Sprawozdanie
z działalności Opolskiego Oddziału
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
za rok 2015
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Wstęp
Szanowni Państwo !
Nasze sprawozdanie zawiera podstawowe dane dotyczące stanu organizacyjnego
struktur Polskiego Czerwonego Krzyża działającego na terenie województwa opolskiego
oraz są w nim opisane najważniejsze zadania wykonane przez delegatury PCK (Olesno, Nysa,
Grodków) i oddziały rejonowe (Brzeg, Opole, Kluczbork, Otmuchów, Kędzierzyn - Koźle)
oraz nasze biuro oddziału okręgowego PCK.
W 2015 roku realizowaliśmy zadania i cele zgodnie ze statutem PCK, koncentrując się
głównie na takich dziedzinach jak pomoc społeczna i opieka nad chorymi w domu, promocja
zdrowia i zdrowego stylu życia, w tym honorowe krwiodawstwo, ratownictwo i pierwsza
pomoc,
upowszechnianie
podstawowych
zasad
i
wartości
humanitarnych
międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz kształtowanie postaw
tolerancji i poszanowania ludzkiej godności. Najwięcej programów i różnych akcji
realizowanych przez nasz Zarząd w 2015 roku dotyczyło promocji zdrowia i zdrowego stylu
życia, szczególnie w środowisku dziecięco-młodzieżowym. Tradycyjnie bardzo dużym
zainteresowaniem cieszyła się ogólnopolska olimpiada promocji zdrowego stylu życia,
mistrzostwa pierwszej pomocy, turniej „Człowiek i jego środowisko” oraz Olimpiada Wiedzy
o Czerwonym Krzyżu.
Działalność opiekuńcza jest jednym z priorytetów działalności w Opolu i w Brzegu
dokładaliśmy wielu starań aby pozyskać zadania zlecone w tym zakresie lub kontynuować
prywatne usługi opiekuńcze.
Liczną grupę członków i wolontariuszy w Opolskim Oddziale Okręgowym PCK stanowią
honorowi dawcy krwi, zrzeszeni w klubach HDK PCK, którzy również realizują wiele zadań
PCK oraz realizują własne projekty.
Mimo znacznie zmniejszającej się liczbie jednostek podstawowych i członków PCK Opolski
Oddział Okręgowy PCK dysponuje dużym potencjałem społeczników, a szczególnie
w środowisku dziecięco-młodzieżowym i w ruchu honorowego krwiodawstwa.
Od listopada 2015 roku rozpoczęliśmy w Stowarzyszeniu kampanię sprawozdawczowyborczą, podczas której będziemy dokonywać analizy działalności i wyników pracy
poszczególnych jednostek podstawowych, oddziałów rejonowych, delegatur i oddziału
okręgowego PCK. Zastanawiać się będziemy, jak usprawnić lepsze warunki funkcjonowania
poszczególnych oddziałów rejonowych i delegatur Polskiego Czerwonego Krzyża.
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I Działalność statutowa
Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan organizacyjny Opolskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża na Opolszczyźnie przedstawia się:
 5 oddziałów rejonowych PCK (Opole, Brzeg, Kluczbork, Otmuchów, Kędzierzyn Koźle)
 3 delegatury (Grodków, Nysa, Olesno) obsługiwane przez pracowników Opolskiego
Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
 9 kół środowiskowych PCK zrzeszających 216 członków i 43 wolontariuszy
 56 klubów HDK PCK zrzeszających 1075 członków i 1653 wolontariuszy
 115 szkolnych kół PCK zrzeszających 1836 członków i 528 wolontariuszy
 62 Kluby Wiewiórka PCK zrzeszające 1954 członków
 1 Grupa Ratownictwa PCK w Opolu zrzeszająca 17 członków
 1 Grupa Pomocy Humanitarnej PCK w Opolu zrzeszająca 10 członków
 1 Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w Opolu zrzeszająca
10 członków
W 2015 roku Zarząd Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
odbył 11 posiedzeń, podjął 13 uchwał. Na swoich posiedzeniach Zarząd skupiał się
na bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem rejonów i delegatur, omawiał sprawy
związane z zakresem pierwszej pomocy, pomocy socjalnej, honorowego krwiodawstwa.
Zajmował się sprawami ruchu młodzieżowego, promocji zdrowia i działalności gospodarczej.
Dużo uwagi poświęcono na nowy projekt realizowany na terenie województwa opolskiego
dotyczący ustawienia kontenerów z logo PCK na używaną odzież pt., „Tekstylia PCK”.
Rozmawiano na temat sposobów pozyskiwania środków finansowych na działalność
statutową PCK.
Okręgowa Komisja Rewizyjna PCK przeprowadziła 3 kontrole w biurze OOO PCK,
przewodnicząca komisji uczestniczyła w posiedzeniach zarządu i Zjeździe Zwyczajnym
Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK.
Okręgowa Rada HDK PCK odbyła 1 posiedzenie, na którym omawiano bieżące sprawy
związane z honorowym krwiodawstwem.
W dniu 8 czerwca odbył się Zjazd Zwyczajny Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK, w trakcie
którego podsumowano działalność stowarzyszenia za rok 2014, zatwierdzono plan pracy
na rok 2015, omawiano sprawy bieżące, między innymi dyskutowano nad projektem
„Tekstylia PCK”.
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II Działalność Grupy Ratownictwa PCK w Opolu
Opolska Grupa Ratownictwa PCK liczy 17 członków. Szefem grupy jest Pan Filip
Bednarz. Od 2 lat grupa jest wpisana do rejestru jednostek współpracujących z systemem
Państwowego Ratownictwa Medycznego w Województwie Opolskim. Członkowie zrzeszeni
w grupie brali udział w zabezpieczeniach medycznych imprez masowych oraz w wielu
przedsięwzięciach wspomagających realizację zadań statutowych PCK. I tak:
 6 stycznia 2015 r. zabezpieczano pod względem medycznym XXII Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 28 lutego 2015 r. zabezpieczano pod względem medycznym inscenizację historyczną
„Żołnierze Wyklęci”.
 28 lutego 2015r. trzech ratowników PCK (Pan Maciej Czech, Pan Grzegorz Wolf,
Pan Łukasz Seifert) brali udział w Gdańskich Warsztatach Ratowniczych.
 26 kwietnia zabezpieczano pod względem medycznym III Wojewódzki Przegląd
Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy” pod patronatem Marszałka
Województwa Opolskiego.
 18 maja podczas XVII Opolskich Dni Seniora ph. „Czas na seniora – senior na czasie”
odbyła się majówka dla seniorów na terenie Muzeum Wsi Opolskiej (Skansen
Bierkowice). Organizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Wydział
Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Opolu. Ratownicy PCK zabezpieczali imprezę
pod względem medycznym oraz udzielali instruktażu z zakresu udzielania pierwszej
pomocy dla seniorów (resuscytacja krążeniowo-oddechowa na fantomach).
 W dniach 19-22 maja Grupa Ratownictwa PCK zabezpieczała imprezę Studencką
Wiosnę Kulturalną – „Piastonalia 2015” na terenie Politechniki Opolskiej
i Uniwersytetu Opolskiego.
 21 maja członkowie grupy ratownictwa PCK przeprowadzili szkolenie na temat „Zasad
udzielania pierwszej pomocy ludności poszkodowanej w wyniku wystąpienia ataku
terrorystycznego i w wypadkach masowych” dla pracowników realizujących zadanie
obronne i zarządzanie kryzysowe na obszarze powiatu opolskiego.
 23 maja 2015r. na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu
odbyły się Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Ratownicy PCK przygotowali scenki i pozoracje oraz pełnili
funkcję sędziów oceniających umiejętności praktyczne młodzieży.
 26 maja 2015r. na bazie trzech szkół województwa opolskiego Komenda Wojewódzka
Policji w Opolu przeprowadziła ćwiczenia dowódczo-sztabowe pt. „LUNA”, którego
celem było skoordynowanie działań reakcji służb ratowniczych województwa
na nietypowe działania. Ćwiczenia były prowadzone w Opolu i strefie przygranicznej
województwa. Zgodnie z wcześniej opracowanym scenariuszem w Publicznym
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Liceum nr 1 w Opolu, Publicznym Liceum w Głubczycach i Publicznym Gimnazjum nr 1
w Głuchołazach służby ratownicze województwa poddane zostały testowi na reakcję
w nietypowych sytuacjach, do których należały m.in. podłożenie ładunku
wybuchowego, wzięcie zakładników na terenie szkoły i porwanie. Grupa PCK została
zadysponowana jako jednostka wspierająca Państwowe Ratownictwo Medyczne
do udziału w akcji ratowniczej na terenie LO nr 1 w Opolu, w którym zamachowiec
zdetonował ładunek wybuchowy. Naszym zadaniem była ewakuacja osób
poszkodowanych oraz stworzenie miejsca do udzielania pomocy najciężej
poszkodowanym.
27 maja wspólnie z Fundacją PRO-LEGE i Komendą Miejską Policji w Opolu
zorganizowano turniej pływacki dla uczniów szkół gimnazjalnych miasta Opola
pt. „Wolny od uzależnień”. Podczas turnieju członkowie grupy PCK przygotowali
praktyczny sprawdzian z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
W dniach 6-7 czerwca zabezpieczono pod względem medycznym koncerty Hip Hop
Opole i Rock Opole.
W dniu 8 czerwca zabezpieczono piknik naukowy.
W dniu 10-14 czerwca zabezpieczono pod względem medycznym imprezy związane
z Festiwalem Piosenki Opole.
W dniu 14 czerwca zabezpieczono imprezę 46 Rajd Festiwalu w miejscowości Polska
Nowa Wieś.
27 czerwca 2015 r. zabezpieczaliśmy pod względem medycznym festyn z okazji
obchodów „Światowego Dnia Inwalidy 2015” pod hasłem „Bądźmy życzliwi i otwarci
na potrzeby osób niepełnosprawnych” w Winowie.
4 lipca zabezpieczono pod względem medycznym Bieg Opolski na wyspie Bolko
pod patronatem Prezydenta Miasta Opola.
5 lipca na basenie letnim „Błękitna Fala” w Opolu odbyła się kolejna impreza
„Bezpiecznie nad wodą”. Celem akcji było upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży
zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą. Uczestnicy zapoznani zostali
z zasadami postępowania w przypadku zagrożenia życia oraz dowiedzieli się jak
unikać niebezpiecznych sytuacji. Członkowie GR PCK prowadzili instruktaż z zasad
udzielania pierwszej pomocy oraz przygotowali pokazy z tego zakresu.
W dniach 3-4 września 2015 r. odbyły się na terenie miasta Opola XV Opolskie Dni
Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Prezydenta Miasta Opola. Całą imprezę
pod względem medycznym zabezpieczała Grupa Ratownictwa PCK.
6 września 2015r. zabezpieczono pod względem medycznym IV Ekologiczny Festyn
Rodzinny „Bliżej siebie” organizowany przez Dom Dziennego Pobytu Malinka.
23 września 2015r. zabezpieczano pod względem medycznym I Targi Senioralne
pt. „Opole SENIOR EXPO 2015” oraz przygotowano stoisko z ofertą dla seniorów
(świadczenie usług opiekuńczych, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
pomoc socjalna –przekazywanie rowerów trójkołowych dla osób niepełnosprawnych)
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 W dniu 29 września 2015r. członkowie grupy przygotowali pokaz w Środowiskowym
Domu Samopomocy dla osób zaburzeniami psychicznymi „Magnolia”.
 W dniu 3 października przeprowadzono pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy
dla pracowników MZK w Opolu.
 W dniu 10-11 października członkowie grupy PCK zabezpieczali pod względem
medycznym imprezę targową o nazwie Opolfest 2 Festiwal Piwa, Wina i Sera
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.
 Zabezpieczano pod względem medyczny imprezę „Wzgórzowa 13” w dniu
17 października 2015r.
 27 listopada 2015 r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem odbyło się
spotkanie z młodzieżą w ramach III edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj
– życie przed Tobą”, członkowie grupy PCK przygotowali pokaz udzielania pierwszej
pomocy dla młodzieży.
 W dniach 6 XII i 12-13 XII 2015r członkowie grupy ratowniczej PCK zabezpieczali
pod względem medycznym Jarmark Bożenarodzeniowy odbywający się na terenie
miasta Opola.
 18 grudnia 2015 roku członkowie grupy zorganizowali spotkanie wigilijne w Punkcie
Socjalnym PCK dla swoich członków. Były prezenty, kolędy oraz poczęstunek.
 W okresie od 31 I 2015 do 9 XII 2015 zabezpieczano pod względem medycznym
14 meczy na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Gwardii Opole.

III Formacja Obrony Cywilnej Polskiego Czerwonego Krzyża
Członkowie Formacji Obrony Cywilnej PCK przez cały rok współpracowali z Wydziałem
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W roku 2015 na doszkalanie i podnoszenie swoich kwalifikacji członkowie formacji obrony
cywilnej otrzymali 4.000 zł. W ramach dofinansowania:
 Zorganizowano 23 maja Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa opolskiego – udział brały
zespoły z następujących rejonów: Brzeg, Opole, Otmuchów, Nysa, Grodków,
Kędzierzyn - Koźle i Olesno – 15 zespołów. Celem zawodów było ujednolicenie
standardów i doktryny udzielania pierwszej pomocy oraz monitoring skuteczności
stosowanych metod nauczania pierwszej pomocy. Instruktorzy Pierwszej Pomocy
i członkowie FOC PCK w Opolu przygotowali osobne 2 pętle dla każdej z kategorii
szkół, na których rozmieszczono 5 stacji urazowych z pozorowanymi wypadkami
oraz był test pisemny. W mistrzostwach wzięło udział około 120 osób.
 Zorganizowano kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków FOC PCK
w Opolu. Uczestnictwo w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy było koniczne
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ze względu na otrzymanie stopni ratowniczych PCK, które uwzględniają przepisy ujęte
w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w Systemie Ratownictwa
PCK. Dwóch członków Formacji w okresie 27-29 listopada uczestniczyło w szkoleniu
recertyfikacyjnym we Wrocławiu. Szkolenie kończyło się egzaminem,
który członkowie FOC PCK Opole zdali i otrzymali stosowne zaświadczenia.
Organizatorem kursu było Centrum Ratownictwa Specjalistycznego TRIAGE
we Wrocławiu. Kursy odbywały się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 19.03.2007r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 Zorganizowano warsztaty dla członków FOC PCK w Opolu z zakresu poszukiwania,
wydobywania i ewakuacji poszkodowanych z terenu gruzowego oraz organizacji
punktu ewakuacji ludności i polowego punktu medycznego połączone z egzaminem
na stopnie ratownicze PCK. W okresie od 13 do 17 listopada 2015 r. tematyka
warsztatów obejmowała techniki przeszukiwania terenu otwartego, techniki
przeszukiwania budynków częściowo zgruzowanych, objaśnienie zasad współpracy
pomiędzy ratownikami, a przewodnikiem psa poszukiwawczego i szczegółowe
objaśnienie techniki poszukiwania „szybkiej trójki”. Warsztaty podzielone były
na zajęcia teoretyczne oraz praktyczne podczas, których uczestnicy zostali podzieleni
na zespoły, ich zadaniem było wykonanie postawionych przed nimi zadań
na poszczególnych stacjach. Egzamin teoretyczny na stopnie ratownicze PCK
(Młodszy Ratownik PCK – 3 osoby i Ratownik PCK- 3 osoby) odbył się w dn. 17 XI
2015 r. w Punkcie Socjalnym PCK w Opolu. Wszystkie zaplanowane cele udało się
zrealizować.

IV Grupa Pomocy Humanitarnej PCK
Grupa liczy 10 osób, szefem grupy jest Pan Paweł Janoszka – lekarz, członek PCK.
Członkowie grupy humanitarnej przez cały rok pomagali zabezpieczać pod względem
medycznym imprezy masowe i sportowe, prowadzili szkolenia z zakresu udzielania pierwszej
pomocy w szkołach, zakładach pracy i dla osób indywidualnych. Członkowie grupy realizowali
programy edukacyjne, współorganizowali mistrzostwa pierwszej pomocy dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz realizować zadania statutowe PCK.
Najważniejsze działania grupy w 2015 roku to:
 Przygotowanie rejonowych mistrzostw pierwszej pomocy w Oleśnie, Kędzierzynie –
Koźlu, Opolu, Grodkowie,
 Zorganizowanie okręgowych mistrzostw pierwszej pomocy dla szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na terenie Opola,
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 Pomoc w przygotowaniu Krajowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy w Lublinie,
 Realizacja programów edukacyjnych w Opolu, w Brzegu dotyczących szkoleń
z zakresu pierwszej pomocy,
 Prowadzili szkolenia w ramach BHP dla pracowników Multiserwis Sp. z o.o. ,
 Zabezpieczali Piastonalia,
 Członkowie grupy pomagali w realizacji programu pomocowego na terenie miasta
Opole pod tytułem: „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z terenu
Miasta Opole – wyrównywanie szans”,
 Pomagali w organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego na terenie miasta Opole,
wydawali zupę grzybową, ciepłe napoje dla uczestników jarmarku, rozdawali owoce
i cukierki dla mieszkańców Opola zachęcając ich do zwiedzania jarmarku – realizacja
zadania publicznego pt. „Senior na Jarmarku Bożenarodzeniowym”.

V Działalność dziecięco – młodzieżowa
Wolontariusze i członkowie PCK zrzeszeni w klubach wiewiórka PCK, szkolnych kołach
PCK, w młodzieżowych klubach HDK PCK i w grupie SIM PCK w ciągu całego roku 2015
podejmowali wiele różnorodnych zadań statutowych na rzecz osób potrzebujących, brali
udział w różnych akcjach promujących zdrowy styl życia i innych przedsięwzięciach
organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Aby na bieżąco realizować zadania PCK
każdego roku w miesiącach wrzesień / październik w rejonach i delegaturach organizowane
były narady, konferencje z opiekunami szkolnych kół PCK. Podczas tych spotkań
podsumowywano działalność młodzieżową i dziecięcą, ustalano nowe priorytety działania,
wręczano podziękowania dla szkolnych kół PCK i opiekunom za pomoc w realizacji zadań
statutowych PCK.
Młodzież i dzieci aktywnie brali udział w ogólnopolskich akcjach takich jak : Gorączka Złota,
Wielkanoc z PCK, Wyprawka dla Żaka, Kampania Walki z Głodem, Czerwonokrzyska
Gwiazdka. Brali udział w olimpiadach, turniejach, konkursach, mistrzostwach pierwszej
pomocy organizowanych przez PCK. Przez cały rok nauczyciele, opiekunowie szkolnych kół
PCK uczyli dzieci i młodzież wrażliwości na potrzeby innych osób pokrzywdzonych przez los
i osób potrzebujących pomocy.
 16 lutego Oddział Rejonowy PCK w Brzegu był współorganizatorem zabawy
integracyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu. Zarząd zakupił pączki i napoje
dla wszystkich uczestników, przekazano fanty – maskotki, kredki i bloki rysunkowe,
które stanowiły atrakcyjne nagrody w licznych konkursach. Zabawę i konkursy
prowadzili młodzi wolontariusze ze szkolnych kół PCK w Brzegu.
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 Od 23 lutego do 31 maja Okręgowa Rada Młodzieżowa Polskiego Czerwonego Krzyża
realizowała projekt pn. „Wolontariat – zdobywca ludzkich serc”. Projekt miał
na celu rozpowszechnienie idei wolontariatu oraz Polskiego Czerwonego Krzyża
poprzez zachęcanie młodzieży do niesienia bezinteresownej pomocy osobom
potrzebującym. W projekcie wzięło udział 13 szkół – 1255 osób. Wszystkie szkoły
dostarczyły sprawozdania i wydały pozytywne opinie o projekcie.
 W dniach 10 - 12 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie Krajowej Rady
Młodzieżowej Polskiego Czerwonego Krzyża, w którym uczestniczyli przewodniczący
rady – Pan Michał Karbowiak i członek rady Pani Agata Zygmunt.
 Oddział Rejonowy PCK w Brzegu ogłosił konkurs plastyczny dla szkół na kartkę
okolicznościową ph. „Krew człowieka darem życia”. Na konkurs napłynęło 30 kartek,
przyznano 6 wyróżnień dla uczestników – pamiątkowe dyplomy i książki. Z okazji
Świąt Wielkanocnych również ogłoszono dla przedszkoli i szkół podstawowych
konkurs plastyczny ph. „Wielkanoc z PCK”. Na konkurs wpłynęło 195 kartek.
Przyznano 33 wyróżnienia, zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki. Innym
konkursem, który został ogłoszony przez OR PCK Brzeg dla szkół był konkurs
na kartkę okolicznościową ph. „Czerwonokrzyska Gwiazdka”. Na konkurs napłynęło
286 kartek okolicznościowych, przyznano 45 wyróżnień – pamiątkowych dyplomów
i książek. Następnie kartki te wydano podopiecznym PCK wraz z paczkami
żywnościowymi z okazji świąt.
 17 czerwca 2015 roku Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w Opolu
brała udział w VI Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie „Ruch i witaminki dla chłopczyka
i dziewczynki”. Organizatorem Olimpiady był Urząd Miasta Opola – Wydział Polityki
Społecznej. Olimpiada odbyła się w PMWSZ w Opolu, wzięło w niej udział
17 przedszkoli z terenu Miasta Opola. Pięcioosobowe reprezentacje przedszkoli
zmierzyły się w jedenastu konkurencjach w tym ruchowych oraz sprawdzających
wiedzę na temat zdrowia. Wszystkie konkurencje dla najmłodszych przygotowali
członkowie Grupy SIM PCK z Opola.
 W dniu 8 lipca Oddział Rejonowy PCK w Kędzierzynie - Koźlu zorganizował wycieczkę
turystyczno – krajoznawczą do Pokrzywnej dla 46 dzieci z rodzin najuboższych.
Uczestnikom wycieczki zapewniono wiele atrakcji. Sfinansowano wycieczkę
w ramach akcji „Gorączka Złota”.
 W dniach 6, 8 i 9 październik Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie
zorganizował wycieczki turystyczno-krajoznawcze po Ziemi Kłodzkiej. Były
to jednodniowe wyjazdy dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym
oraz dla aktywnych członków szkolnych kół PCK ze wszystkich placówek oświatowych
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gminy Otmuchów. Uczestnikom zapewniono bogaty program. 118 osób poznawało
walory krajobrazowe, turystyczne i przyrodnicze Kotliny Kłodzkiej. Organizatorom
chodziło między innymi o upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
podnoszenie kondycji zdrowotnej i sprawności fizycznej, krzewienie zasad zdrowego
stylu życia wśród młodych ludzi.
 Oddział Rejonowy PCK w Otmuchowie każdego roku pozyskuje środki finansowe
na pomoc potrzebującym organizując akcję „Chleb” i akcję „Znicz”. Obie akcje
przyniosły efekty, były bardzo dobrze przygotowane, młodzież spisała się na medal.

VI Promocja zdrowia
Bardzo istotną dziedziną działalności Polskiego Czerwonego Krzyża jest promowanie
zasad zdrowego stylu życia i kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie.
Programy z tej tematyki były realizowane przede wszystkim w środowisku dziecięcomłodzieżowym, w których zorganizowano 511 pogadanek, prelekcji, szkoleń i konkursów
z udziałem 24.366 uczestników. Natomiast w środowisku dorosłych zorganizowano 5 akcji
prozdrowotnych, w których uczestniczyło 643 osoby.
Główna tematyka w/w akcji to przede wszystkim zdrowy styl życia, prawidłowe
żywienie, ochrona środowiska, profilaktyka uzależnień, profilaktyka próchnicy i chorób
dziąseł.
 W okresie od kwietnia do czerwca Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Opolu realizował zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
pt. „I Międzyprzedszkolny Festiwal Twórczości Ekologicznej pn. Bądź z natury EKO”
skierowany do najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Program realizowany był
ze środków Urzędu Miasta Opola. W trakcie festiwalu okazało się, że nasi najmłodsi
mieszkańcy Opola mają niesamowite chęci i pomysłowość do promowania zasad
ekologicznego stylu życia poprzez twórczość własną.
Prezentowane przez nich występy w pełni wpisywały się w edukację ekologiczną,
ucząc słuchaczy jak chronić przyrodę, dbać o środowisko w życiu codziennym, czy szanować
naturę. Podczas festiwalu dzieci prezentowały również prace plastyczne, dając drugie życie
materiałom już raz wykorzystanym. Stworzyły z nich niesamowite dzieła, które udowadniają,
że dziecięca wyobraźnia i pasja może wiele nauczyć dorosłych.
W festiwalu udział wzięło: Przedszkole Publiczne nr 4 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 20
w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 21 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 23 w Opolu,
Przedszkole Publiczne nr 33 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 36 w Opolu, Przedszkole
Publiczne nr 44 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 55
w Opolu. Podczas rywalizacji w różnych kategoriach:
I miejsce – tytuł „Super EKO Dzieciaków” zdobyło Przedszkole Publiczne nr 23 w Opolu
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I miejsce – kategoria „ piosenka ekologiczna” zdobyło Przedszkole Publiczne nr 44 w Opolu
I miejsce – kategoria „praca plastyczna” zdobyło Przedszkole Publiczne nr 36 w Opolu.
 20 marca 2015 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu odbył się etap
okręgowy XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których udział wzięło 7 uczniów z 7 szkół
gimnazjalnych i 7 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcom w kategorii
szkół gimnazjalnych została uczennica Maćków Aleksandra z Publicznego Gimnazjum
w Korfantowie, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych uczennica Szczurek Ewa
z Zespołu Szkół w Paczkowie. Obie reprezentowały województwo opolskie na etapie
centralnym w Warszawie.
 W dniu 09 czerwca 2015 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu –
Grudzicach odbył się etap okręgowy XIII Turnieju ph. "Człowiek i Jego Środowisko"
dla uczniów szkół podstawowych z całego województwa.
Celem turnieju było kształtowanie wśród najmłodszych uczniów postaw i zachowań
prozdrowotnych, proekologicznych oraz inspirowanie i tworzenie warunków
do zgłębiania problematyki dotyczącej środowiska naturalnego i ochrony zdrowia.
Turniej składał się z trzech etapów: etap szkolny, rejonowy i okręgowy. W etapie
szkolnym udział wzięło 1.447 dzieci z 54 szkół. W etapie rejonowym udział wzięło 129
dzieci z 48 szkół. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 24 uczestników z 19 szkół.
Uczestnicy podczas etapu okręgowego musieli rozwiązać test składający się z 50
pytań, który składał się z 20 pytań testowych oraz 30 pytań typu "prawda – fałsz”
oraz musieli rozwinąć temat "Pozytywny i negatywny wpływ współczesnej cywilizacji
na zdrowie człowieka" lub "Sposoby na przestrzeganie zasad ekologii na co dzień".
Na podium znaleźli się:
I miejsce – Michał Łazarczyk z Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi –
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu
II miejsce – Julian Wojnarowski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie
III miejsce – Marysia Lipska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Skoroszycach
 31 marca 2015 r. w sali im. Karola Musioła w Urzędzie Miasta odbyła się debata
o dopalaczach zorganizowana przez Fundację PRO LEGE, Komendę Miejską Policji
w Opolu oraz Wydział Polityki Społecznej – Urzędu Miasta w Opolu.
Stu przedstawicieli samorządów uczniowskich z opolskich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych miało okazję zapoznać się m.in. z programem Fred, profilaktyką
i leczeniem osób uzależnionych. Przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzyża
Pan Dawid Drożdż podjął działania by zaszczepić w młodych ludziach wiedzę i odwagę
by umieć odpowiednio reagować w kontakcie z osobą po zażyciu dopalaczy. Debata
mająca na celu uświadomienie młodzieży jakim zagrożeniem są dziś tzw. „nowe
narkotyki” i do jakich konsekwencji prowadzić mogą z pozoru niewinne
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eksperymenty, pozostawiła słuchaczom inicjatywę do poszukiwania alternatywy
dla ryzykownych zachowań.
 W dniu 1 czerwca został rozstrzygnięty konkurs plastyczny w Kędzierzynie – Koźlu
pt.: „Żyj zdrowo i bezpiecznie 2015”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół
podstawowych z terenu powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Na konkurs
nadesłano 111 prac plastycznych z 9 szkół podstawowych i 4 przedszkoli. Wystawę
nagrodzonych prac jak również uroczyste wręczenie nagród laureatom
zorganizowano w sali wystawowej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie – Koźlu.
 17 czerwca 85 przedszkolaków z 17 przedszkoli z terenu Miasta Opola brało udział
w VI Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie ph. „Ruch i witaminki dla chłopczyka
i dziewczynki”, starając się o zwycięstwo i nagrody ufundowane przez Prezydenta
Miasta Opola.
Organizatorem olimpiady był Urząd Miasta Opola – Wydział Polityki Społecznej,
przy współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK w Opolu oraz Państwową Medyczną
Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu.
Zbierane podczas konkurencji punkty pozwoliły na wyłonienie trzech zwycięskich
zespołów:
I miejsce - Przedszkole Publiczne nr 22 w Opolu
II miejsce - Przedszkole Publiczne nr 4 w Opolu
III miejsce - Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu
 W ramach programu zapobieganie próchnicy i chorobom dziąseł po raz ósmy
realizowano program „Biały ząbek”, którego odbiorcami były dzieci z 31 przedszkoli
z terenu miasta Opola z rocznika 2010. W programie udział wzięło 922 pięciolatków.
Program pozwolił nauczyć dzieci i utrwalić ich wiedzę na temat doskonalenia
ochrony zdrowia zębów i dziąseł, wyrobić prozdrowotne nawyki, uświadomić
konieczność codziennego dbania o zęby oraz dbałość o zdrowe odżywianie. Poprzez
rozmowy i zabawy ruchowe dzieci rozwinęły sprawność prawidłowego
szczotkowania zębów. Dodatkowo zajęcia prowadzone były metodami
odpowiednimi dla wieku, wprowadziły dzieci w edukację zdrowotną, zachęcając
do zdrowego żywienia i podnoszenia poziomu kultury jedzenia. Bardzo ważnym
elementem uzupełnienia programu edukacyjnego była wizyta lekarza stomatologa
w przedszkolu, podczas której dokonano przeglądu uzębienia dzieciom wraz
z określeniem liczby zębów zdrowych, ubytków próchniczych, zębów przeznaczonych
do ekstrakcji oraz zębów usuniętych z powodu próchnicy. Program w całości
finansowany był ze środków Miasta Opola w wysokości 15.000 zł.
 Oddział Rejonowy PCK w Opolu z Opolskim Oddziałem Okręgowym PCK realizował
program pn.: „Prawda o AIDS przekaż ją dalej” – wiedza kluczem do zdrowia
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dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Opola.
Program realizowany był od 1 lipca do 30 listopada 2015r. Swoim zasięgiem objął
zarówno młodzież jak i kadrę pedagogiczną szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych tj. nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.
Zorganizowano warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, pedagogów i psychologów
szkolnych które pozwoliły na przygotowanie kadry do wdrożenia działań
profilaktycznych na terenie placówek. Warsztaty były prowadzone przez lekarza
medycyny, który przybliżył i usystematyzował wiedzę osób uczestniczących
w zajęciach. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał materiały edukacyjne
i promocyjne tj. plakaty oraz opracowaną na potrzeby prowadzenia zajęć w szkole
prezentację multimedialną. W ramach programu zorganizowano V edycję Turnieju
Międzyszkolnego ph., „Prawda o AIDS przekaż ją dalej” na terenie miasta Opola
co przyczyniło się do zachęcenia młodych ludzi do samodzielnego zdobywania
wiedzy na ten temat. Program dotarł do około 1.000 osób, zaangażował zarówno
młodzież jak i kadrę pedagogiczną do włączenia się w działanie profilaktyczne.
W programie udział wzięło 4 szkoły gimnazjalne i 7 szkół ponadgimnazjalnych.
W dniu 30 listopada odbył się etap miejski turnieju. Zespoły reprezentujące szkoły
rywalizowały w przygotowanych zadaniach i konkurencjach o tematyce HIV/AIDS.
Zadania opierały się na wiedzy merytorycznej, pomysłowości i umiejętności
współpracy w grupie. Konkurencje były oceniane przez edukatorów ds. HIV/AIDS.
Suma uzyskanych punktów w 3 konkurencjach oraz z oceny akcji promocyjnej
pozwoliły na wyłonienie dwóch zwycięskich szkół: w kategorii szkół gimnazjalnych –
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Opolu oraz w kategorii szkół ponadgimnazjalnych –
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu, które w rywalizacji były najlepsze
i miały największą wiedzę.
 Oddział Okręgowy PCK wraz z Oddziałem Rejonowym PCK w Opolu
przy współudziale Komendy Miejskiej Policji realizował program pt., Kampania
profilaktyczna ph. „Dziękuję, Prowadzę”, w okresie od 1 marca do 30 października
2015. W ramach programu zorganizowano pięć akcji profilaktycznych na drogach
miasta Opola. Terminy akcji związane były m.in. ze wzmożonym ruchem na drogach
wynikających z rozpoczynających się wakacji, wyjazdów i powrotów, czy rozpoczęcia
roku szkolnego. Strategicznym celem programu było podniesienie świadomości
kierowców w zakresie bezpieczeństwa i konieczności zachowania trzeźwości w ruchu
drogowym. Podczas akcji policyjny patrol sprawdzał trzeźwość kierowców i prędkość
z jaką się poruszali. Następnie kierował kierowców i pasażerów na przygotowane
stanowisko, gdzie instruktorzy pierwszej pomocy i ratownicy PCK uczyli udzielania
pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Kierowcy otrzymywali
materiały informacyjne i promocyjne tj., ulotki dotyczące podstaw udzielania
pierwszej pomocy, naklejkę na samochód promującą zasady kierowania w trzeźwości
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a także kieszonkową apteczkę zawierającą rękawiczki i maseczki do resuscytacji
krążeniowo-oddechowej. Program w całości był finansowany z dotacji Miasta Opola.
 Delegatura PCK w Grodkowie zorganizowała dla szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkursy plastyczne. W dniu 18.02.2015r.
komisja dokonała rozstrzygnięcia konkursów plastycznych. I tak:
- na konkurs ph. „Biały ząbek”( dla uczniów I-III szkół podstawowych) wpłynęło
10 prac. Zgodnie z regulaminem komisja dokonała oceny prac i nagrodziła 3 prace:
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojnej
II miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chróścinie
III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie
- na konkurs ph. „Jestem zdrowy – bo dbam o to” (dla uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych) wpłynęło 13 prac i tak:
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowicach
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie
III miejsce – Zespół Szkół w Skoroszycach
- na konkurs ph. „Polski Czerwony Krzyż – 95 lat nieprzerwalnej działalności na rzecz
człowieka” ( dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) wpłynęło
9 prac z czego komisja nagrodziła 3 prace:
I miejsce – Zespół Szkół w Skoroszycach
II miejsce – Gimnazjum Publiczne nr 2 w Grodkowie
III miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Grodkowie.
 W 2015 roku realizowano program „Chroń dziecięce uśmiechy”. Materiały
do programu zostały przygotowane przez Zarząd Główny PCK z myślą o dzieciach
w wieku 6-9 lat ph. ”Ja i moje zęby” oraz dla dzieci w wieku 10-12 lat pt., „Ja i mój
uśmiech”. W programie wzięło udział 4941 dzieci z 71 szkół z województwa
opolskiego.
 Oddział Rejonowy PCK w Otmuchowie po raz kolejny realizował 2 zadania
publiczne:
- pierwszy ph., „Promujemy Zdrowy Styl Życia” finansowany przez Gminę
Otmuchów w wysokości 4.400 złotych, w którym wzięło udział 1185 osób.
- drugi ph., „Promujemy Zdrowy Styl Życia” finansowany przez Gminę Paczków
na kwotę 2.100 złotych, w którym brało udział 1273 osoby.
W obu programach wzięło udział 2458 uczestników. Programy cieszyły się dużym
zainteresowaniem, były skierowane do beneficjentów w różnym wieku, dotyczyły
promowania zdrowego stylu życia.
 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta, Agencja Rynku Rolnego w Opolu
oraz Polski Czerwony Krzyż po raz VI zorganizowali Międzyszkolną Spartakiadę
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Zdrowego Stylu życia pn., „Być zdrowym to modne”. Hasło tegorocznej spartakiady
to „Jemy zdrowo i żyjemy na sportowo”. Impreza skierowana była do uczestników
klas IV szkół podstawowych z terenu miasta Opole.
20 listopada odbyła się część konkursowa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5
w Opolu, podczas której reprezentacje szkół rywalizowały w konkurencjach
sprawdzających ich wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowego stylu życia,
prawidłowego odżywiania, higieny, bezpieczeństwa a także w zawodach, grach
ruchowych i sprawnościowych. W spartakiadzie udział wzięło 15 szkół
podstawowych - 75 dzieci z terenu miasta Opola. W rywalizacji zwyciężyła Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 16, drugie miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8,
a III miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5.
 Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizował konkurs plastyczny
ph. „Dbam o swoje zdrowie”, który skierowany był do przedszkolaków i uczniów
szkół podstawowych. Główne cele konkursu – to promocja zdrowego stylu życia,
walka z nałogami, przeciwdziałanie wypadkom poprzez upowszechnianie zasad
bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich przestrzegania. Chodziło
o wyposażenie dzieci już od najmłodszych lat w wiedzę i umiejętności o dbanie
o własne zdrowie, wyrabianie nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego
poprzez ruch, aktywny wypoczynek, sport i rekreację. W pierwszym etapie
uczestniczyło około 500 dzieci. Do etapu gminnego przesłano 24 prace
z 5 przedszkoli i 57 prac z 7 szkół. Komisja nagrodziła i wyróżniła 30 dzieci. Czołowe
miejsca w etapie gminnym zajęło Przedszkole Publiczne w Kałkowie, ZSP w Kałkowie
i ZSP w Mesznie.
 13.09.2015 r. odbyły się I Opolskie Prezentacje Kulinarne pt. „Opolskie ze smakiem”
w Kędzierzynie – Koźlu, w których wzięli udział najlepsi kucharze i producenci
z Opolszczyzny. Uzyskany dochód podczas prezentacji został przekazany na zakup
sprzętu do nauki udzielania pierwszej pomocy dla naszej placówki w KędzierzynieKoźlu. Prezentacje kulinarne odbyły się na terenie Hotelu Business & Spa
w Kędzierzynie-Koźlu. Z pozyskanych datków zakupiono 3 fantomy do resuscytacji
krążeniowo-oddechowej dla dzieci i młodzieży.
 06.09.2015 r. odbył się IV Ekologiczny Festyn Rodzinny „Bliżej siebie”, gdzie wspólnie
z MOPR byliśmy współorganizatorem. Podczas festynu uczyliśmy pierwszej pomocy,
wydaliśmy 22 wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin najuboższych, przekazaliśmy
9 rowerów dla osób niepełnosprawnych. Młodzież SIM bawiła się z dziećmi,
malowała buźki, a GR PCK zabezpieczała pod względem medycznym festyn.
W trakcie festynu odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy samorządowcami
a mieszkańcami osiedla „Malinka” o Puchar Proboszcza Parafii św. Jacka w Opolu
i Prezydenta Miasta Opola. Mogliśmy obejrzeć występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej
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z Chrząstowic oraz z Publicznego Przedszkola nr 37 „Elemelek” i seniorów z Domu
Dziennego Pobytu „Malinka”. Odbyło się symboliczne sadzenie dębu przez
mieszkańców osiedla oraz łańcuch jedności. Były występy młodzieżowego zespołu
rockowego PERUN, pokazy straży pożarnej, przejażdżka koniem dla najmłodszych.
Wszystkich
uczestników festynu częstowano wielkim i smacznym tortem,
który ufundowała Fundacja EKO-TEKSTIL podczas wręczania rowerów dla osób
niepełnosprawnych. Na festynie gościliśmy panią prezes fundacji EKO-TEKSTIL, Pana
Prezydenta Miasta Opole, Przewodniczącego Rady Miasta oraz europosłów. Festyn
był okazją do miłego spędzenia czasu.
 Opolski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża ogłosił dla szkół
podstawowych klas IV-VI z całego województwa opolskiego turniej trzyetapowy
ph. ”Bezpiecznie do szkoły”. Celem turnieju było przeciwdziałanie wypadkom
poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa ruch drogowego i kształcenia
nawyków ich przestrzegania, zwiększenie świadomości dzieci o potencjalnych
zagrożeniach w drodze do szkoły, wykształcenie świadomości związanej
z przewidywaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom ruchu drogowego
oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, które same idą do szkoły.
W etapie szkolnym wzięło udział 35 szkół – 1009 osób.
W etapie rejonowym wzięło udział 32 szkoły – 120 osób.
Etap okręgowy odbędzie się w I kwartale 2016 roku.
 Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa Opolski Oddział
Okręgowy PCK ogłosił trzyetapowy turniej wiedzy pn. „Prawda o AIDS przekaz ją
dalej”. Celem turnieju było uświadomienie młodzieży o HIV/AIDS, ukazanie różnicy
pomiędzy HIV/AIDS, przekazanie wiedzy o drogach zakażenia wirusem HIV,
pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów
ochrony zdrowia, kształtowanie wśród uczniów postaw i zadań prozdrowotnych,
inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie
w środowisku lokalnym. W etapie szkolnym w turnieju ogółem wzięło 49 szkół –
1861 osób (26 szkół gimnazjalnych – 614 osób i 23 szkoły ponadgimnazjalne 1247
osób).
W etapie rejonowym wzięło udział 49 szkół – 125 osób.
Etap okręgowy odbędzie się w I kwartale 2016 roku.
 Na przełomie listopada / grudnia 2015 roku odbyły się etapy szkolne i rejonowe XXIV
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia dla szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
W etapie szkolnym udział wzięło 22 szkoły gimnazjalne – 790 uczniów i 25 szkół
ponadgimnazjalnych – 815 uczniów. Natomiast w etapie rejonowym udział wzięło
42 uczniów z 22 szkół gimnazjalnych i 37 uczniów z 25 szkół ponadgimnazjalnych.
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Etap okręgowy XXIV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia odbędzie się 18 marca
2016 r.

VII Honorowe krwiodawstwo
Ruch honorowego Krwiodawstwa na terenie województwa opolskiego przedstawia
się następująco:
 56 Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszających 1075 członków PCK oraz
1653 wolontariuszy,
 Na terenie województwa opolskiego jest 13.873 honorowych dawców krwi
od wszystkich dawców na terenie województwa opolskiego pobrano :
- krew 12.891,445 litrów (28.741 donacji)
- osocze pobrane metodą aferezy – 22.539 litrów (39 donacji)
- płytki pobrane metodą tromboferezy – 43.422 litrów (143 donacji).
Od honorowych dawców krwi zrzeszonych w klubach HDK PCK pobrano:
- krew : 5.342,769 litrów (11.924 donacji)
- osocze pobrane metodą aferezy – 3.569 litrów (6 donacji)
- płytki pobrane metodą tromboferezy – 13.910 litrów (46 donacji).
Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania
Tytułu Honorowego i Odznak „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” dofinansowane przez
Ministra Zdrowia nadano 882 legitymacje – tytułu „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, i tak :
- po 5/6 litrach dla 520 osób,
- po 10/12 litrach dla 236 osób,
- po 15/18 literach dla 126 osób.
Opolski Oddział Okręgowy PCK zgodnie z przepisami wystawił duplikaty/wtórniki w ilości 39:
- po 5/6 litrach - 18
- po 10/12 litrach - 4
- po 15/18 litrach – 17
Legitymacje dla Zasłużonych Dawców Krwi wystawiane były tylko w biurze Opolskiego
Oddziału Okręgowego PCK. W biurze prowadzona jest ewidencja i rejestr krwiodawców.
Biuro Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK pomagało krwiodawcom w wyrobieniu
duplikatu legitymacji wystawionej przez Zarząd Główny PCK. Na realizację tego zadania
OOO PCK otrzymał 10.137 złotych.
Odznaczono i wyróżniono w 2015 roku :
- 4 osoby odznaką Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu,
- 23 osoby Odznaką Honorową PCK,
- 1 osobę Kryształowym Sercem,
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- 2 osoby Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”.
W ramach działań promujących honorowe krwiodawstwo na terenie całego
województwa opolskiego podejmowano różnego rodzaju działania, i tak:
 26 lutego 2015 odbyło się podsumowanie IX edycji programu „Ognisty ratownik gorąca krew” edycja 2014. W tej edycji wzięło udział 5 jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej tj. Byczyna, Jasienica Dolna, Krasiejów, Łowoszczowo, Odrowąż. Ogółem
brało udział 65 osób, pozyskano 68,850 litrów krwi. Pierwsze miejsce zdobyła
Ochotnicza Straż Pożarna w Łowoszowie, drugie miejsce Ochotnicza Straż Pożarna
w Byczynie i trzecie miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy Dolnej.
 15 kwietnia 2015 r. Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Cardia”
przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie zorganizował w auli
szkolnej akademię, podczas której wręczono odznaczenia dla honorowych dawców
krwi. Był krótki występ artystyczny, dziękowano młodym honorowym dawcom krwi
za bezinteresowne oddawanie krwi.
 25 kwietnia 2015 roku odbyła się Krajowa Konferencja pt. „Przeszłość – teraźniejszość
– Przyszłość Ruchu Honorowego Krwiodawstwa” z okazji 80-lecia utworzenia
pierwszych stacji przetaczania i konserwowania krwi PCK w Łodzi. Konferencję
zorganizował Łódzki Oddział Okręgowy PCK. Udział w konferencji wzięli Pani Elwira
Bury, Pani Danuta Pilipczuk i Pan Edward Ambicki.
 16.05.2015r. odbyły się Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Honorowych Dawców Krwi
PCK w Wójcinie. Udział w zawodach wzięło 9 klubów HDK PCK z województwa
opolskiego. Opolski Oddział Okręgowy PCK reprezentował członek Zarządu
Pan Ryszard Furtak.
 16 maja w parku zakładowym Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłowych
w Paczkowie zorganizowany został dla honorowych dawców krwi, działaczy PCK i ich
rodzin festyn rekreacyjno – sportowy, na którym wspólnie bawiło się ok. 62 osoby.
Podczas festynu było wiele atrakcji sportowych, gier i zabaw. Organizatorem festynu
był Oddział Rejonowy PCK w Otmuchowie.
 19 maja 2015 r. odbyły się obchody XXIV rocznicy powstania Straży Granicznej
w Raciborzu podczas, których Pani Elwira Bury wręczyła odznaczenia dla honorowych
dawców krwi.
 W dniach 29 – 31 maja 2015 roku wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Opolu zorganizowano konferencję w Turawie dla prezesów
Klubów HDK PCK, dla prezesów oddziałów rejonowych PCK, członków zarządu
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Opolskiego Oddziału Okręgowego oraz pracowników PCK i RCKiK w Opolu
pt. „Promocja Honorowego Krwiodawstwa”. Ogółem w konferencji udział wzięło
48 osób. Podczas konferencji omówiono wiele ważnych tematów jak: podsumowanie
działalności honorowego krwiodawstwa OOO PCK za rok 2014, ochrona znaku
czerwonego krzyża, Klub HDK PCK jako jednostka podstawowa w strukturach PCK,
odznaczenia dla honorowych dawców krwi, pozyskiwanie środków na działalność
Klubu HDK PCK oraz podstawy i wiedza studentów PMWSZ w Opolu dot. honorowego
krwiodawstwa – analiza badań własnych.
Natomiast Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu również
omówiło wiele ważnych tematów: podsumowanie działalności RCKiK, podstawy
współczesnej transfuzji, czuwanie nad bezpieczeństwem krwi i jej składników,
podaruj życie – zostań dawcą szpiku, przeciwwskazania stałe i czasowe do oddania
krwi i jej składników, współpraca w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa.
Podczas konferencji ogłoszono konkurs dla prezesów Klubów HDK PCK z terenu
województwa opolskiego i przedstawiono regulamin konkursu.
Podczas omawiania poszczególnych tematów z sali padały pytania tematyczne
do prelegentów. Konferencja przebiegła w przyjaznej atmosferze.
 W dniu 27.06.2015r. odbyły się Wojewódzkie Zawody Wędkarskie Polskiego
Czerwonego Krzyża im. Michała Kubala w Kędzierzynie – Koźlu. W zawodach udział
wzięło 6 zespołów. Podczas realizacji:
I miejsce zajął Klub HDK PCK Śródmieście z Kędzierzyna-Koźla
II miejsce zajął Klub HDK PCK z Głubczyc
III miejsce zajął Klub HDK PCK w Krapkowicach.
 Jak co roku braliśmy udział w VIII edycji „Zbieramy Krew dla Polski” i tak :
- 9 maja 2015 r. w Namysłowie, oddało krew 15 osób - 6750 ml,
- 13 czerwca w Kędzierzynie – Koźlu, oddało krew 5 osób - 2250 ml,
- 14 czerwca 2015 r. akcja w Głuchołazach, oddało krew 10 osób – 4500 ml,
- 20 czerwca 2015 r. akcja w Brzegu, oddało 7 osób – 3150 ml,
- 29 sierpnia 2015 r. akcja w Kluczborku, oddało 5 osób – 2250 ml.
 W okresie od 1 VII do 31 VIII 2015 Opolski Oddział Okręgowy PCK oraz Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu ogłosili konkurs „Oddaj krew
w czasie wakacji”. Osoby oddające krew, które wypełniły odpowiedni formularz
zgłoszeniowy wzięły udział w kursie pierwszej pomocy zorganizowanym
i przeprowadzonym przez instruktorów pierwszej pomocy PCK. W szkoleniu udział
wzięło 65 krwiodawców.
 W ostatnią sobotę lipca nad kanałem Odry w Brzegu odbyły się zawody wędkarskie
dla honorowych dawców krwi z terenu Brzegu, zorganizowane przez Towarzystwo
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Rozwoju Ziemi Brzeskiej i Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Brzegu.
 1 sierpnia na boisku sportowym we Frydrychowie Zarząd Oddziału Rejonowego PCK
w Otmuchowie przygotował kolejny festyn rekreacyjno – sportowy dla krwiodawców,
działaczy PCK i ich rodzin. Udział wzięło 100 osób. W programie festynu znalazło się
wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Dla zwycięzców w różnych
kategoriach wręczono puchary, medale i nagrody rzeczowe. W trakcie wszystkich
wzmagań sportowych serwowano poczęstunek z grilla, napoje, lody i słodycze.
Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nysie oraz BS
w Otmuchowie, a poczęstunek przez Urząd Miasta w Otmuchowie.
 22 sierpnia 2015 roku odbyły się Wojewódzkie Zawody Wędkarskie Honorowych
Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża nad Jeziorem Otmuchowskim,
w których udział wzięło 7 drużyn reprezentujących kluby HDK PCK z terenu
Opolszczyzny: przy FSE Besel S.A. w Brzegu, przy AGROMET PIMET Sp. z o.o.
w Brzegu, w Głubczycach, przy parafii p.w. Ducha Św. i NMP Matki kościoła
w Kędzierzynie-Koźlu, przy Famod Sp. z o. o. w Paczkowie i organizator Klubu HDK
PCK przy Oddziale Rejonowym PCK w Otmuchowie.
Zawodnicy po zapoznaniu się z zasadami i wylosowaniu stanowisk łowili ryby do godz.
11:00. Następnie odbyło się ważenie. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki
dla wszystkich przygotowano posiłek, pyszną grochówkę oraz słodycze i napoje.
Po godzinie 12 ogłoszono wyniki :
- W kategorii zespołowej:
I miejsce Klub HDK PCK w Głubczycach,
II miejsce Klub HDK PCK przy Fabryce Silników Elektrycznych BESEL S.A.
w Brzegu,
III miejsce Klub HDK PCK przy Parafii p.w. Ducha Św. i NMP Matki Kościoła
Kędzierzyn-Koźle.
- W kategorii indywidualnej:
I miejsce Zygmunt Walenczak z Brzegu,
II miejsce Dawid Stańczyk z Głubczyc,
III miejsce Jerzy Czerwiński z Głubczyc.
Puchary dla zwycięzców i dyplomy dla wszystkich drużyn wręczali członkowie Zarządu
Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK Pani Stanisława Kosmal i Pan Ryszard Furtak.
 Etap okręgowy XII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych,
Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie
pod hasłem "Młoda Krew Ratuje Życie" na Opolszczyźnie został podsumowany
w dniu 3 IX 2015r. w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W tej edycji
na Opolszczyźnie brało udział: 30
szkół ponadgimnazjalnych, policealnych
i pomaturalnych oraz 2 uczelnie/szkoły wyższe. Współorganizatorem Turnieju było
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Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu a patronat
nad tą edycją objęli: Wojewoda Opolski, Opolski Kurator Oświaty, Marszałek
Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Opola. W czasie trwania turnieju 1730
uczniów, słuchaczy i studentów oddało 1.367,46 litrów krwi. Na podsumowaniu
turnieju swoją obecnością zaszczyciły nas reprezentacje szkół i uczelni oraz goście:
p. Antoni Jastrzembski Wicewojewoda Opolski, Opolski Kurator Oświaty p. Halina
Bilik, Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola p. Małgorzata Więcek i Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Opolu p. Iwona Rajca-Biernacka.
Zwycięzców w poszczególnych kategoriach i wskaźnikach wyróżniono pucharami
i nagrodami rzeczowymi, wręczono również nagrody pocieszenia dla IV miejsc,
a pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy. Fundatorem nagród byli: patroni,
współorganizator oraz firmy: NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu,
ATMOTERM S.A. w Opolu i PARK NAUKI i ROZRYWKI Krasiejów. Na zakończenie
uroczystości: ogłoszono kolejną XIII edycję turnieju i zrobiono zdjęcie zbiorowe.
Dla wszystkich przygotowano poczęstunek.
WYNIKI:
Kategoria I szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne
Wskaźnik 1 - najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
VII miejsce

Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie
Zespół Szkół w Otmuchowie
Stowarzyszeniowe Liceum Ogólnokształcące w Paczkowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce
Zespół Szkół w Paczkowie (Liceum Ogólnokształcące)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu

Wskaźnik 2 - aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego
pełnoletniego ucznia)
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
(0,749 l)
II miejsce Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego w Nysie (0,569 l)
I miejsce

III miejsce Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie Technikum
w Polanowicach (0,548)
IV miejsce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie (0,485 l)
Wskaźnik 3 - największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju
I miejsce

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie (127,150 l)
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Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu
(122,850 l)
III miejsce Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego w Nysie (111,600 l)
IV miejsce Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu (104,760 l)
II miejsce

Kategoria II uczelnie / szkoły wyższe
Wskaźnik 1 - najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa
I miejsce

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Wskaźnik 2 - aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego
studenta)
I miejsce

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu (0,057 l)

Wskaźnik 3 -największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju
I miejsce

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie (82,800 l)

Szkoły i uczelnie, które zdobyły pierwsze miejsca we wszystkich wskaźnikach turnieju
w województwie opolskim brały udział w etapie krajowym turnieju. I tak:
- I miejsce w kategorii I szkoły ponadgimnazjalne : „Najlepsza Promocja Honorowego
Krwiodawstwa” XII edycji Ogólnopolskiego Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” zajął
Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie. Brawo !!
- Natomiast II miejsce w kategorii II uczelnie i szkoły wyższe : „Najlepsza Promocja
Honorowego Krwiodawstwa„ zajęła Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa
w Opolu. Brawo !!
Dyplomy i nagrody wręczono podczas uroczystej akademii wojewódzkiej w K-Koźlu z okazji
Dni Honorowego Krwiodawstwa.
 W okresie od stycznia do maja 2015 roku z inicjatywy Oddziału Rejonowego PCK
oraz Dyrekcji Publicznego Przedszkola nr 17 w Kędzierzynie – Koźlu, rodzice dzieci
uczęszczających do placówki brali udział w akcji „Krew dla malucha”.
 W marcu 2015 roku wolontariusze działający w szkolnym kole PCK w I Liceum
Ogólnokształcącym w K-Koźlu zapoczątkowali projekt pod nazwą „Tak
dla krwiodawstwa”. Akacja ta miała na celu zainteresowanie młodzieży oraz
lokalnego społeczeństwa możliwością oddawania krwi oraz promocję honorowego
krwiodawstwa. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono w 6 szkołach
ponadgimnazjalnych spotkania z młodzieżą w trakcie, których była prezentowana
prezentacja multimedialna dotycząca honorowego krwiodawstwa. Ogłoszono
konkurs plastyczny na plakat o honorowym krwiodawstwie, w którym wzięło udział
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80 uczniów ze szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z K-Koźla. Nagrodzone prace
były eksponowane na wystawie w galerii handlowej „Odrzańskie Ogrody”. Również
na terenie galerii były kolportowane ulotki zachęcające mieszkańców do oddawania
krwi. Kulminacją projektu był pobór krwi zorganizowany wspólnie z RCKiK w Opolu.
 Klub Honorowych Dawców Krwi „Salus” w Strzelcach Opolskich zorganizował
konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych ph. „Krew darem życia Ty także możesz uratować komuś życie”. Na konkurs nadesłano 211 prac uczniów
szkół podstawowych i 20 prac uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Strzelce
Opolskie. W dniu 17 listopada komisja rozstrzygnęła konkurs. Laureaci konkursu
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, które wręczono na akademii z okazji Dni
Honorowego Krwiodawstwa w dniu 27 XI 2015 w sali obrad strzeleckiego ratusza.
 W dniu 6 X 2015 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Carolinum” w Nysie
odbyły się Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Młodzieżowych Klubów HDK PCK,
w których udział wzięło 10 klubów tj., 8 klubów z Nysy, 1 klub z Głuchołaz i 1 klub
z Kędzierzyna – Koźla.
Celem zawodów było propagowanie wśród krwiodawców czynnego wypoczynku
poprzez uprawianie strzelectwa sportowego, kształtowanie umiejętności
współdziałania w zespole podczas rywalizacji sportowej. Organizatorem zawodów był
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Policji w Nysie. Podczas
rywalizacji:
I miejsce zajął Klub HDK PCK „Kropelka”,
II miejsce zajął Klub HDK PCK „Aorta”,
III miejsce zajął Klub HDK PCK „Nysmena”
 Oddział Rejonowy PCK Otmuchów zorganizował 19 listopada w Sali Rycerskiej
na otmuchowskim zamku spotkanie dla krwiodawców. Podczas uroczystości
wręczono odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Uhonorowano również
podziękowaniami i upominkami wyróżniających się krwiodawców oraz
sprzymierzeńców stowarzyszenia. Z programem artystycznym wystąpiła młodzież z ZS
w Otmuchowie. Zebranym zostały wręczone kolorowe kwiatki, laurki wykonane przez
członków szkolnych kół PCK. Władze samorządowe dziękowali krwiodawcom
za aktywność i zaangażowanie w bezinteresowną, szlachetną pomoc drugiemu
człowiekowi, okazywaną z dobroci serca.
 21 listopada odbyła się zabawa taneczna dla Honorowych Dawców Krwi PCK
zrzeszonych w Klubie HDK PCK przy Neapco Europe Sp. z o. o. w Praszce.
 21 listopada odbyła się zabawa taneczna dla krwiodawców zrzeszonych
w Międzyzakładowym Klubie HDK PCK w Nysie.
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 28 listopada Klub HDK PCK przy „BESELU” w Brzegu w restauracji Herbowa
zorganizował uroczyste spotkanie klubowe z okazji Dni HDK połączone z zabawą
andrzejkową dla krwiodawców i sympatyków PCK. Członkowie klubu otrzymali
nagrody w zależności od ich aktywności w oddawaniu krwi oraz odznaki HDK. Zabawa
była bardzo udana dzięki wspaniałej atmosferze, dobrej muzyce i smacznej kuchni.
 Podczas Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK większość Klubów HDK PCK
zorganizowała uroczyste spotkania, na których podsumowano działalność i wręczano
podziękowania. Jednak głównym wydarzeniem była Wojewódzka Akademia, która w
tym roku odbyła się w sobotę, w dniu 21 listopada w Domu Kultury "Chemik"
w Kędzierzynie-Koźlu. Poza licznym gronem krwiodawców, działaczy i wolontariuszy
naszego stowarzyszenia, młodzieży czerwonokrzyskiej, dyrektorów placówek
i zakładów wspierających działalność PCK naszą uroczystość zaszczycili swoją
obecnością: Wicemarszałek Województwa Opolskiego p. Roman Kolek, Opolski
Wicekurator Oświaty - p. Rafał Rippel, Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla p. Sabina
Nowosielska i Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
p. Iwona Rajca-Biernacka. Podczas akademii podziękowano i wyróżniono
najaktywniejszych działaczy: odznaką "Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia
Narodu", "Medalem Komisji Edukacji Narodowej", Odznakami Honorowymi Polskiego
Czerwonego Krzyża, "Kryształowym Sercem", „Za zasługi dla Województwa
Opolskiego”, a całe grono długoletnich dawców krwi odznakami "Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi".
Od gości usłyszeliśmy wiele ciepłych słów w kierunku naszej działalności
czerwonokrzyskiej. Akademię upiększyły swoimi występami dzieci z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu pod opieką p. Bożeny Mościckiej Motyki
oraz Zespół Pieśni i Tańca "Komorno". Po oficjalnej części na wszystkich czekał
poczęstunek.
 22 listopada 2015r. z okazji przypadających Dni HDK PCK Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK przy Parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie – Koźlu
zorganizował XVI spotkanie Krwiodawców Województwa Opolskiego. Podczas
spotkania odbyła się akcja poboru krwi oraz uroczysta msza w intencji wszystkich
krwiodawców.
 30 listopada w sali stropowej brzeskiego ratusza odbyła się uroczysta akademia
z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa zorganizowana przez Oddział Rejonowy
Brzeg. Akademię uświetniły występy dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu.
Podczas akademii wręczono kilkadziesiąt odznak Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
oraz odznakę Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Dla najbardziej
aktywnych brzeskich krwiodawców, członków PCK, którzy w ciągu ostatniego roku
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oddali 4 razy krew. Zarząd ufundował nagrody w postaci zestawów kosmetycznych
i sprzętu turystycznego. W ciepłych słowach podziękowania i życzenia złożyli: poseł
na sejm z Ziemi Brzeskiej – Paweł Grabowski, Burmistrz Miasta – Jerzy Wrębiak,
a w imieniu Starosty – Michał Siek.
 23 XII 2015r. został otwarty nowy Punkt Krwiodawstwa, mieszczący się w budynku
Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. W uroczystości otwarcia wziął udział
Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Brzegu Pan Walerian Twardzik oraz kierownik
biura Oddziału Rejonowego PCK Pani Wioletta Wrębiak - Zięba.
 W roku 2015 swoje jubileusze obchodziły Kluby HDK PCK:
- 45 lecie Klub HDK PCK przy Elektrowni Blachownia w K-Koźlu,
- 35 lecie Klub HDK PCK „Lokomotywownia”.
 W roku 2015 został ogłoszony konkurs dla Prezesów Klubów HDK PCK z terenu
województwa opolskiego. Organizatorem konkursu był: Opolski Oddział Okręgowy
PCK i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Konkurs trwał
od 1 VI do 30 X br. Do konkursu zgłosiło się 5 prezesów. Komisja na podstawie
nadesłanych sprawozdań przyznała miejsca:
-I miejsce – Pani Teresa Niechwiadowicz - Czapka – Prezes Akademickiego Klubu
HDK PCK przy Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu,
-II miejsce – Pan Stanisław Antosz – Prezes Klubu HDK PCK w Prudniku,
-III miejsce – Pan Mieczysław Ferdzyn – Prezes Klubu HDK PCK przy Parafii
pw. Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu,
-IV miejsce – Pan Kazimierz Grygier – Prezes Klubu HDK PCK przy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Byczynie,
-V miejsce – Pan Czesław Adamczyk – Prezes Klubu HDK PCK przy Hucie
„Małapanew” Sp. z o.o. w Ozimku
Główną nagrodą dla zwycięzcy była 2 osobowa wycieczka ufundowana przez Biuro
Podróży Vero Travel w Opolu, a dla pozostałych puchary i dyplomy.
 Oddział Rejonowy PCK w Kędzierzynie – Koźlu zorganizował wiele dodatkowych akcji
poboru krwi w trakcie imprez środowiskowych odbywających się na terenie miasta
jak i powiatu:
-w lutym zorganizował pobór krwi podczas trwania imprezy w Galerii „Odrzańskie
Ogrody”,
-w kwietniu zorganizował pobór krwi podczas trwania akcji MOTOSERCE,
-w maju zorganizował pobór krwi z okazji obchodów Dni Strażaka,
-w maju z okazji obchodów 40-lecia powstania Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 11 zorganizował pobór krwi dla rodziców tej szkoły,
-w lipcu zorganizował pobór krwi podczas trwania Dni Młodzieży na Górze
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Św. Anny,
-w listopadzie zorganizował pobór krwi dla funkcjonariuszy i pracowników Aresztu
Śledczego w Kędzierzynie – Koźlu.
 Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Hucie „Małapanew” wspólnie z Opolskim
Oddziałem Okręgowym PCK realizował zadanie publiczne pt. „Mieszkańcy Gminy
Ozimek promotorami honorowego krwiodawstwa” w terminie od 01.04.2015
do 23.12.2015r. W ramach realizacji programu odbyło się 5 otwartych akcji poboru
krwi w Ozimku, przeprowadzono 2 pogadanki promujące honorowe krwiodawstwo
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ogłoszono konkurs plastyczny ph. „Dar Krwi
Darem Życia” dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ozimek. Dotacja
na realizację zadania wyniosła 1.000zł.
 Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Prudniku realizował 2 zadania publiczne
finansowane przez Powiat Prudnicki :
- pierwszy program pt. „Promocja honorowego krwiodawstwa na terenie Gminy
Prudnik. Utworzenie Punktu Informacyjnego dotyczącego Honorowego
Krwiodawstwa PCK”. Program był realizowany w okresie od 23.03.2015r.
do 20.06.2015r. W ramach programu zorganizowano 4 akcje poboru krwi,
przeprowadzono 4 pogadanki promujące honorowego krwiodawstwo dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i utworzono punkt informacyjny dot. Honorowego
Dawstwa Krwi PCK dla mieszkańców gminy Prudnik. Dotacje na realizację zadania
wyniosła 2.000 zł.
- drugi program pt. ”Mieszkańcy powiatu prudnickiego promują honorowe
krwiodawstwo”, realizowany był w okresie od 15.08 do 20.12.2015r., w ramach
zadania zorganizowano 7 akcji poboru krwi, przeprowadzono 7 pogadanek
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wykonano gadżety promujące honorowe
krwiodawstwo oraz zorganizowano 2 spotkania dla krwiodawców. Otrzymana kwota
dotacji to - 1.311 zł.

VIII Pomoc socjalna i opiekuńcza
W tym obszarze Polski Czerwony Krzyż przez cały rok podejmował wiele działań
z zakresu pomocy dla osób ubogich, chorych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych
i dysfunkcyjnych. W ramach pomocy doraźnej przygotowywano paczki żywnościowe,
wydawano odzież używaną, dożywiano dzieci w szkołach, zakupywano leki, środki czystości
i chemiczne, wydawano rowery dla osób niepełnosprawnych, wydawano posiłki
jednodaniowe w Punkcie Socjalnym PCK, opłacano media beneficjentom.
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W oddziałach rejonowych Opole, Kędzierzyn-Koźle, Otmuchów oraz w Delegaturach
Olesno i Grodków dożywiono 104 dzieci z 25 szkół, wydano 5178 porcji, na kwotę
18.520,96 zł (środki własne PCK).
W roku 2015 prowadzono jadłodajnie dla osób potrzebujących z miasta Opola, środki
finansowe pochodziły z dotacji Urzędu Miasta. W ciągu roku skorzystało z posiłków
1433 osób, wydano 38.891 porcji, na kwotę 252.731,50 zł. Średnio dziennie z posiłków
korzystało 118 osób. Posiłki wydawane były przez cały rok w dni powszednie i w dni wolne
od pracy. Dla beneficjentów przygotowywano zupy z wkładką i chlebem, a raz w tygodniu
drugie danie (bigos, łazanki, kaszanka smażona z ziemniakami, bogracz, itp.). Beneficjenci
bardzo zadowoleni byli z posiłków przygotowanych w naszym Punkcie Socjalnym PCK. Posiłki
były urozmaicane, smaczne, kaloryczne. W okresie zimowym była czynna świetlica dla osób
bezdomnych, w której mogli napić się herbaty, poczytać prasę, posłuchać radia oraz
skorzystać z podręcznego magazynu z odzieżą używaną. Bezdomni z okazji Świąt Bożego
Narodzenia otrzymali paczki żywnościowe na kwotę 1.311,87 zł.
Okazją do pozyskiwania środków finansowych były ogólnopolskie akcje pomocowe
„Gorączka Złota”, „Wielkanoc z PCK”, „Wyprawka dla Żaka”, „Kampania Walki z Głodem”,
„Czerwonokrzyska Gwiazdka”, w których uczestniczyli członkowie PCK, wolontariusze PCK
oraz pracownicy PCK.
W 2015 roku podczas zbiórek publicznych udało się pozyskać środki finansowe
w wysokości 110.974,40 zł oraz pozyskać dary rzeczowe i żywnościowe na kwotę
54.446,21 zł.
Poniżej tabela przedstawia pozyskane środki finansowe i dary rzeczowe przez rejony
i delegatury PCK z województwa opolskiego.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Oddział PCK /
Delegatury PCK

Środki finansowe pozyskane
w wyniku kwest w 2015 roku

Dary rzeczowe pozyskane
w 2015 roku

OR PCK Opole
OR PCK Grodków
OR PCK K-Koźle
OR PCK Otmuchów
OR PCK Kluczbork
Delegatura PCK Olesno
Delegatura PCK Nysa
OR PCK Brzeg
Razem :

16.869,66
1.735,31
24.874,37
26.372,38
6.137,29
733,04
3.047,00
31.205,35
110.974,40

3.010,12
---------------------7.172,69
39.390,30
---------------------------------------------------------------4.873,10
54.446,21

W 2015 roku współpracowano z siecią TESCO Polska. W sklepach na terenie Opola
i Kędzierzyna-Koźla odbywały się zbiórki pieniężne podczas, których wolontariusze PCK
kwestowali na rzecz osób potrzebujących. Zbiórki organizowane były okresowo (14-15 III, 1920 IX, 12-13 XII) podczas których uzbierano:
- zbiórka wielkanocna 3.202,80 zł
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- zbiórka wrześniowa 2.347,74 zł
- zbiórka grudniowa 1.812,87 zł.
Ogółem pozyskano 7.363,41 złotych. Wszystkie środki finansowe przeznaczone zostały
na dożywianie dzieci w szkołach, zakup żywności, zakup wyprawek szkolnych w ramach
programu „Godne Dzieciństwo”.
Również w sklepach „Stokrotka” odbyły się zbiórki artykułów szkolnych i artykułów
spożywczych podczas, których zebrano dary na kwotę 862,95 złotych oraz środki finansowe
w wysokości 184,39 zł.
W 2015 roku Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża realizował
program pomocowy pt., „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z terenu
Miasta Opola – wyrównywanie szans” finansowany z dotacji Miasta Opola. Z programu
skorzystało 400 rodzin/osób na kwotę 35.000 zł. W ramach programu dla beneficjentów
zakupiono odzież, środki czystości i higieny osobistej, żywność oraz przygotowano paczki
świąteczne z okazji świąt Wielkanocnych i świąt Bożego Narodzenia.
W okresie od stycznia do czerwca trwała zbiórka monet 1,2,5 groszy w ramach akcji
„Gorączka Złota”. Do akcji włączyły się przedszkola, szkoły, kluby HDK PCK, zakłady pracy.
W akcji wzięło udział 124 podmioty zebrano 2.500 kg złotych monet, pozyskano kwotę
32.702,63 zł. Środki finansowe przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach, na wycieczki
szkolne dla dzieci z rodzin najuboższych i na paczki żywnościowe.
Z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowano 633 paczki żywnościowe dla osób
chorych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych na kwotę 25.780,10 zł. I tak:
- Brzeg – 213 paczek – 4.665,68 zł
- Otmuchów – 135 paczek – 9.000,00 zł
- Kędzierzyn-Koźle – 100 paczek – 3.484,00 zł
- Opole – 115 paczek – 7.504,12 zł
- Nysa – 70 paczek – 1.126,30 zł
Młodzi działacze PCK z Publicznego Gimnazjum w Paczkowe pamiętając o seniorach,
z okazji Świąt Wielkanocnych udali się z życzeniami i żonkilami do podopiecznych Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Otmuchowie.
Z okazji Świąt Wielkanocnych 2 kwietnia Opolski Oddział Okręgowy wspólnie z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu przygotował Pierwsze Śniadanie Wielkanocne
dla mieszkańców Opola. Aby wiośnie, która sypnęła śniegiem zrobić na złość Plac Wolności,
gdzie wszystko się odbywało zakwitł żółtymi żonkilami, bukszpanowymi drzewkami, latarnie
przyozdobiły się stroikami, a drzewa wielkimi kolorowymi pisankami. W przygotowania
włączyły się Szkolne Koła PCK, Kluby Wiewiórka PCK, Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi,
Grupa Ratownictwa PCK, a także podopieczni Domów Dziennego Pobytu, działających
na terenie miasta Opola. Do wspólnego udziału zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy
naszego miasta. Była to okazja do integracji Opolan w życzliwej i świątecznej atmosferze przy
tradycyjnym stole wielkanocnym pełnym świątecznych potraw i wypieków. Nie zabrakło
najważniejszej potrawy świątecznej – żuru. Żurem częstowali władze miasta: Prezydent
Miasta Opola i Przewodniczący Rady Miasta. Podczas śniadania wielkanocnego odbył się
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konkurs na „Najwyższą Palmę i Największą Babę Wielkanocną”.
Mieszkańcy Opola okazali się bardzo kreatywni i twórczy-najwyższa palma mierzyła
6 metrów a jej autorami byli seniorzy z Domu Dziennego Pobytu „Magda-Maria”. Nagrody
w konkursie ufundowali Prezydent Miasta Opola, Przewodniczący Rady Miasta, MOPR i PCK.
Aby podkreślić uroczysty charakter czasu oczekiwania na nadchodzące święta dzieci
z Klubów Wiewiórka PCK i młodzież ze Szkolnych Kół PCK przygotowała przepiękne stoiska
ze świątecznymi ozdobami, dekoracjami i wypiekami. W śniadaniu uczestniczyli władze
miasta Opola i województwa. Pomimo fatalnej pogody w przedsięwzięciu wzięło udział
około 250 opolan.
W dniach 15-16 października Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Otmuchowie zorganizował akcję „Chleb”. Młodzież Zespołu Szkół w Otmuchowie
na terenie miasta rozprowadziła pieczywo otrzymane z 6 piekarni. Pozyskano kwotę 1.022 zł.
Akcja ta cieszyła się dużym uznaniem społeczności lokalnej jak i władz samorządowych.
Chleb, który nie został wykorzystany oddano do schroniska Brata Alberta w Jasienicy Górnej.
W dniach 31 października i 1 listopada na cmentarzu parafialnym Oddział Rejonowy
Polskiego Czerwonego Krzyża w Otmuchowie zorganizował akcję „Znicz”. Jak co roku
uczestniczyli w niej członkowie Szkolnego Koła PCK przy ZS w Otmuchowie. Puszki
kwestarskie szybko się zapełniły hojnymi datkami. Pozyskane środki finansowe przeznaczone
zostały dla dzieci z rodzin najuboższych na paczki mikołajkowe oraz na Czerwonokrzyską
Gwiazdkę dla osób potrzebujących.
Oddział Rejonowy PCK w Otmuchowie zorganizował spotkanie mikołajkowe
dla dzieci honorowych dawców krwi, działaczy PCK i podopiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej. Impreza odbyła się w dniu 3 XII 2015r na Otmuchowskim Zamku, gdzie zawitał
Mikołaj przywożąc 160 paczek dla dzieci na kwotę 9.674,24 zł. Akcję wsparł Burmistrz
Otmuchowa. Podczas imprezy były zabawy i konkursy, które prowadzili członkowie
szkolnego koła PCK przy ZS w Otmuchowie.
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas dla osób w trudnej sytuacji materialnej.
We wszystkich rejonach od listopada prowadzone były działania, których celem było
pozyskiwanie pieniędzy i darów rzeczowych. Do akcji pomocy świątecznej aktywnie włączyła
się młodzież czerwonokrzyska, która przeprowadziła zbiórki pieniędzy i artykułów
spożywczych w sklepach TESCO, Stokrotka, Lewiatan i Biedronka.
W tym szczególnym okresie PCK nie zapomina odwiedzić osoby starsze, samotne i chore.
Uczniowie z ZS w Otmuchowie udali się ze stroikami, kartkami świątecznymi i słodkimi
upominkami do 140 osób, a członkowie szkolnych kół w Paczkowie odwiedzili podopiecznych
ZOL-u. W ramach akcji „Czerwonokrzyska gwiazdka” przygotowano 1794 paczki dla osób
potrzebujących na kwotę 63.890,82 zł w całym województwie.
W ramach projektu „Z serca dla dzieci”, przy współpracy z firmą P&G oraz z siecią
sklepów Kaufland 2 grudnia 2015 Oddział Rejonowy PCK w K-Koźlu otrzymał nieodpłatnie
pieluchy dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach tj., 187 paczek pieluch na kwotę
9.193,73 zł.
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W 2015 roku Opolski Oddział Okręgowy PCK dla osób niepełnosprawnych w całym
województwie przekazał 68 rowerów trójkołowych na kwotę 150.510 zł. Rowery otrzymano
od Fundacji ECO TEXTIL w ramach współpracy przy projekcie „Tekstylia PCK”.
Na prośbę szkół Oddział Rejonowy PCK w Brzegu dofinansował wycieczki szkolne
dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej, które bez wsparcia
PCK nie mogłyby wyjechać ze swoimi rówieśnikami. Ogółem sfinansowano wyjazd
dla 8 dzieci na kwotę 1.545 złotych. Sfinansowano 2 matkom wyjazd 3 dzieci na kolonię
do Jastrzębiej Góry i Międzywodzia na kwotę 2.450 zł.
Ogółem w 2015 roku Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża udzielił
pomocy doraźnej i rzeczowej dla 5 314 osób/rodzin, na kwotę 294.198,98 zł.
Działalność opiekuńcza w zakresie opieki nad chorym w domu prowadzona była
w Opolu i w Brzegu.
Usługi opiekuńcze w Opolu były świadczone w oparciu o 3 umowy zawarte
z Miastem Opole na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2015 roku usługami opiekuńczymi objęto
123 chorych, wypracowano w dni powszednie 51.926 godzin oraz w soboty i w niedziele
6.381 godzin, dotacja Miasta Opola wyniosła 964.817 złotych.
Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
świadczono u 35 osób (tj. 21 osób chorych psychicznie i 14 dzieci autystycznych). Ogółem
wykonano 15.568 godzin. Dotacja wyniosła 283.922 złotych.
W Opolu świadczono przez cały rok usługi specjalistyczne zlecone przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej u 1 podopiecznego, u którego wykonano
864 godziny na kwotę 14.256 złotych.
Ponadto w 2015 roku Punkt Opieki PCK nad chorym w domu w Opolu świadczył usługi
opiekuńcze prywatne u 57 osób, w których wypracowano 7.839 godzin na kwotę 127.689
złotych. Usługi opiekuńcze w Brzegu świadczono prywatnie u 24 podopiecznych, u których
wykonano 3.573 godzin, na kwotę 52.090,50 złotych.
Również podpisano umowę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarbimierzu
na świadczenie usług specjalistycznych i opiekuńczych. Usługi te świadczono u 6 osób,
wykonano 1.357 godzin, na kwotę 25.181 zł.
Na dzień 31 XII 2015 r. zatrudniano 18 sióstr pogotowia PCK w pełnym wymiarze czasu
i 78 osób na umowę zlecenie.
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IX Pierwsza Pomoc
Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez Polski Czerwony Krzyż było
podniesienie przede wszystkim poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie udzielania
pierwszej pomocy. To zadnie realizowane było poprzez działalność szkoleniową, prowadząc
kursy w firmach, instytucjach i dla osób prywatnych. Bardzo dużo organizowanych jest akcji
promocyjnych – uświadamiających społeczeństwu potrzebę pierwszej pomocy. Wszystkie
szkolenia prowadzimy o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Europejskiego
Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy.
Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy są prowadzone w różnych grupach
wiekowych, począwszy od przedszkoli do osoby dorosłej. W tym celu przygotowaliśmy różne
programy, na które pozyskaliśmy środki finansowe z samorządów. Od wielu lat realizowane
są programy edukacyjne takie jak „Ratowniczek”, czy „Nie bądź obojętny, naucz się pierwszej
pomocy” wśród dzieci i młodzieży.
W 2015 roku zorganizowano 53 kursy z pierwszej pomocy, w których uczestniczyło
904 osoby w tym: 24 kursy elementarne, w których uczestniczyło 349 osób i 27 kursów
podstawowych, w których udział wzięło 534 osoby. Natomiast 1 052 osoby na 40 szkoleniach
zostały przeszkolone z zasad udzielania pierwszej pomocy i profilaktyki zdrowotnej w ramach
szkoleń BHP dla pracowników firm.
W ramach upowszechniania wiedzy o pierwszej pomocy realizowano 4 programy:
 Program „Zdążyć na czas z pomocą” realizowany od 20 kwietnia do 30 listopada,
finansowany przez Miasto Opole. W ramach programu przeprowadzono 17 szkoleń –
4 godzinnych, w których udział wzięło 434 uczniów ze szkół z Miasta Opola.
 Program „I Ty możesz pomóc” realizowany w okresie od 20 kwietnia do 31 grudnia
20915 roku. Program finansowany przez Urząd Miasta Brzeg. W ramach programu
przeprowadzono 9 kursów elementarnych dla 161 dzieci i 17 szkoleń 2-godzinnych
dla 337 dzieci ze szkół podstawowych.
 program „Bezpiecznie dziś, jutro - inwestycja na przyszłość” realizowany od 4 maja
do 30 listopada 2015 , program finansowany z Miasta Opola. Adresatami programu
były dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych z terenu miasta Opola.
Program obejmował konkurs plastyczny, pokazy z zakresu udzielania pierwszej
pomocy oraz turniej wiedzy ph., „Bezpiecznie do szkoły”. Ogółem w programie wzięło
udział 538 dzieci.
 Program „Warto wiedzieć” realizowany w okresie od 9 października do 20 grudnia
2015r., finansowany był przez Starostwo Powiatowe w Opolu. W ramach programu
przeprowadzono 11 szkoleń – 4 godzinnych, w których udział wzięło 189 osób.
Jak co roku, aby sprawdzić wiedzę młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy
zorganizowano rejonowe mistrzostwa pierwszej pomocy dla szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, i tak:
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◦ 25 kwietnia w Opolu (7 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych i 3 zespoły ze szkół
gimnazjalnych),
◦ 27 kwietnia w Nysie i Otmuchowie (7 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych
i 6 zespołów ze szkół gimnazjalnych),
◦ 27 kwietnia w Kędzierzyn-Koźlu (6 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych
i 3 zespoły ze szkół gimnazjalnych),
◦ 29 kwietnia w Brzegu (5 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych i 3 zespoły
ze szkół gimnazjalnych),
◦ 30 kwietnia w Grodkowie (4 zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych i 6 zespołów
ze szkół gimnazjalnych),
◦ 6 maja w Oleśnie (3 zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych i 3 zespoły ze szkół
gimnazjalnych).
Ogółem w mistrzostwach udział wzięło 32 zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych
i 24 zespoły ze szkół gimnazjalnych.
 W dniu 23 maja 2015 roku na terenie Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego odbyły się XXIII Okręgowe Mistrzostwa
Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu dla szkół
ponadgimnazjalnych oraz II Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół
gimnazjalnych z terenu województwa opolskiego. Patronat honorowy przyjął
Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła oraz Opolski Kurator Oświaty
w Opolu Pani Halina Bilik. Organizatorem mistrzostw był Opolski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża przy współudziale Komitetu Organizacyjnego w skład
którego weszli: Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Opola, Kuratorium Oświaty,
Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Opolu, Nutricia
Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu, Multiserwis Sp. z o.o. w Krapkowicach.
W mistrzostwach udział wzięło 15 zespołów ratowniczych PCK z następujących
miejscowości: Brzeg, Grodków, Opole, Otmuchów, Kędzierzyn – Koźle, Nysa, Olesno,
z każdego rejonu po dwa zespoły – jeden ze szkoły gimnazjalnej i jeden ze szkoły
ponadgimnazjalnej. Poza konkurencją startowała drużyna z Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących z Opola. Oddział Rejonowy PCK Kluczbork – nie
wystawił zespołów.
Członkowie Grupy Ratownictwa PCK wraz z Instruktorami Pierwszej Pomocy PCK
przygotowali po pięć stacji urazowych oraz test odrębny dla każdej kategorii szkół.
Zespoły udzielały pomocy osobie m.in. z urazem kręgosłupa, osobie nie oddychającej
czy pogryzionej przez psa. Zespoły miały 10 minut na udzielenie pomocy
poszkodowanym, a następnie sędziowie oceniali ich działania, omawiali popełnione
błędy i przyznawali punkty. Funkcję Sędziego Głównego Mistrzostw pełnił Pan Dawid
Drożdż Wykładowca / Instruktor Pierwszej Pomocy PCK.
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Na podium stanęli:
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – zespół ratowniczy PCK z II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika
w Kędzierzynie – Koźlu,
II miejsce – zespół ratowniczy PCK z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Praktycznego w Grodkowie
III miejsce – zespół ratowniczy PCK z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Opolu
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce – zespół ratowniczy PCK z Gimnazjum Publicznego nr 2 im. J. Elsnera
w Grodkowie,
II miejsce – zespół ratowniczy PCK z Publicznego Gimnazjum nr 5 im. A. Kamińskiego
w Opolu,
III miejsce – zespół ratowniczy PCK z Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów
w Paczkowie.
Nagrody i puchary zostały ufundowane przez Marszałka Województwa Opolskiego,
Prezydenta Miasta Opola, Kuratorium Oświaty w Opolu, Opolską Wojewódzką Radę
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. NUTRICIA w Opolu
oraz Multiserwis Sp. z o.o. w Krapkowicach.
Zwycięskie zespoły otrzymały puchary i nagrody rzeczowe, natomiast pozostali
uczestnicy dyplomy oraz gadżety. Zwycięski zespół ratowniczy PCK z II Liceum
Ogólnokształcącego w Kędzierzynie - Koźlu reprezentował województwo opolskie
na Krajowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych.
 W dniach 12 - 14 czerwca odbyły się XXIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej
Pomocy w Lublinie zorganizowane przez Lubelski Oddział Okręgowy PCK.
Drużyny reprezentujące 16 województw rywalizowały na trasie składającej się
z 16 stacji. Większość stacji to zainscenizowane scenki z poszkodowanymi.
Drużyny zdobywały punkty za udzielanie pomocy poszczególnym
poszkodowanym na stacjach. Lubelski Oddział Okręgowy PCK poprosił nas
o pomoc w zorganizowaniu mistrzostw. Sędzią głównym mistrzostw była
Pani Danuta Pilipczuk, sędzią technicznym Pan Dawid Drożdż. Nieocenioną pomoc
w organizacji mistrzostw włożyli Instruktorzy Pierwszej Pomocy PCK
Pani Agnieszka Jabłońska-Berendowicz i Pan Michał Berendowicz.
Po ciężkiej rywalizacji :
I miejsce zdobył zespół z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Kielcach, zdobywając 381 pkt.
II miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku,
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zdobywając 380 pkt.
III miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w KędzierzynieKoźlu, zdobywając 373 pkt. Byli naprawdę dobrze przygotowani- gratulacje.
Podczas krajowych mistrzostw pierwszej pomocy gościliśmy zespół ratowniczy z Ukrainy,
który również zmagał się z poszkodowanymi na zainscenizowanych scenkach. Bardzo dobrze
sobie poradzili, pomimo bariery językowej. Lubelski Oddział Okręgowy PCK podziękował nam
za pomoc w przygotowaniu mistrzostw, które były na wysokim poziomie.
 W okresie od 16 marca do 24 marca 2015 w przedszkolach 42, 14, 21, 25, 2, 3, 5, 30
na terenie miasta Opola przeprowadzono zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci
przygotowując ich do projektu Torba Kangura.
 21 maja byliśmy współorganizatorami projektu Torba Kangura – skierowanego
do dzieci w wieku przedszkolnym. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie wśród
najmłodszych właściwych postaw w zakresie bezpieczeństwa, wyposażenie dzieci
w umiejętności dzięki, którym będą właściwie reagować na rozpoznane sytuacje
niebezpieczne i ryzykowne. Głównym organizatorem było Przedszkole Publiczne nr 25
w Opolu przy współpracy z Państwową Medyczną Wyższa Szkołą Zawodową w Opolu,
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Polskiego Związku Motorowego, Straży
Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Agencji Rynku Rolnego oraz PCK.
Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie 13 maja zorganizował dla uczniów
ze szkół podstawowych zawody pierwszej pomocy ph., „Promujemy zdrowy styl życia”.
Osiem zespołów z placówek oświatowych Gminy Otmuchów i Gminy Paczków konkurowało
między sobą na stanowiskach z upozorowanymi sytuacjami zagrażającymi życiu, które były
rozmieszczone wokół stawku na Placu Partnerstwa w Otmuchowie. Do rozwiązania był
również test. Patronat nad mistrzostwami objął Burmistrz Otmuchowa. Zwyciężył zespół
z Zespołu Szkół Podstawowych w Trzeboszowicach, II miejsce zdobyła Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 2 w Paczkowie, a III miejsce Szkoła Podstawowa w Jarnołtowie.
Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy ZG PCK z partnerem firmą Coca-Cola
HBC Polska zorganizował konkurs pod hasłem „Kciuk dla pierwszej pomocy”. Celem
konkursu był wzrost zainteresowania tematyką pierwszej pomocy oraz zachęcanie do nauki
na kursach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż. Konkurs trwał 12.09 - 03 X 2015.
Oddaliśmy 498 głosów, wygraliśmy 2 fantomy, zajęliśmy I miejsce. Konkurs polegał
na przesłaniu zdjęcia z podniesionym do góry kciukiem, na znak poparcia idei pierwszej
pomocy. Byliśmy najlepsi, wysłaliśmy najwięcej zdjęć. Do akcji włączyły się szkoły, zakłady
pracy, z którymi PCK na co dzień współpracuje. Dziękujemy za poparcie akcji.

X Promocja Stowarzyszenia
Wszystkie oddziały rejonowe, delegatury oraz biuro oddziału okręgowego PCK
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przez cały rok promowali Stowarzyszenie podczas różnych akcji ogólnopolskich, na
imprezach masowych, imprezach sportowych, festynach, jarmarkach, olimpiadach,
turniejach organizowanych przez różne instytucje, przez samorządy, fundacje które
zapraszały nas
do współpracy. Przez cały czas staraliśmy się informować
społeczeństwo w mediach lokalnych i krajowych o naszych działaniach i osiągnięciach.
Każdego roku przygotowujemy nowe materiały promocyjno-informacyjne tj., plakaty, ulotki,
naklejki, koszulki, kalendarzyki które były rozdawane podczas otwartych akcji poboru krwi,
podczas różnych przedsięwzięć.
Prowadziliśmy w ramach promocji Stowarzyszenia kampanię, która miała na celu
przekonanie odbiorców do wskazywania w zeznaniach podatkowych Polskiego Czerwonego
Krzyża jako organizacji, której warto przekazać 1 % podatku dochodowego od osób
fizycznych.
Za rok 2014 Opolski Oddział Okręgowy PCK otrzymał z 1 % podatku dochodowego od osób
fizycznych kwotę 22.017,19 zł. Wpływy przedstawia tabela:
Lp.

Rejon/Delegatura

Kwota

1

Oddział Rejonowy PCK Opole

4.909,50 zł

2

Oddział Rejonowy PCK Brzeg

6.085,10 zł

3

Oddział Rejonowy PCK K-Koźle

2.826,00 zł

4

Oddział Rejonowy PCK Otmuchów 1.300 zł

5

Oddział Rejonowy PCK Kluczbork

79,90 zł

6

Delegatura Olesno

485,20 zł

7

Delegatura Grodków

800,00 zł

8

Delegatura Nysa

1.820,80 zł

9

Biuro OOO PCK

3.710,69 zł
RAZEM: 22.017,19 zł

W 2015 roku kontynuowana była kampania promocyjna programu „Godne
Dzieciństwo”. Zbierano środki finansowe na pomoc dla dzieci w hipermarketach TESCO
w Opolu i w Kędzierzynie – Koźlu.
23 września 2015 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbyły się
I Targi Senioralne. Patronat nad imprezą przyjął Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski
oraz Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola. Targi miały charakter otwarty,
prezentowały się firmy z ofertą dedykowaną osobom starszym i ich rodzinom z zakresu m.in.
medycyny, rehabilitacji, rekreacji czy kultury. Poza klasycznymi stanowiskami wystawionymi
na uczestników targów przygotowano wykłady, warsztaty i spektakl teatralny. W strefie
aktywności uczestnicy mogli tańczyć w kręgu, brać udział w ćwiczeniach jogi, taichi, ćwiczeń
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relaksacyjnych, porady doboru kijków Nordic Walking. Opolski Oddział Okręgowy oczywiście
włączył się w przedsięwzięcie. Wystawiliśmy stoisko informacyjne z ulotkami dotyczącymi
naszej działalności dla seniorów jak: pomoc socjalna, usługi opiekuńcze w domu
podopiecznego, szkolenia i kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Grupa Ratownictwa PCK Opole dbała o bezpieczeństwo seniorów podczas targów.
 23 X 2015 r w Brzeskim Centrum Kultury odbył się Koncert charytatywny Zespołu
LULY – uczestnika programu MUST BE THE MUSIC oraz półfinalisty programu
Mam Talent. Muzycy zagrali na rzecz Oddziału Rejonowego PCK w Brzegu.
Ogromne zainteresowanie imprezą potwierdziła bardzo duża frekwencja widzów
na widowni Dużej sceny BCK. Cieszymy się, że brzeżanom są bliskie sercu
działania PCK i mocno wsparli PCK. Organizacją koncertu zajął się Oddział
Rejonowy PCK w Brzegu. Gratulacje.
 W dniach 1 XII do 29 grudnia 2015r. w ramach zadania publicznego pt. „Senior
na Jarmarku Bożenarodzeniowym” finansowanym przez Urząd Miasta Opola
Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy promował stowarzyszenie,
a jednocześnie włączył się do uatrakcyjnienia Jarmarku Bożenarodzeniowego
pod patronatem Prezydenta Miasta Opola. W ramach programu dzięki podjętym
działaniom włączyliśmy seniorów w życie kulturalne miasta Opola, ukazując ich
twórczość kreatywność i pomysłowość. Odwiedzający jarmark mieszkańcy mogli
się przekonać, że warto docenić doświadczenie i tradycję, które przekazuje
starsze pokolenie. Podczas weekendów 12-13 i 19-20 grudnia seniorzy
przygotowali wiele atrakcji dla Opolan. W tym celu na warsztatach zajęciowych
seniorki uszyły piękne śląskie stroje ludowe i stroje jasełkowe, które nadały
szczególny charakter świąt Bożego Narodzenia. W ramach terapii zajęciowej
seniorzy przygotowali kartki świąteczne i noworoczne z życzeniami
dla mieszkańców Opola, które rozdawane były podczas jarmarku. Jarmark
w dniach 12-13 grudnia uświetnił Przemarsz Kolędniczej Grupy Gwiazda podczas,
której seniorzy w uszytych strojach śpiewali kolędy, zapraszali mieszkańców
miasta do odwiedzenia jarmarku, częstowali słodyczami i składali życzenia
bożenarodzeniowe, rozdawali przygotowane kartki z życzeniami. Jednocześnie
na scenie rozstawionej na rynku miasta chóry i grupy teatralne seniorów
przedstawiły jasełka pt., „Herody” śpiewały kolędy i pastorałki. W dniu 19-20 XII
seniorzy wspólnie z Prezydentem Miasta Opola częstowali mieszkańców Opola
świąteczną zupą grzybową, która specjalnie została ugotowana w Punkcie
Socjalnym PCK. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem, a mieszkańcy
ustawiali się w kolejce by częstować się świątecznym przysmakiem. Dodatkowo
odwiedzającym jarmark Opolanom wydawano ciepłe napoje (kawę i herbatę).
Seniorom pomagali wolontariusze PCK ubrani w stroje aniołów i mikołajów.
Kolędnicy w okolicznościowych strojach stali się wyjątkową atrakcją jarmarku.
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Odwiedzający chętnie podchodzili, rozmawiali i robili wspólne pamiątkowe
zdjęcia. Opolanie chwalili podjętą inicjatywę podkreślając, że jest to wyjątkowa
okazja do integracji międzypokoleniowej, a także do budowania więzi lokalnej
i społecznej.
Na bieżąco ukazywały się informacje o działalności stowarzyszenia (na stronach
internetowych, w gazetach, w radiu i w telewizji).

XI Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
W 2015 roku wszystkie oddziały rejonowe PCK, delegatury oraz biuro zarządu
okręgowego prowadziły bardzo różnorodne przedsięwzięcia dotyczące upowszechniania
międzynarodowego prawa humanitarnego.
Od 10 lat organizowana jest Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu dla młodzieży
wszystkich kategorii szkół (etap szkolny, rejonowy i okręgowy).
10 czerwca w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu – Grudzicach odbyła się
X Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu. Olimpiada skierowana była do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem olimpiady było
promowanie i popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród
dzieci i młodzieży, promocja działań i wartości humanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża
na rzecz potrzebujących oraz rozbudzanie wrażliwości na wartość człowieka i szacunku
dla ludzkiej godności. Uczestnicy okręgowej olimpiady, to laureaci etapów rejonowych,
które odbyły się w całym województwie. I tak:
W etapie szkolnym udział wzięło:
- 695 uczniów z 35 szkół podstawowych
- 668 uczniów z 23 szkół gimnazjalnych
- 640 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych
W etapie rejonowym udział wzięło:
- 62 uczniów z 26 szkół podstawowych
- 45 uczniów z 22 szkół gimnazjalnych
- 29 uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych
W etapie okręgowym udział wzięło:
- 5 osób z 5 szkół podstawowych
- 5 osób z 5 szkół gimnazjalnych
- 4 osób z 4 szkół ponadgimnazjalnych
Podczas Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu wszyscy uczestnicy musieli się
zmierzyć się z testem, który składał się z 50 pytań (20 pytań testowych oraz 30 pytań "prawda
– fałsz") oraz rozwinąć temat "XXI wiek – wyzwaniem dla Polskiego Czerwonego Krzyża"
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w wypowiedzi ustnej w ciągu 5 minut. Po podsumowaniu punktów na podium uplasowali się:
W kategorii szkół podstawowych
I miejsce – Adam Pasierski z Zespołu Szkół nr 1 w Brzegu
II miejsce – Kornelia Kurowska z Zespołu Szkół w Jarnołtowie
III miejsce – Amelia Andruszkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Kędzierzynie –
Koźlu
W kategorii szkół gimnazjalnych
I miejsce – Małgorzata Kocierz z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nysie
II miejsce – Piotr Zięba z Zespołu Szkół nr w Brzegu
III miejsce – Marzena Markiewicz z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Kędzierzynie – Koźlu
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce – Katarzyna Wątróbka z I Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie – Koźlu
II miejsce – Klaudia Kotara z Zespołu Szkół w Paczkowie
III miejsce – Michał Wietrzyński z II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu.
Dla wszystkich zwycięzców czekały nagrody i dyplomy.

XII Zatrudnienie
Na dzień 31 XII 2015 roku Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
zatrudniał:
1. Na podstawie umów o pracę:
-

6 osób w biurze Opolskiego Oddziału Okręgowego (w tym 2 osoby na ¾ etatu ),

-

3 osoby w biurach Oddziałów Rejonowych PCK (Brzeg, Opole, K-Koźle),

-

18 sióstr pogotowia PCK,

-

1 kierownika Punktu Opieki PCK nad chorym w domu,

-

3 osoby w Punkcie Socjalnym PCK,

- 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim.
2. Na podstawie umowy zlecenie cywilnoprawnej zatrudnionych w ciągu roku było 112
osób do świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych,
do prowadzenia kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy i do realizacji zadań
zlecony przez samorządy terytorialne.
Ponadto w Oddziale Rejonowym PCK w Brzegu, Opolu i w biurze OOO PCK zatrudniano
4 stażystów z Rejonowego Biura Pracy.
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XIII Działalność gospodarcza
W 2015 roku Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadził działalność
gospodarczą:
-

świadczył usługi opiekuńcze w domu podopiecznego w Opolu i w Brzegu,

-

prowadził kursy, szkolenia, pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
dla zakładów pracy i osób indywidualnych,

-

zorganizował koncert charytatywny w Amfiteatrze Opolskim Kabaretu NEONÓWKA, który świętował 15-lecie swojego istnienia,

-

zabezpieczał pod względem medycznym różnego typu imprezy m.in. sportowe,
festyny, mecze, piastonalia (Grupa Ratownictwa PCK),

-

realizował projekt „Tekstylia PCK” w całym województwie.

XIV Projekt „Tekstylia PCK”
Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych
pojemników rozmieszczonych na terenie 12 województw w Polsce.
Wszystkie pojemniki są własnością Polskiego Czerwonego Krzyża, zostały zakupione
za symboliczną złotówkę. PCK gromadzi w nich tekstylia a środki pozyskane ze sprzedaży
zebranych ubrań, pościeli, itp. przeznaczone są na obsługę projektów pomocowych
i edukacyjnych oraz na bieżącą działalność statutową PCK.
Polski Czerwony Krzyż nie prowadzi samodzielnie zbiórki odzieży, w tym zakresie
współpracujemy z firmami, które mają doświadczenie w prowadzeniu takiej działalności
oraz posiadają odpowiednie zaplecze techniczne w postaci odpowiednich samochodów
oraz miejsc składowania zebranych tekstyliów.
Na terenie województwa opolskiego PCK współpracuje z dwoma firmami od marca 2015r.
Obie firmy od lat prowadzą działalność polegająca na zbiórce tekstyliów, cieszą się dobrą
opinią oraz posiadają niezbędne doświadczenia oraz wiedzę w zakresie możliwych
problemów towarzyszącym prowadzeniu tego typu działalności, co pozwala na bardzo
szybką reakcję ewentualnych nieprawidłowościach.
Pojemniki na terenie województwa opolskiego rozstawione są na podstawie zawartych
umów z odpowiednimi właścicielami terenów, ze szczególnym uwzględnieniem dokładnej
lokalizacji posadowienia kontenera. Na terenie województwa opolskiego od początku
realizacji programu Tekstylia (to jest od marca 2015 r.) uzyskano zgodę na postawienie 887
pojemników. Współpracę w tym zakresie Opolski Oddział Okręgowy PCK prowadzi miedzy
innymi z urzędami miast i gmin, spółdzielniami mieszkaniowymi. Z wieloma w dalszym ciągu
prowadzone są ustalenia w zakresie określenia dokładnych lokalizacji pod pojemniki.
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Wszystkie pozyskane środki finansowe przeznaczone są na realizację najważniejszych celów
statutowych PCK oraz na pomoc najbardziej potrzebujących mieszkańców Opolszczyzny.
W ramach projektu Opolski Oddział Okręgowy PCK przekazał osobom niepełnosprawnym
z terenu województwa opolskiego 68 specjalnych rowerów trójkołowych o wartości
150.510,00 zł, które otrzymał od Fundacji ECO TEXTIL.

XV Kontrole zewnętrzne
W 2015 roku mieliśmy 3 kontrole zewnętrzne:
-

16.04.2015 kontrola i ocena prawidłowości realizacji zadania publicznego pod nazwą
„Mieszkańcy powiatu prudnickiego promują honorowe krwiodawstwo”. Kontrolę
przeprowadził pracownik Urzędu Miasta Prudnik. Zaleceń pokontrolnych nie było.

-

12.05.2015 kontrola w zakresie przygotowania do prowadzenia działań Wojewódzkiej
Formacji Obrony Cywilnej PCK. Za okres objęty kontrolą przyjęto przedział czasowy
1 stycznia 2014r. - 11 maja 2015r. Zaleceń pokontrolnych nie było. Kontrolę
przeprowadzili pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

-

1 XII 2015 kontrola dotyczyła realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony
i promocji pod tytułem „Warto wiedzieć” na terenie Zespołu Szkół w Ozimku. Nie
stwierdzono nieprawidłowości podczas realizacji zadania. Kontrolę przeprowadził
pracownik Powiatu Opolskiego.

XVI Sprawy organizacyjne
 12-13 stycznia 2015 odbyło się szkolenie dla głównych księgowych w Warszawie
zorganizowane przez ZG PCK. Udział w nim wzięły Panie Elżbieta Szwabowicz i Anna
Zalewska,
 23 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie Klubowe HDK PCK w Namysłowie, w którym
uczestniczył Pan Dawid Drożdż,
 17 II 2015 odbyła się narada dyrektorów w Warszawie, udział wzięła w niej Pani
Danuta Pilipczuk,
 10 marca 2015 roku w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się
konferencja ph., ”Współdziałanie międzyresortowe szansą na rozwój społeczeństwa
obywatelskiego”. W konferencji udział wzięła Pani Elwira Bury – Prezes Opolskiego
Oddziału Okręgowego PCK,
 14.04.2015 r. Pani Wioletta Wrębiak-Zięba wzięła udział w obradach XIV posiedzenia
Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w Sali
myśliwskiej Zamku Piastów Śl. w Brzegu,
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 13.05.2015r. Pan Walerian Twardzik – Prezes Oddziału Rejonowego PCK i Pani
Wioletta Wrębiak-Zięba – kierownik placówki w Brzegu uczestniczyli w spotkaniu
szkoleniowym w Starostwie Powiatowym dot. Rady Działalności Pożytku Publicznego
prowadzonym przez Panią Dorotę Piechowicz,
 W 2015 roku Pan Dawid Drożdż odbył szkolenia w zakresie:
- 4.05.2015 – 26.05.2015 r. – szkolenie w formie samokształcenia. Celem szkolenia
było zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia analizy
zagrożeń w środowisku pracy i oceny ryzyka zawodowego.
- 14.07 - 5.08.2015 r. - szkolenie zorganizowane w formie samokształcenia
kierowanego przez DMS Sp. z o.o. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy w zakresie
opracowywania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 24.06 - 17.07.2015r. szkolenie w formie samokształcenia kierowanego przez DMS
Sp. z o.o. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych
do prawidłowego przeprowadzenia postępowania powypadkowego w zakładzie
pracy.
- 22.01 – 16.02.2015 – szkolenie w formie samokształcenia. Celem szkolenia było
nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie koordynowania działań zapewniających
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz postępowanie
w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.
 Pracownicy i członkowie PCK w 2015 roku uczestniczyli w 22 pracach ekshumacyjnych
w następujących miejscowościach: Głubczyce, Żyrowa, Ozimek, Nysa, Otmuchów,
Głogówek, Biała, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn – Koźle, Dąbrowa, Łambinowice,
Kolonowskie, Chorula, Bogdanowice, Szydłów.
 20 VI 2015 r. odbył się Krajowy Zjazd PCK w Warszawie, w którym udział wzięła Pani
Prezes Elwira Bury i Pan Edward Ambicki – wiceprezes.
 17 IX 2015r. odbyła się narada dyrektorów w Warszawie, w której uczestniczyła Pani
Danuta Pilipczuk.
 29 IX 2015 roku w sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego odbył się Jubileusz XXV-lecia Oddziału Polskiego
Towarzystwa Higienicznego w Opolu, w którym uczestniczyła przewodnicząca
Okręgowej Komisji Rewizyjnej PCK Pani Irena Chamielec i Prezes Opolskiego Oddziału
Okręgowego PCK Pani Elwira Bury.
 15 października 2015 r. odbyła się narada roboczo-szkoleniowa dla opiekunów
szkolnych kół PCK i klubów wiewiórka PCK w delegaturze Olesno. Naradę
poprowadziła Pani Danuta Pilipczuk i Pani Sabina Dambiec-Langer.
 17 października Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Brzegu Pan Walerian Twardzik
uczestniczył na zaproszenie burmistrza w Brzegu w oficjalnym otwarciu projektu „PZU
Trasy Zdrowia”, w który zaangażował się Zarząd Rejonowy PCK w Brzegu. „PZU Trasa
Zdrowie” to mini kompleks rekreacyjno-sportowy.
 21 X odbyła się Wojewódzka Rada Programowa Ochotniczych Hufców Pracy w sali
konferencyjnej Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu, podczas której odbyła się
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prezentacja działalności HP oraz formy wsparcia dla rodzin zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem społecznym. W spotkaniu uczestniczyła Pani Prezes
Elwira Bury.
27 X odbyła się narada z prezesami, pracownikami i koordynatorami rejonów
i delegatur. Podczas narady omawiano sprawy bieżące związane z działalnością
statutową oraz sprawy związane z kampanią sprawozdawczo-wyborczą
w stowarzyszeniu.
29 października 2015 odbyła się narada roboczo-szkoleniowa dla opiekunów
szkolnych kół PCK i klubów wiewiórka PCK w delegaturze Grodków. Naradę
poprowadziła Pani Danuta Pilipczuk i Pan Dawid Drożdż.
10 listopada odbyła się Rejonowa Rada HDK w Opolu, w której uczestniczyła Pani
Danuta Pilipczuk i Pan Dawid Drożdż.
12 XI 2015 Centrum Jeńców Wojennych w Łambinowicach zorganizowało spotkanie
pt., „Pokolenie naznaczone wojną”, w którym wzięła udział Pani Prezes Elwira Bury.
18 XI w Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu odbyły się
obchody V Rocznicy Domu Dziennego Pobytu Malinka i I Rocznicy Domu Dziennego
Pobytu nad Odrą. W gali uczestniczyła Pani Danuta Pilipczuk.
24 XI 2015r. odbyła się narada w Skarżysku Kamiennym na temat projektu „Tekstylia
PCK”, w którym uczestniczyła Pani Danuta Pilipczuk i Pan Dawid Drożdż.
26 XI 2015 r. odbyło się uroczyste spotkanie Klubowe dla honorowych dawców krwi
w Głubczycach, w którym uczestniczył członek Zarządu Okręgowego Pan Ryszard
Furtak i Prezes Oddziału Rejonowego PCK Pan Janusz Mogilnicki.
2 XII w siedzibie Towarzystwa Walki z Kalectwem odbyło się podsumowanie
obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych, w którym uczestniczyła Pani Danuta
Pilipczuk.
15 grudnia 2015r. odbyła się narada dyrektorów w Warszawie, udział wzięła Pani
Danuta Pilipczuk.
16 grudnia Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Kędzierzynie – Koźlu zorganizował
spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyły Panie: Elwira Bury i Danuta Pilipczuk.
Przez cały rok pracownicy PCK, członkowie Zarządów Rejonowych PCK przekazywali
rowery trójkołowe dla osób niepełnosprawnych w całym województwie.

Podsumowanie
W 2015 roku Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża realizował
zadania zapisane w Statucie PCK i zadania określone w Strategii Polskiego Czerwonego
Krzyża na lata 2012 – 2016. Sprawozdanie przedstawia najważniejsze działania
podejmowane przez okręg opolski w 2015 roku. Jednakże ze zrozumiałych względów nie są
to wszystkie inicjatywy jakie w codziennej pracy podejmowały nasze oddziały rejonowe,
delegatury czy biuro okręgu.
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Pomimo wielu sukcesów, które osiągnięto w 2015 roku w dalszym ciągu należy :
-

aktywizować środowiska młodzieży i krwiodawców PCK, uaktywniać pełnoletnich
członków PCK i wolontariuszy w ramach promocji wolontariatu i honorowego
krwiodawstwa – wypełnienie luki pokoleniowej,

-

zwiększyć liczbę członków szkolnych kół PCK i członków HDK PCK o 10 %,

-

zwiększyć atrakcyjność honorowego krwiodawstwa poprzez promowanie idei
honorowego krwiodawstwa drogą nowoczesnych technik przekazu (np. Internet),

-

na bieżąco informować media o prowadzonych działaniach i osiągnięciach PCK,

-

pozyskać większą ilość podatników przekazujących 1% podatku dochodowego
na działalność statutową PCK,

-

zwiększyć liczbę prowadzonych kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy
w rejonach Brzeg, Nysa, Grodków, Kluczbork, Prudnik, Głuchołazy i Strzelce Opolskie.

Opisane w sprawozdaniu działania, mimo wielu trudności organizacyjnych i finansowych
przyniosły określone, wymierne rezultaty świadczące o ogromnym zaangażowaniu członków
Polskiego Czerwonego Krzyża, wolontariuszy i pracowników w realizowaniu zadań
statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża.
W naszych poczynaniach wspierają nas władze samorządowe, mamy licznych
sympatyków, darczyńców, na których możemy liczyć.
Wszystkim, którzy pomagali, realizowali i wspierali działania Polskiego Czerwonego
Krzyża na terenie województwa opolskiego serdecznie dziękujemy.
Bez Was wszystkich nie było by Czerwonego Krzyża.

Sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Zarządu Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w dniu
15 lutego 2016 r. podejmując Uchwałę Nr 55 /2016.

Opracowała:
Danuta Pilipczuk
Dyrektor Opolskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
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