotowywane 

posiłki są z odpowiednich składników odżywczych w odpowiednich proporcjach zgodnie z wprowadzoną  

i obowiązującą listą produktów „Żółtego Talerza”. 

Ponadto przez cały czas trwania programu w Placówkach koordynatorzy/nauczyciele ŻT organizują i prowadzą szereg 

działań edukacyjnych, warsztatów związanych z upowszechnianiem zdrowego odżywiania skierowane do dzieci 

młodszych i starszych wiekiem oraz dla ich rodziców i opiekunów. 

Od września 2019r do marca 2020r roku programem zostało objętych 625 uczniów z szkół podstawowych z Łodzi  

i okolic i wydano- 76,330 posiłków. 

Slajd 49 – „Dziel się Uśmiechem” 

Program edukacyjno–profilaktyczny skierowany do szkół podstawowych dla dzieci w wieku 6-13 lat. Celem programu 
jest edukacja dzieci na temat prawidłowej higieny jamy ustnej. Chcemy poprzez realizację programu uświadomić 
dzieciom jak ważna jest pielęgnacja zębów oraz jak skutecznie dbać o higienę jamy ustnej, oraz realnie wpłynąć na 
zmniejszenie liczby dzieci z próchnicą. 
W 2019 do programu przystąpiły 34 szkoły z województwa łódzkiego w którym udział wzięło 5700 uczniów. Udział  

w programie jest bezpłatny i adresowany do dwóch grup wiekowych klas 1-3 i klas 4-6. Każda grupa otrzymuje 

zestaw materiałów: książeczki ćwiczeń dla kl 1-3 „Ja i moje zęby”, dla kl 4-6 – „Ja i mój uśmiech”, szczoteczkę do 

zębów, pastę do zębów, gumę bezcukrową Orbit oraz nauczyciel podręcznik do prowadzenia zajęć. 

Slajd nr 51 – Bezpieczny Patrol 

Jest to program edukacyjny realizowany przez PCK oraz Nickelodeon w przedszkolach bazujący na znanej bajce „Psi 

Patrol”. Celem jest przekazanie dzieciom wiedzy w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Organizatorzy 

akcji opracowali scenariusze zajęć adresowanych do dzieci w wieku 3-4 lata i 5-6 lat. Zajęcia koncentrują się na takich 

zagadnieniach jak: znajomość numerów alarmowych, bezpieczeństwo zimą, na drodze, podczas uprawiania sportów  

i w czasie wakacji, a także ekologia i recycling.  

Slajd nr 52 – Drogowe ABC 

Drogowe ABC to program edukacyjny adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Wspólnie z naszym partnerem 

firmą Circle K chcemy nauczyć najmłodsze pokolenie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.  

Program „Drogowe ABC” propaguje wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym i bezpiecznym poruszaniem się  

w ruchu drogowym tj. przechodzenie przez jezdnię, jazda na rowerze czy hulajnodze. 

Uczestnicy programu poprzez połączenie nauki i zabawy zdobędą informacje na temat bezpieczeństwa na drodze, 

numerów alarmowych oraz poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy. Edukacja przedszkolna to najlepszy 

moment, by zacząć budować wśród dzieci prawidłowe postawy i promować odpowiednie wzorce zachowań. 

W ramach zajęć dzieci otrzymują specjalny zeszyt z zadaniami edukacyjnymi (kolorowankami, labiryntami i innymi 

zadaniami), dedykowanymi każdemu z bloków tematycznych. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli mają ciekawą 

formę, a treści prezentowane na zajęciach łatwo zapadają w pamięć dzieciom. Materiały edukacyjne dostosowane są 

do możliwości poznawczych dzieci. Dlatego przygotowaliśmy odrębne scenariusze zajęć dla 3-4 latków oraz 5-6 

latków. 

 



  

  Bądź PRO – zostań wolontariuszem 

Slajd nr 53 – Promocja stowarzyszenia 

Przy każdej możliwej sytuacji staramy się promować działalność naszego stowarzyszenia wśród społeczeństwa. 

Opowiadamy o tym co robimy i jak działamy, prezentujemy nasze działania poprzez wystawianie punktów 

promocyjnych na różnego rodzaju imprezach odbywających się na terenie naszego miasta. Zawsze w takich 

sytuacjach organizujemy również punkt instruktażu pierwszej pomocy, ponieważ bardzo dużą wagę przykładamy do 

edukacji społeczeństwa właśnie w tym zakresie. Często też działamy na zasadzie punktu animacji dzieci: skręcamy 

baloniki, malujemy twarze, organizujemy gry i zabawy – takie działania pozwalają budować pozytywny wizerunek 

naszego stowarzyszenia do czego ciągle dążymy.  

Slajd nr 60 – Kursy Pierwszej Pomocy PCK 

Uświadomienie znaczenia pierwszej pomocy, propagowanie wiedzy na temat jej udzielania i uczenie, jak właściwie 

reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia - to jedno z najważniejszych zadań statutowych 

Polskiego Czerwonego Krzyża. W całej Polsce instruktorzy pierwszej pomocy PCK szkolą osoby w różnym wieku  

i z różnych grup zawodowych. Prowadzimy szkolenia pierwszej pomocy dla młodzieży, przedstawicieli firm z różnych 

działów gospodarki oraz służb mundurowych. Szkolimy m.in. nauczycieli, pracowników biur, żołnierzy wyjeżdżających 

na misje poza granice kraju. Wszyscy przechodzą szkolenia, po których ukończeniu potrafią właściwie zareagować w 

najtrudniejszych sytuacjach. Kursy pierwszej pomocy PCK realizowane są najczęściej w trzech wariantach. 

Elementarny – 5h, Bazowy – 8h, Podstawowy – 16h kurs pierwszej pomocy PCK. Poszczególne kursy różnią się od 

siebie zakresem tematycznym i czasowym. 

Slajd nr 62 – Pokazy Pierwszej Pomocy 

W związku z tym, że jedną z głównych gałęzi naszej działalności jest nauka pierwszej pomocy, oprócz 

standaryzowanych kursów, często prowadzimy również pokazy pierwszej pomocy. Są to spotkania krótsze, podczas 

których instruktor bądź wolontariusz prezentuje podstawową wiedzę. Taki pokaz może być prowadzony dla 

dowolnej liczby osób, w dowolnych warunkach. W tej kwestii jesteśmy bardzo elastyczni.  

Slajd 65 – Klub Seniora PCK 

Przy Łódzkim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża od 5 lat działa „Klub Seniora PCK”. Jest to grupa 25 

osób, która na co dzień pomaga i wspiera działania PCK. W ramach comiesięcznych spotkań prowadzone są dla nich 

zajęcia o różnej tematyce, które mają poprawić jakość ich życia poprzez zdobycie nowej wiedzy, poznanie nowych 

osób, poczucie się lepiej w społeczeństwie dzięki zyskaniu bardziej pewności siebie. W ramach spotkań prowadzone 

są zajęcia z bezpieczeństwa, zdrowia, rzemiosła, rozrywki i kultury.  

Slajd nr 66 – Łódzka Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK 

Przy Łódzkim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża działa Łódzka Grupa SIM PCK, jest to grupa 

młodzieżowa, która wspiera działania Polskiego Czerwonego Krzyża poprzez angażowanie się w różnego rodzaju 

akcje oraz często samemu je inicjując. Jest to grupa liderów młodzieżowych, co znaczy, że należą do niej osoby 

szczególnie zaangażowanie w działalność, które uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach i programach, dzięki 

którym mogą rozwijać swoje umiejętności. Grupa jest również łącznikiem pomiędzy Szkolnymi Kołami PCK, a ŁOO 

PCK, jej zadaniem jest angażowanie Szkolnych Kół PCK i ich członków w różne działania PCK. Wolontariusze tej Grupy 

mogą wybierać, w które z obszarów działalności angażują się bardziej i rozwijać się wolontariacko w danym kierunku, 

mogą np. rozwijać umiejętności pracy z dziećmi i tym samym dążyć do zostania wychowawcą kolonijnym na 

wyjazdach PCK lub angażować się w działania z pierwszej pomocy i zostać w przyszłości Instruktorem Pierwszej 

Pomocy.  


