Sprawozdanie
z działalności Opolskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
za rok 2017
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Wstęp
Szanowni Państwo
Sprawozdanie za rok 2017 Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK zawiera
najważniejsze działania, wydarzenia, dane organizacyjne struktur PCK działających
na terenie województwa opolskiego. Ujęte w nim są zadania realizowane przez oddziały
rejonowe PCK, delegatury PCK i nasze biuro Oddziału Okręgowego PCK.
Polski Czerwony Krzyż w roku 2017 realizował zadania i cele zgodne
ze Statutem PCK i przyjętym planem pracy na Zjeździe Okręgowym PCK w dniu
27 maja 2017 r., koncentrując się głównie na takich działaniach jak: promocja zdrowia,
pierwsza pomoc, honorowe krwiodawstwo, pomoc społeczna, opieka nad chorym
w domu oraz upowszechnianie podstawowych zasad i wartości humanitarnych
konfliktów zbrojnych oraz kształtowanie postaw tolerancji i poszanowania ludzkiej
godności.

Dział I.

Działalność statutowa

Stan organizacyjny Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego
Krzyża na Opolszczyźnie na dzień 31 XII 2017 r. przedstawia się następująco:
- 6 Oddziałów Rejonowych PCK – (Opole, Brzeg, Kluczbork, Nysa, Otmuchów,
Kędzierzyn-Koźle),
- 2 delegatury PCK (Grodków, Olesno),
- 11 kół środowiskowych PCK zrzeszających 225 członków i 43 wolontariuszy,
- 58 Klubów HDK PCK zrzeszających 1219 członków i 2386 wolontariuszy,
- 95 Szkolnych Kół PCK zrzeszających 1549 członków i 437 wolontariuszy,
- 1 Grupa Ratownictwa PCK zrzeszająca 21 członków,
- 1 Grupa Pomocy Humanitarnej PCK zrzeszająca 10 członków.
Na terenie województwa opolskiego działają 84 Kluby Wiewiórka PCK zrzeszające
3160 członków PCK w szkołach i w przedszkolach.
Zarząd Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w składzie:
- Elwira Bury – prezes,
- Edward Ambicki – wiceprezes,
- Ryszard Furtak – członek,
- Paweł Janoszka – członek,
- Andrzej Szuba – członek,
odbył 10 posiedzeń, podjął 18 uchwał. Na posiedzeniach Zarząd planował i zatwierdzał
budżet, omawiał sprawy związane z funkcjonowaniem rejonów i delegatur, zajmował
się formami pozyskiwania środków finansowych na działalność, analizował przychody
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i koszty działalności gospodarczej, zajmował się realizacją zadań z zakresu promocji
zdrowia, honorowego krwiodawstwa, pierwszej pomocy oraz sprawami ruchu
młodzieżowego. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PCK pani Irena
Chamielec uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach Zarządu. Okręgowa Komisja
Rewizyjna PCK przeprowadziła 4 kontrole. Kontrole dotyczyły: składek
członkowskich, programów, kwest ulicznych i bilansu.
Okręgowa Rada HDK PCK odbyła 1 posiedzenie, a jej Prezydium 3 posiedzenia,
na wszystkich posiedzeniach rozmawiano o bieżących sprawach związanych
z honorowym krwiodawstwem, analizowano i zatwierdzano wnioski na odznaczenia
dla honorowych dawców krwi.

Dział II.

Działalność młodzieżowa

Dzieci i młodzież zrzeszona w Szkolnych Kołach PCK, Klubach Wiewiórka
PCK i w Młodzieżowych Klubach HDK PCK przez cały rok podejmowała wiele zadań
statutowych PCK, przede wszystkim na rzecz osób potrzebujących. Brali udział
w olimpiadach, turniejach, programach promujących zdrowy styl życia, uczestniczyli
w rejonowych i okręgowych mistrzostwach pierwszej pomocy oraz w różnych
przedsięwzięciach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.
Każdego roku organizowane są narady/konferencje z opiekunami Szkolnych Kół
PCK i Klubów Wiewiórka PCK w oddziałach rejonowych i delegaturach. Podczas narad
omawiana była działalność młodzieżowo-dziecięca, podsumowywano konkursy,
omawiano plan pracy na dany rok szkolny. Aktywnym opiekunom Szkolnych Kół PCK
i Klubów Wiewiórka PCK dziękowano za dotychczasową działalność, wręczając
podziękowania, dyplomy, puchary.
Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczyła w ogólnopolskich akcjach takich jak:
Gorączka Złota, Wielkanoc z PCK, Wyprawka dla Żaka, Kampania Walki z Głodem
i Czerwonokrzyska Gwiazdka. Poprzez udział w akcjach opiekunowie Szkolnych Kół
PCK i Klubów Wiewiórka PCK uwrażliwiali dzieci i młodzież na potrzeby innych osób
pokrzywdzonych przez los i osób potrzebujących pomocy.
 W styczniu 2017r. na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w KędzierzynieKoźlu uczennica Natalia Janicka powołała do życia Akademię Czerniaka.
W ramach działalności Akademii został przygotowany i przeprowadzony projekt
pod nazwą „Znamię? Znam je!”. Celem projektu było zapoznanie młodzieży z
tematyką raka skóry. W ramach projektu został przeprowadzony konkurs na spot
radiowy, telewizyjny pod nazwą „Uprzedzić czerniaka”. W projekcie wzięło
udział 315 uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych z Kędzierzyna-Koźla.
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 8 lutego 2017 roku wolontariusze brzescy ze szkolnych kół PCK byli
współorganizatorami zabawy integracyjnej w Zespole Szkół Specjalnych
w Brzegu. Zakupiono pączki i napoje dla wszystkich uczestników, przekazano
maskotki, zorganizowano liczne konkursy.
 Oddział Rejonowy PCK w Brzegu zorganizował konkurs plastyczny
ph. „Wielkanoc z PCK 2017” dla szkół podstawowych i przedszkoli.
Na konkurs wpłynęło 340 prac z 18 placówek. Wyróżniono i nagrodzono
63 osoby.
 Z okazji Dnia Dziecka w Januszkowicach zorganizowano zawody wędkarskie
dla dzieci. Patronat przyjęły panie Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla
i Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. W zawodach udział wzięło
40 dzieci, a ponad 60 osób to rodzice, kibice oraz obserwatorzy. Oprócz mocnej
rywalizacji w wędkowaniu, dzieci mogły popływać łodzią po akwenie Jeziora
Dużego, przejechać się bryczką po przepięknych zakątkach Januszkowic.
Pogoda i humory dopisały wszystkim. Dzieci miło na świeżym powietrzu
spędziły czas. Na wszystkich czekał poczęstunek. Organizatorem zawodów był
Klub HDK PCK przy Parafii pw. Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła
w Kędzierzynie-Koźlu.
 Oddział Rejonowy PCK w Kędzierzynie-Koźlu 29 czerwca zorganizował
wycieczkę do wrocławskiego ZOO dla dzieci z rodzin najuboższych.
W wycieczce uczestniczyło 44 dzieci. Na organizację wycieczki przeznaczono
kwotę 3.643,32 zł.
 Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizował 3 jednodniowe
wycieczki dla aktywnych członków szkolnych kół PCK, dzieci z rodzin o niskim
statusie materialnym z placówek oświatowych Gminy Paczków (28.09) i Gminy
Otmuchów (2 i 5.10), w których wzięło udział 128 osób. Młodzież zwiedzała
Podziemne Miasto Głuszyca Kompleks Osówka w pow. wałbrzyskim. Przed
wejściem do podziemi uczestnicy wycieczki dla bezpieczeństwa otrzymali kaski.
Przewodnicy ciekawie opowiadali o powstaniu obiektu, zdarzeniach na frontach
II wojny światowej, budowie kompleksów w Górach Sowich, losach ludzi
pracujących przy projekcie Riese. Uczniowie poznali wiele ciekawostek
związanych z Osówką, Górami Sowimi, Dolnym Śląskiem. Dodatkową atrakcją
był przepływ łodzią desantową, pokonanie chodnika poszukującego skarbów
za pomocą kładek, pomostów, mostka wiszącego nad wodą. Po przejściu trasy
ekstremalnej grupa otmuchowska udała się na obiad do restauracji przy
kompleksie. Natomiast grupa paczkowska w drodze powrotnej zatrzymała się
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w Kłodzku w McDonaldzie. Imprezę sfinansowano z akcji /”Gorączka Złota”/
(3.421zł) oraz z dotacji Gminy Otmuchów (2.914 zł). Wyjazdy się udały,
program został zrealizowany a zaplanowane cele osiągnięte. Chodziło m. in.
o upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, podnoszenie kondycji
zdrowotnej i sprawności fizycznej, wyrabianie nawyków prawidłowego
spędzania czasu wolnego. Poza tym miejsce warte odwiedzenia – zrobiło
na młodych ludziach duże wrażenie. Wycieczka była również nagrodą
dla uczniów za działalność w Szkolnych Kołach PCK na terenie gminy Paczków
i Otmuchów.
 W dniu 25 listopada został rozstrzygnięty konkurs plastyczny ph. „Ruch
i witaminki dla chłopaka i dziewczynki”, zorganizowany przez Oddział
Rejonowy PCK w Kędzierzynie-Koźlu. Na konkurs nadesłano 77 prac
plastycznych z 9 szkół podstawowych i 2 przedszkoli. Wystawę nagrodzonych
prac można było zobaczyć podczas uroczystej akademii w ramach obchodów Dni
HDK PCK w Domu Kultury „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu.
 7 grudnia 2017 r. Oddział Rejonowy PCK w Nysie zorganizował dla 40 dzieci
z 6 szkół wycieczkę do Wrocławia. Celem wycieczki było poznanie Wrocławia
– Stolicy Dolnego Śląska oraz udział w warsztatach własnoręcznego wyrobu
słodyczy w manufakturze Słodkie Czary Mary, udział w jarmarku
bożonarodzeniowym, przeżycie niezapomnianej przygody w Kolejkowie. Środki
finansowe na pokrycie kosztów wycieczki pochodziły z kwesty i 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych.
 Oddział Rejonowy PCK w Otmuchowie każdego roku pozyskuje środki
finansowe na pomoc potrzebującym organizując akcję „Znicz”. Akcja cieszy się
dużym poparciem władz samorządowych, Księdza Dziekana oraz mieszkańców
miasteczka. Jak co roku uczestniczą w niej członkowie Szkolnego Koła PCK
przy Zespole Szkół w Otmuchowie. Dzięki ofiarności ludzi o ogromnych sercach
pozyskano środki finansowe w kwocie 6.400 zł, które wydatkowane zostały
na paczki mikołajowe dla 140 dzieci z rodzin najuboższych oraz na świąteczne
upominki dla osób starszych, samotnych i chorych.
 Oddział Rejonowy PCK w Brzegu zorganizował konkurs plastyczny
ph. „Czerwonokrzyska Gwiazdka” dla dzieci ze szkół podstawowych
i przedszkoli. Na konkurs wpłynęło 299 prac z 19 placówek. Nagrody książkowe
i dyplomy wręczono dla 46 osób.
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 Oddział Rejonowy PCK w Otmuchowie zorganizował Konkurs
Czerwonokrzyski na najaktywniejsze szkolne koło PCK. Najlepsze wyniki
osiągnęło Szkolne Koło PCK Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie
i Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół w Otmuchowie. Gratulujemy.

Dział III.

Działalność Grupy Ratownictwa PCK w Opolu

Grupa Ratownictwa PCK działa na terenie województwa opolskiego, liczy
21 członków. Szefem grupy jest Pan Filip Bednarz. Grupa wpisana jest do rejestru
jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
w województwie opolskim, są członkami Formacji Obrony Cywilnej Polskiego
Czerwonego Krzyża, ściśle współpracują z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Przez cały rok grupa brała udział w różnych zabezpieczeniach medycznych imprezach
masowych, sportowych oraz w wielu przedsięwzięciach wspomagających realizację
zadań statutowych PCK i tak:
 6 stycznia 2017r. – zabezpieczano pod względem medycznym uroczystości
„Orszak Trzech Króli” w Opolu.
 14 stycznia 2017r. – zabezpieczano festyn organizowany przez Urząd
Wojewódzki pt.: „Bezpieczna Polska” w Opolu.
 15 stycznia 2017 r. – zabezpieczano pod względem medycznym Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Opolu.
 W dniach 6-7 maja 2017r. na terenie miasta Opole odbyły się Międzynarodowe
Zawody Strażackie. Członkowie grupy obsługiwali punkt edukacyjny, w którym
nauczali resuscytację krążeniowo-oddechową, BLS-AED.
 W dniu 18-21 maja 2017 r. Grupa Ratownictwa PCK brała udział
w II Ogólnopolskich Mistrzostwach Grup Ratownictwa PCK w ramach, których
zaplanowano warsztaty ratownicze (symulacja katastrofy budowlanej, podczas,
której współdziałały jednostki Systemu Ratownictwa PCK). Miejscem
koncentracji sił i środków Systemu Ratownictwa PCK było obozowisko
wojskowe w Trzebieniu Małym. Warsztaty oraz mistrzostwa odbyły się
na terenie poligonu wojskowego w Pstrążu. Ratownicy mieli do wykonania
w sumie 18 zadań, wszystkie były realizowane na terenie symulującym
katastrofy budowlane. Celem mistrzostw było nie tylko współzawodnictwo,
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ale również wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska ratowniczego.
Grupę Ratownictwa PCK Opole reprezentowało 5 ratowników PCK.
 29 maja 2017r. na terenie obiektów szkoleniowych Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odbyły się ćwiczenia dla kandydatów GR
PCK. Zakres ćwiczeń obejmował ewakuację osoby poszkodowanej z rozbitego
pojazdu.
 1 czerwca 2017r. zabezpieczano pod względem medycznym Dzień Dziecka
w Czarnowąsach zorganizowany przez Opolski Urząd Wojewódzki.
 13 czerwca 2017r. na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu odbyły się V warsztaty dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków
drogowych oraz innych niebezpiecznych zdarzeń. Warsztaty były
zorganizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
przy współpracy WORD, Kuratorium, PCK, WOPR w Opolu.
 24 czerwca 2017r. na basenie letnim „Błękitna Fala” w Opolu odbyła się impreza
z cyklu „Bezpiecznie nad wodą 2017”. Celem akcji było rozpowszechnianie
wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego zachowania nad wodą. Uczestnicy
mieli okazję zapoznać się z zasadami postępowania w przypadku zagrożenia
życia i zdrowia. Członkowie grupy przygotowali wiele ciekawych pokazów
z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz z bezpieczeństwa nad wodą.
 W miesiącu czerwcu 2017r. członkowie włączyli się do organizacji koncertu
dla Oli Kempy. Głównym organizatorem była Rada Studencka Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 1 lipca 2017r. w Opolu na Wyspie Bolko zabezpieczano pod względem
medycznym imprezę plenerową XV Atlantis Bieg Opolski.
 1 lipca 2017r. na terenie Strzelnicy Garnizonowej WP w Opolu – w Winowie
zabezpieczano pod względem medycznym obchody Światowego Dnia Inwalidy
pod hasłem „Polska krajem przyjaznym osobom niepełnosprawnym”.
 8 lipca 2017r. zabezpieczano pod względem medycznym VII Piknik Rodzinny
nad Odrą organizowany przez Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu.
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 15 sierpnia 2017r. zabezpieczano pod względem medycznym uroczystości
Święta Wojska Polskiego w Opolu.
 W dniach 21-25 sierpnia 2017r. zabezpieczano pod względem medycznym letnie
półkolonie sportowe organizowane przez Stowarzyszenie Klubu Sportowego
Orzeł w Opolu.
 2 września 2017r. zabezpieczano pod względem medycznym imprezę:
III Święto Lata w Parku Miejskim na Osiedlu Armii Krajowej w Opolu.
Organizatorem imprezy było Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu.
 7-8 września 2017r. zabezpieczano Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych
w Opolu.
 8-9 września 2017r. zabezpieczano pod względem medycznym targi
OPOLFEST 2017 Festiwal Piwa, Wina i Sera wraz z Biesiadą Opolską,
która odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.
 9 września 2017r. zabezpieczano imprezy zorganizowane przez OSP Grudzice
w ramach Jubileuszu 90-lecia (festyn, zabawa, uroczysta akademia).
 10 września 2017r. odbył się VI Ekologiczny Festyn Rodzinny w Opolu. Impreza
zorganizowana przez Urząd Miasta Opole i Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
Środowiska Lokalnego „Chciej chcieć”. Członkowie grupy zabezpieczali pod
względem medycznym imprezę i przygotowali pokazy z zakresu udzielania
pierwszej pomocy.
 Członkowie Grupy Ratownictwa PCK brali udział w ćwiczeniach w Kielczy.
Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Strzelcach Opolskich.
 22 września 2017r. odbyły się obchody jubileuszu 25-lecia istnienia ośrodka
Readaptacji Społecznej w Opolu, zabezpieczano imprezę pod względem
medycznym.
 24 września 2017r. przygotowano pokazy udzielania pierwszej pomocy podczas
realizacji projektu ph. „Najdłuższa kolorowanka” przez Fundację EXCALIBUR
w Opolu.
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 W dniach 6-8 października 2017r. członkowie grupy ratownictwa brali udział
w ćwiczeniach na poligonie Pstrąże zorganizowane przez Grupę Ratownictwa
PCK Wrocław.
 29 października 2017r. zabezpieczano pod względem medycznym towarzyski
mecz piłki nożnej kobiet Opole-Poczdam na Miejskim Stadionie w Opolu.
 8 listopada 2017r. w ramach realizacji projektu ph. „Wolny od uzależnień” odbył
się turniej pływacki dla uczniów klas VII szkół podstawowych z miasta Opole.
Podczas turnieju członkowie grupy przeprowadzili praktyczny sprawdzian
z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 15 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe członków grupy ratownictwa
PCK.
Formacja Obrony Cywilnej Polskiego Czerwonego Krzyża
W roku 2017 na doszkalanie i podnoszenie swoich kwalifikacji członkowie FOC
otrzymali kwotę 4.000 zł z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
 Członkowie Formacji Obrony Cywilnej PCK uczestniczyli w kursie
kwalifikowanej pierwszej pomocy ze względu na otrzymanie stopni
ratowniczych PCK w okresie od 29 września do 8 października (66 godz.).
Kurs prowadzony był przez firmę JOW-MED z Opola. Szkolenie kończyło się
egzaminem, który członkowie FOC PCK zdali i otrzymali stosowne
zaświadczenia. Kurs odbywał się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 19 marca 2017 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy. Członkowie otrzymali tytuł Ratownika (na okres 3 lat).
 W dniach 10-12 listopada 2017 r. odbyły się warsztaty dla członków FOC PCK
w Ozimku z zakresu poszukiwania, wydobywania i ewakuacji poszkodowanego
z terenu trudnego oraz organizacji punktu ewakuacji ludności i polowego punktu
medycznego połączone z egzaminem na stopnie ratownicze PCK.
Głównym punktem warsztatów były ćwiczenia symulujące katastrofę dużego
obiektu rekreacyjno-sportowego, spowodowane przejściem trąby powietrznej
i wywołane przez nią eksplozją gazu. Ćwiczenia odbyły się na terenie
opuszczonego kompleksu rekreacyjno-sportowego w Ozimku, który w pełni
oddaje warunki katastrofy budowlanej, co umożliwiło pełną realizację
założonych celów. Natomiast zakwaterowanie wraz z wyżywieniem było
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w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Suchy Bór”. Udział w warsztatach
wzięło 17 osób.

Dział IV.

Grupa Pomocy Humanitarnej PCK

Na terenie Opola działa Grupa Pomocy Humanitarnej, która liczy 10 osób.
Szefem grupy jest lekarz Paweł Janoszka. Członkowie grupy przez cały rok prowadzili
szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pomagali zabezpieczać imprezy
masowe pod względem medycznym. Byli współorganizatorami mistrzostw pierwszej
pomocy, pomagali realizować program pomocowy dla najuboższych w Opolu,
realizowali programy edukacyjne.
Najważniejsze działania grupy:
 27 kwietnia 2017r. w Żłobku Pomnik Matki Polki w Opolu odbyły się warsztaty
dla rodziców żłobkowych ph. „Warto inwestować w zdrowie swojego
dziecka”. Warsztaty przeprowadzili pan Dawid Drożdż i Filip Bednarz –
instruktorzy pierwszej pomocy PCK. Organizatorem warsztatów był Wydział
Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opole.
 przygotowanie rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Grodkowie, w Kędzierzynie-Koźlu,
w Oleśnie i w Opolu.
 realizacja programu edukacyjnego pt. „Pierwsza pomoc”.
 pomoc w realizacji programu edukacyjnego ph. „Bezpiecznie z PCK”.
 pomoc w zabezpieczeniu Piastonaliów na Politechnice Opolskiej i Uniwersytecie
Opolskim.
 współorganizatorzy Śniadania Wielkanocnego dla mieszkańców miasta Opola.
 przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy Dąbrowa i Komprachcice.
 prowadzenie dwugodzinnych szkoleń z zakresu BHP dla pracowników
Multiserwisu – 8 szkoleń – 171 osób.

Dział V.

Pierwsza pomoc

W roku 2017 zorganizowano 57 kursów z zakresu udzielania pierwszej
pomocy, w których uczestniczyło 999 kursantów oraz przeprowadzono
18 zajęć/pogadanek dla 452 dzieci i młodzieży:
-12 kursów elementarnych (5-godzinnych) – przeszkolono 151 osób,
- 30 kursów podstawowych (16-godzinnych) – przeszkolono 612 osób,
- 15 kursów dla młodzieży – przeszkolono 236 osób,
- inne formy (programy, pogadanki) 18 zajęć – 452 osoby.
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Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzone były w różnych
grupach wiekowych począwszy od przedszkola do zakładów pracy. Zadaniem
było podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie zasad udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanemu. Bardzo dużo organizowano akcji
promocyjno-uświadamiających społeczeństwu potrzebę poznania zasad
udzielania pierwszej pomocy. Kursy, szkolenia, pokazy były prowadzone
zgodnie o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Europejskiego
Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy. W ramach upowszechniania
wiedzy o pierwszej pomocy realizowano różne programy edukacyjne.
 W dniu 6 marca przeprowadzono szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy
w Komprachcicach z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach
zagrożenia życia.
 W dniu 23 marca i 28 marca przeprowadzono szkolenie dla funkcjonariuszy
Straży Miejskiej w Opolu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 27 kwietnia 2017r. w Żłobku Pomnik Matki Polski w Opolu odbyły się warsztaty
dla rodziców dzieci żłobkowych ph. „Warto inwestować w zdrowie swojego
dziecka”. Warsztaty przeprowadzili panowie Dawid Drożdż i Filip Bednarz –
instruktorzy pierwszej pomocy PCK. Organizatorem warsztatów był Wydział
Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opole.
 W dniach 6-7 maja 2017r. Urząd Miasta Opole zorganizował Międzynarodowe
Zawody Strażackie. Podczas tych zawodów członkowie Grupy Ratownictwa
PCK i strażacy przygotowali punkt edukacyjny z zakresu udzielania pierwszej
pomocy dla społeczeństwa.
 17 maja 201 r. Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizował
XX Rejonowe Zawody Pierwszej Pomocy PCK dla szkół podstawowych.
Odbyły się one w urokliwej scenerii Placu Partnerstwa w Otmuchowie. Patronat
nad mistrzostwami objął Burmistrz Otmuchowa. Zespoły konkurowały
na stanowiskach z upozorowanymi sytuacjami zagrażającymi życiu.
Wystartowało 9 zespołów ze szkół podstawowych z terenu gmin Otmuchowa
i Paczkowa
- I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Jarnołtowie,
- II miejsce zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie,
- III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Otmuchowie.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy.
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Oddział Rejonowy PCK w Otmuchowie jako jedyny w województwie opolskim
organizuje tego typu zawody dla szkół podstawowych. Gratulujemy.
 Każdego roku, aby sprawdzić wiedzę praktyczną młodzieży z zakresu udzielania
pierwszej pomocy organizowane są rejonowe i okręgowe mistrzostwa pierwszej
pomocy dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Etapy rejonowe odbyły się:
- 25 kwietnia w Brzegu (wzięło udział 4 zespoły szkół ponadgimnazjalnych
i 3 zespoły szkół gimnazjalnych),
- 27 kwietnia w Kędzierzynie-Koźlu (wzięło udział 5 zespołów szkół
ponadgimnazjalnych i 2 zespoły szkół gimnazjalnych),
- 5 maja w Oleśnie (wzięło udział 2 zespoły szkół ponadgimnazjalnych
i 2 zespoły szkół gimnazjalnych),
- 10 maja w Grodkowie (wzięło udział 1 zespół szkół ponadgimnazjalnych
i 4 zespoły szkół gimnazjalnych),
- 26 kwietnia w Nysie (wzięło udział 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych
i 5 zespołów szkół gimnazjalnych),
- 6 maja w Opolu (wzięło udział 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych
i 5 zespołów szkół gimnazjalnych),
W rejonie Nysa odbyły się zawody strefowe: dla rejonów Nysa i Otmuchów.
Ogółem w mistrzostwach rejonowych/strefowych udział wzięło:
- 21 zespołów ratowniczych ze szkół gimnazjalnych,
- 24 zespoły ratownicze ze szkół ponadgimnazjalnych.
 W sobotę 20 maja 2017 r. na terenie Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu odbyły się Okręgowe
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Była to XXV edycja dla szkół
ponadgimnazjanych i IV dla szkół gimnazjalnych. Organizatorem zawodów był
Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Patronat
nad zawodami objęli: Opolski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa
Opolskiego, Prezydent Miasta Opole i Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Opolu. Celem naszych mistrzostw było wzmocnienie procesu
edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad
udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków
poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcenie nawyków ich
przestrzegania.
Startujące
5
osobowe
zespoły
ratownicze,
zwycięzcy
etapów
rejonowych/strefowych reprezentowały:
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu,
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- Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
w Grodkowie,
- II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu,
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu,
- Zespół Szkół w Otmuchowie.

Praktycznego

w kategorii szkół gimnazjalnych:
- Publiczne Gimnazjum nr IV w Brzegu,
- Gimnazjum w Zespole Szkół w Skoroszycach,
- Publiczne Gimnazjum nr V w Kędzierzynie-Koźlu,
- Gimnazjum w Korfantowie,
- Publiczne Gimnazjum nr II w Oleśnie,
- Publiczne Gimnazjum nr X w Opolu,
- Gimnazjum w Zespole Szkół w Jarnołtowie.
Dla obu kategorii szkół organizator przygotował osobne pętle z innymi
stacjami/zadaniami. Zawodnicy musieli się wykazać umiejętnością udzielania
pierwszej pomocy. Rolę sędziów pełnili instruktorzy pierwszej pomocy,
ratownicy PCK, lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki. Pozorantami byli
członkowie Szkolnego Koła PCK z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Opolu
oraz wolontariusze PCK z Publicznego Gimnazjum nr 10 w Opolu.
Podczas zawodów najlepszymi okazały się zespoły ratownicze z:
- II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu
- Publicznego Gimnazjum nr 10 w Opolu
Wszystkie zwycięskie zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa, zwycięzcy
w obu kategoriach puchary i bogate nagrody (zegarki-smartwatch, powerbanki,
przenośne pamięci, sprzęt sportowy). Nagrody poza patronami ufundowali:
Nutricia Zakłady Produkcyjne w Opolu i firma Multiserwis Sp. z o.o.
w Krapkowicach. Dodatkowe wyróżnienia, puchary i nagrody dla zespołów
ratowniczych, które działały najsprawniej na stacji dot. bezpieczeństwa ruchu
drogowego ufundowali: Komendant Miejski Policji w Opolu i Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu. Dla wszystkich uczestników
przygotowano drobny poczęstunek. Na zorganizowanie mistrzostw Opolski
Oddział Okręgowy PCK pozyskał grant w wysokości 2.641,36 zł
z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu.
 W dniu 8-10 czerwca 2017 r. odbyły się XXV Jubileuszowe Krajowe
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK w Rzeszowie. Nasze województwo
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reprezentował zespół ratowniczy z II LO z Kędzierzyna-Koźla, który zajął
7 miejsce. Sędzią głównym mistrzostw był Instruktor-Wykładowca pan Dawid
Drożdż z Opola.
 W dniu 16 października na terenie I Liceum Ogólnokształcącego
w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się akcja pod nazwą „Bicie rekordów
w jednorazowej resuscytacji”. Akcję koordynowała Katarzyna PolinowskaMiłek - instruktor pierwszej pomocy PCK. W biciu rekordu jednocześnie wzięło
udział 250 młodych ludzi reprezentujących szkoły średnie z Kędzierzyna-Koźla.
Pomysłodawcą akcji była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 W 2017 roku realizowano programy edukacyjne:
 „Superwiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” w 11 placówkach - 518
dzieci wzięło udział.
 „Ratowniczek pomaga Ci pomagać” w 9 placówkach – 390 dzieci brało
udział.
 Program ph. „Bezpiecznie z PCK” realizowano w okresie od 22 maja
do 30 listopada 2017 r. Program finansowany był z Miasta Opole w wysokości
6.640 zł. W programie udział wzięły dzieci z przedszkoli i uczniowie szkół
podstawowych z terenu miasta Opole. Celem programu było zachęcenie uczniów
i przedszkolaków do poznania i zrozumienia zasad bezpieczeństwa,
wykształcenie świadomości związanej z przeciwdziałaniem zagrożenia ruchu
drogowego a także nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach. Program został podzielony na trzy etapy. Dla dzieci w przedszkolach
zorganizowano konkurs plastyczny ph. „Bezpieczny przedszkolak”.
W konkursie udział wzięło 5 przedszkoli, wpłynęło 73 prace plastyczne.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 27 października i przyznano miejsca:
- I miejsce dla Przedszkola Publicznego Nr 54 w Opolu
- II miejsce dla Przedszkola Publicznego Nr 24 „Chatka Puchatka”
- III miejsce dla Przedszkola nr 16 w ZSP Nr 2 w Opolu
- IV miejsce dla Przedszkola Niepublicznego „Skrzat” w Opolu.
W placówkach, do których uczęszczali laureaci konkursów plastycznych odbyły
się pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
W ramach zadania publicznego ogłoszono konkurs na najciekawszą gazetkę
ścienną ph. „Bezpieczna droga do szkoły/przedszkola”. Warunkiem
uczestnictwa było wykonanie gazetki ściennej o tematyce promującej zasady
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pierwszej pomocy i nadesłanie
do naszego oddziału PCK w Opolu dokumentacji fotograficznej. Do komisji
wpłynęło 8 prac z przedszkoli i 3 prace ze szkół podstawowych. W kategorii
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przedszkola I miejsce zajęło Publiczne Przedszkole Nr 5 w Opolu. W kategorii
szkół podstawowych I miejsce zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
w Opolu. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci fantoma
do resuscytacji krążeniowo-oddechowej ufundowane przez Miasto Opole.
W ramach zadania publicznego zorganizowano VII Turniej wiedzy PCK
ph. „Bezpieczna droga do szkoły” składający się z 2 etapów.
Uczestnikami turnieju były dzieci ze szkół podstawowych (klasy IV-VI).
W etapie szkolnym udział wzięło 343 uczniów z 7 szkół z terenu miasta Opole
tj. z PSP nr 16, PSP nr 5, PSP nr 8, PSP nr 15, PSP nr 24, PSP nr 26, PSP nr 30
w Opolu.
Etap miejski odbył się w dniu 25 października 2017 roku, obejmował test wiedzy
oraz sprawdzenie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
- I miejsce zdobyła Bereś Weronika z PSP nr 8 w Opolu,
- II miejsce zdobyła Wawrzkiewicz Amelia z PSP nr 15 w Opolu,
- III miejsce zdobyła Sabramowicz Maja z PSP nr 15 w Opolu.
Wszystkie laureatki otrzymały nagrody rzeczowe a Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 8 w Opolu do, której uczęszcza zwycięzca otrzymała fantom
do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ogółem w programie wzięło udział
550 osób z 23 placówek.
 Opolski Oddział Okręgowy PCK realizował zadanie z zakresu zdrowia
publicznego „Pierwsza pomoc”. Program finansowany był przez Starostwo
Powiatowe w Opolu. Program realizowano w dniach od 11 kwietnia do 9 czerwca
2017r. W ramach programu przeprowadzono 17 szkoleń z zakresu udzielania
pierwszej pomocy w wymiarze 6 godzin lekcyjnych dla uczniów klas II szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opolskiego. Szkolenia przeprowadzono
w 6 szkołach dla 236 uczniów. W ramach programu przeprowadzono 4 godzinne
szkolenie dla pedagogów szkolnych, wzięło udział 14 osób. Szkolenie odbyło się
w dniu 11 kwietnia 2017 r. w sali Starostwa Powiatowego w Opolu. Zgodnie
z ogłoszeniem i ofertą programu organizator przygotował testy wstępne
i końcowe dla uczestników, których celem było sprawdzenie skuteczności
przeprowadzonych szkoleń. Analizując oba testy, w 16 oddziałach
zaobserwowano wzrost liczby uzyskanych punktów z testu końcowego
w stosunku do wstępnego (nawet o 4,6 pkt co stanowi prawie 30%). Program
przyniósł oczekiwane efekty, młodzież poznała zasady i etapy udzielania
pierwszej pomocy, przezwyciężyła strach przed udzielaniem pomocy. Miała
możliwość ćwiczyć na fantomach resuscytację krążeniowo-oddechową
oraz na automatycznych zewnętrznych defibrylatorach. Dotacja wyniosła
7.456,44 zł.
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 W dniu 16 listopada odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy
Dąbrowa z zakresu udzielania pierwszej pomocy ludności poszkodowanej
w wyniku wystąpienia ataku terrorystycznego. W szkoleniu udział wzięło
20 osób.

Dział VI.

Promocja zdrowia

Kształtowanie postaw prozdrowotnych i promowanie zasad zdrowego stylu życia
w społeczeństwie to bardzo istotna dziedzina działalności PCK. Pogadanki, quizy,
prelekcje, programy z tej tematyki były realizowane przede wszystkim w środowisku
dziecięco-młodzieżowym, w którym zorganizowano 442 akcje z udziałem 18.900
uczestników (szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne).
Główna tematyka w/w akcji to: prawidłowe żywienie, ochrona środowiska, zdrowy styl
życia, profilaktyka próchnicy i chorób dziąseł, profilaktyka uzależnień oraz choroby
cywilizacyjne.
 W dniu 25-27 maja 2017 r. w Zielonce koło Warszawy odbył się finał XXV
Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia. Nasze województwo
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych reprezentowała uczennica klasy I LO
Zespołu Szkół w Otmuchowie – Julia Bukartyk, a w kategorii gimnazjum Natalia
Kmiecik z Zespołu Szkół w Skoroszycach. Uczennice ukończyły zmagania
w pierwszej dziesiątce najlepszych w kraju w swoich kategoriach.
 W dniu 6 czerwca 2017 r. w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej
odbyła się międzyszkolna olimpiada dla dzieci reprezentujących przedszkola
publiczne z terenu miasta Opole. Organizatorem olimpiady był Urząd Miasta
Opola, Opolski Oddział Okręgowy PCK i Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła
Zawodowa w Opolu. W olimpiadzie wzięło udział 14 przedszkoli – 70 dzieci,
dla których przygotowano 15 konkurencji o tematyce zdrowego stylu życia,
pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań w sytuacjach życia codziennego
oraz zabawy, gry ruchowe i sprawnościowe. Najwięcej punktów uzyskało
Publiczne Przedszkole nr 55, następnie Publiczne Przedszkole nr 61 i Publiczne
Przedszkole nr 59 w Opolu. Reprezentanci trzech pierwszych miejsc otrzymali
nagrody rzeczowe dla przedszkoli i dyplomy. Organizator przewidział również
nagrody indywidualne dla wszystkich uczestników olimpiady. Olimpiada
przebiegała w bardzo ciepłej atmosferze, na wszystkich czekał poczęstunek.
 W ramach programu profilaktycznego „Chroń Dziecięce Uśmiechy” Opolski
Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża we współpracy
16

z nauczycielami/opiekunami szkolnych kół PCK w województwie opolskim
przeprowadził zajęcia dla uczniów z klas I-IV szkół podstawowych o tematyce
jak ważna jest profilaktyka i dbałość o systematyczną pielęgnację jamy ustnej.
Przeprowadzono cykl zajęć mający na celu wzbogacenie wiedzy uczniów
na temat budowy, roli i funkcji zębów, rozwijanie umiejętności dbania o higienę
jamy ustnej, uświadomienie konieczności czyszczenia zębów przynajmniej dwa
razy dziennie, zapoznanie z pracą dentysty, zwrócenie uwagi na konieczność
regularnych kontroli uzębienia i oswojenia uczniów z wizytami w gabinecie
dentystycznym. Uczestnicy projektu dowiedzieli się też, jakie znaczenie
dla stanu uzębienia i zdrowia całego organizmu ma właściwe odżywianie.
W województwie opolskim w programie edukacyjnym udział wzięło 2396
uczniów z 38 szkół i tak:
- 25 szkół – 1588 dzieci z klas I-III,
- 13 szkół – 808 dzieci z klas IV-VI.
Program był realizowany w Kędzierzynie-Koźlu, w Opolu, w Grodkowie,
w Oleśnie i w Brzegu. Program cieszył się dużym zainteresowaniem i uznaniem
wśród dzieci i młodzieży.
 W dniu 13 czerwca 2017 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu
w Grudzicach odbył się etap okręgowy XV 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
zgłębienia problematyki dotyczącej środowiska naturalnego i ochrony zdrowia.
Turniej składał się z trzech etapów: szkolny, rejonowy i wojewódzki. W etapie
szkolnym wzięło udział 43 szkoły – 963 uczniów. W etapie rejonowym wzięło
udział 43 szkoły – 121 uczniów. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się
17 uczniów z 15 szkół. Uczestnicy podczas etapu okręgowego musieli rozwiązać
test składający się z 50 pytań oraz rozwinąć jeden z tematów do wyboru:
I)
Pozytywne i negatywne skutki działań człowieka względem naszej
planety.
II) Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka.
W etapie okręgowym zwyciężyła Martyna Stolarek z PSP nr 19 z Zespołu Szkół
Miejskich w Kędzierzynie-Koźlu, II miejsce Angelika Piekarska z PSP nr 2
w Paczkowie, III miejsce Piotr Kuliczkowski z PSP z Oddziałami
Integracyjnymi w Dobrzeniu Wielkim.
 W dniach 23-24 listopada odbyła się VIII międzyszkolna spartakiada zdrowego
stylu życia z cyklu „Być zdrowym-to modne” skierowana do dzieci z klas IV –
reprezentantów szkół podstawowych z terenu miasta Opole, której
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organizatorami byli Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta
Opole i Opolski Oddział Okręgowy PCK. W spartakiadzie wzięło udział 17 szkół
podstawowych z terenu miasta Opole.
W pierwszy dzień spartakiady w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu została
przeprowadzona część edukacyjna, podczas której dzieci wysłuchały wystąpień
opolskich sportowców na temat roli aktywności fizycznej dla zachowania
zdrowia oraz wykład pn. „Dlaczego tak ważna jest wiedza o prawidłowym
odżywianiu” połączony z wystawą oraz degustacją zdrowej żywności. Drugiego
dnia odbyła się część konkursowa w PSP nr 29 w Opolu, podczas której
reprezentacje szkół rywalizowały między sobą w konkurencjach sprawdzających
ich wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowego stylu życia, prawidłowego
odżywiania, higieny, bezpieczeństwa a także w zabawach, grach ruchowych
i sprawnościowych.
Podsumowując wyniki, jury zdecydowało o nagrodzeniu następujących
reprezentacji szkół:
- I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Opolu,
- II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu,
- III miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu.
Zwycięskie szkoły otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkie nagrody
zostały ufundowane przez Urząd Miasta Opole.
W 2017 roku realizowano programy edukacyjne:
 Zadanie publiczne „Promujemy zdrowy styl życia” realizował Oddział
Rejonowy PCK w Otmuchowie.
Program swoim działaniem miał na celu przeciwdziałanie zjawiskom
uzależnienia od środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi. W ramach
programu odbyło się wiele pogadanek, szkoleń, przygotowywano gazetki,
konkursy, turnieje, mistrzostwa pierwszej pomocy. Dotacja wynosiła 4.500 zł.
Ogółem w programie wzięło udział 996 osób.
 Zadanie publiczne „Promujemy zdrowy styl życia” realizowane w okresie
od 1 marca do 31 grudnia 2017 r. przez Oddział Rejonowy PCK Otmuchów.
Beneficjentami programu były dzieci, młodzież i krwiodawcy z gminy Paczków.
Dotacja wyniosła 2.000 zł. W programie udział wzięło 868 osób.
 Po raz kolejny Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
realizował zadanie publiczne „Program zapobiegania próchnicy i chorobom
dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym” pt. „Biały ząbek”. W programie
finansowanym przez Miasta Opole udział wzięło 1733 dzieci z rocznika 2011
i 2012 z 41 przedszkoli publicznych i niepublicznych z terenu miasta Opola.
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Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, które pozwoliły rozwinąć u nich
prawidłowe nawyki higieniczne i żywieniowe, zachęciły dzieci do konieczności
dbania o swoje zęby oraz wyeliminowały zjawisko strachu przed wizytą u
stomatologa. Dzieci zrozumiały, że trzeba systematycznie odwiedzać
stomatologa i zawsze dbać o swoje ząbki od najmłodszych lat.
W ramach zadania zorganizowano spotkania edukacyjne dla rodziców
prowadzone przez lekarzy w przedszkolach, wzięło w nich udział 429 rodziców.
Rodzicom uświadomiono jak ważne są działania profilaktyczne zapobiegające
powstawaniu próchnicy i chorób dziąseł w wieku przedszkolnym. We wszystkich
przedszkolach odbyły się przeglądy uzębienia dzieci wykonane przez lekarza
stomatologa, który przygotował indywidualne informacje dla rodziców na temat
uzębienia określające liczbę ubytków próchnicowych, zębów przeznaczonych
do ekstrakcji, usuniętych i zdrowych zębów dziecka. Program zwiększył
świadomość dzieciom i rodzicom jak ważna jest codzienna higiena jamy ustnej
oraz systematyczne wizyty kontrolne u stomatologa oraz zmiana nawyków
żywieniowych na zapobieganie powstawaniu próchnicy i chorób dziąseł u dzieci.
Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 25.000 zł ze środków
Miasta Opole.
 W okresie od 20 kwietnia do 30 listopada 2017 r. Opolski Oddział Okręgowy
PCK w Opolu wspólnie z Oddziałem Rejonowym PCK w Opolu realizował
zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt pt.
„III Międzyprzedszkolny Festiwal Twórczości Ekologicznej pod nazwą
„Bądź z natury EKO” skierowany do najmłodszych mieszkańców miasta
Opola. Program był realizowany z środków Miasta Opole w wysokości 6.450 zł.
W trakcie festiwalu okazało się, że nasi najmłodsi mieszkańcy Opola mają
niesamowite chęci i pomysły do promowania zasad ekologicznego stylu życia
poprzez twórczość własną. Prezentowane przez nich występy wpisały się
w edukację ekologiczną, ucząc słuchaczy jak chronić przyrodę, dbać codziennie
o środowisko i jak szanować naturę. Podczas festiwalu dzieci prezentowały
również prace plastyczne, dając drugie życie materiałom już raz wykorzystanym.
W festiwalu udział wzięło 17 przedszkoli – 325 dzieci oraz 25 opiekunów
Klubów Wiewiórka. Powołano 2 komisje do oceniania prac plastycznych
i występów artystycznych. Po podsumowaniu wyników okazało się, że na
podium stanęły:
- w kategorii „piosenka ekologiczna” I miejsce zdobyło Przedszkole
Publiczne nr 55 w Opolu,
- w kategorii „twórczość ekologiczna” I miejsce zdobyło Przedszkole
Niepubliczne Bajka w Opolu.
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Natomiast przedszkola, które zdobyły największą ilość punktów w obu
kategoriach otrzymały tytuł „Super EKO Dzieciaków” były to:
- I miejsce Publiczne Przedszkole nr 18 w Opolu,
- II miejsce Publiczne Przedszkole nr 22 w Opolu.
Wszystkie zwycięskie przedszkola otrzymały puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe ufundowane przez Miasto Opole, pozostałe dyplomy uczestnictwa.
Przypinki ordery „EKO Dzieciaków” i poczęstunek czekał na wszystkie dzieci.
W ramach programu ogłoszono konkurs na najciekawszy komiks pn. „Bądź
z natury EKO” skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Na konkurs wpłynęło 10 prac, tj. w kategorii indywidualnej 6 prac i w kategorii
zbiorowej 4 prace. Wszystkie prace oceniła komisja. Najciekawsze
i najoryginalniejsze prace zostały wyróżnione nagrodami rzeczowymi
i dyplomami. Wszystkie prace zostały wystawione podczas Festiwalu
Twórczości Ekologicznej w PSP nr 29 w Opolu.
 Konkurs plastyczny pt. „Zdrowie i jego zagrożenia” ogłoszony został przez
Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie. Konkurs adresowany był
do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z całego powiatu. Najmłodsi
mieli za zadanie namalować rysunki a starsi uczniowie wykonać gazetki. Celem
konkursu była promocja zdrowego stylu życia, walka z nałogami,
przeciwdziałanie wypadkom poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa
oraz wykształcenie nawyku ich przestrzegania. W pierwszym etapie wzięło
udział około 400 dzieci. Do etapu gminnego przesłano 83 prace z 27 placówek.
Wszystkie dzieła były na wysokim poziomie. Komisja nagrodziła i wyróżniła
20 autorów. Nagrody zakupiono z dotacji gminy Otmuchów przekazanej
na działalność w ramach pożytku publicznego.
 W miesiącach listopad/grudzień odbyły się etapy szkolne i rejonowe XXVI
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Ogółem
w etapie szkolnym wzięło udział 72 szkoły-1783 uczniów, a w etapie rejonowym
65 szkół-142 uczniów.

Dział VII

Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

W 2017 roku prowadzono różnego rodzaju przedsięwzięcia dotyczące
upowszechnienia międzynarodowego prawa humanitarnego. Od 12 lat
organizowana jest Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu dla młodzieży
wszystkich kategorii szkół (etap szkolny, rejonowy, okręgowy).
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W dniu 13 czerwca 2017r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w OpoluGrudzicach odbyła się XII Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym
Krzyżu dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i 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 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: 60 szkół – 1232 uczniów,
* w etapie rejonowym udział wzięło 59 szkół – 155 uczniów,
* w etapie okręgowym udział wzięło 16 szkół – 16 uczniów.
- w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Amelia
Andruszkiewicz z PSP nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu.
- w kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajął Grzegorz Jaszka z PG
w Cisku.
- w kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Małgorzata
Kociek z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie.
 Z okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
oraz Tygodnia PCK w szkołach organizowane były apele, wystawki, gazetki,
układano znak z kwiatów.

Dział VIII.

Honorowe Krwiodawstwo

Na terenie województwa opolskiego ruch honorowego krwiodawstwa
przedstawia się następująco:
58 Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszających 1219 członków PCK
oraz 2386 wolontariuszy.
Na terenie województwa opolskiego jest 13.737 honorowych dawców krwi.
Pobrano od nich:
 krwi - 12.942,645 litrów (28.842 donacje),
 osocze pobrane metodą aferezy – 22,66 litrów (39 donacji),
 płytki (metodą tromboferezy) – 49,831 litrów (162 donacje).
Ogółem (po przeliczeniu składników) pobrano 13.031,198 litrów krwi.
Od honorowych dawców krwi zrzeszonych w Klubach HDK PCK pobrano:
 krwi – 4.872,300 litrów (10.859 donacje),
 osocze pobrane metodą aferezy – 4,38 litrów (8 donacji),
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 płytki (metodą tromboferezy) – 11,042 litrów (36 donacji).
Ogółem (po przeliczeniu składników) pobrano 4.891,760 litrów krwi, co stanowi
z ogółu 37,54% krwi.
 Realizując zadanie wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie
nadawania tytułu honorowego i odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
dofinansowane przez Ministra Zdrowia wystawiono 431 legitymacji – tytuł
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i tak:
 po 5/6 litrach – 269,
 po 10/12 litrach – 92,
 po 15/18 litrach – 70.
Opolski Oddział Okręgowy PCK zgodnie z przepisami wystawił
duplikat/wtórnik w ilości 25:
 po 5/6 litrach – 10,
 po 10/12 litrach – 3,
 po 15/18 litrach – 12.
Legitymacje dla Zasłużonych Dawców Krwi wystawiane były tylko w biurze
OOO PCK. W biurze prowadzona była ewidencja i rejestr krwiodawców. Nasze
biuro pomagało krwiodawcom w wyrobieniu duplikatu-legitymacji wystawionej
przez Zarząd Główny PCK. Na realizację tego zadania Opolski Oddział
Okręgowy PCK otrzymał kwotę 9.631,00 zł.

Wyróżniono Odznakami Honorowymi PCK:
IV stopnia - Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu i Urząd Miasta w
Kędzierzynie-Koźlu,
III stopnia - 9 osób,
II stopnia - 6 osób,
I stopnia - 4 osoby.
 11 marca 2017r. odbyły się I Wojewódzkie Zawody Tenisa Stołowego HDK
PCK w Zakrzowie. Organizatorem był Klub HDK PCK przy Cukrowni
„Cerekiew”. Udział w nich wzięło 40 honorowych dawców krwi, obecna była
dyrektor Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK oraz przedstawiciele
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Podczas
zawodów odbył się pobór krwi, była możliwość zwiedzania Ośrodka
Sportowego „LEWADA” w Zakrzowie.
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 1 kwietnia 2017r. powstał nowy Klub HDK PCK przy Międzynarodowym
Stowarzyszeniu Policji IPA w Kędzierzynie-Koźlu. Prezesem został
pan Mierzejewski Radosław.
 21 kwietnia 2017 r. odbyło się Szkolne Święto Klubu HDK PCK „Cardia”.
Podczas
uroczystości
wręczono
odznaczenia
dla
krwiodawców
oraz podziękowano młodzieży za bezcenny lek, którym jest krew. Patronat
honorowy nad uroczystością przyjął Czesław Biłobran – Starosta Nyski.
Z ramienia PCK uczestniczył w spotkaniu wiceprzewodniczący Okręgowej
Rady HDK PCK pan Robert Burzyński.
 13 maja 2017 r. zorganizowano na strzelnicy sportowej w Wójcinie
Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Honorowych Dawców Krwi z woj.
opolskiego. Organizatorem był Klub HDK PCK przy „Neapco Europe”
Sp. z o.o. w Praszce i Opolski Oddział Okręgowy PCK. W zawodach udział
wzięło 16 zespołów składających się z 4 zawodników. Drużyny konkurowały
w 2 kategoriach: drużynowej (broń długa) i indywidualnej (broń krótka).
Zwycięzcami w kategorii drużynowej zostali:
I miejsce – Klub HDK PCK „Perły Życia” w Namysłowie,
II miejsce – Klub HDK PCK przy I Pułku Saperów im. T. Kościuszki
w Brzegu,
III miejsce – Klub HDK PCK przy Hucie „Małapanew” Sp. z o.o.
w Ozimku.
a w kategorii indywidualnej:
I miejsce – Grzegorz Bielicki z Klubu HDK PCK przy I Pułku Saperów
im. T. Kościuszki w Brzegu,
II miejsce – Małgorzata Trojanowska z Klubu HDK PCK
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowcu,
III miejsce – Stanisław Hombek z Klubu HDK PCK przy „Neapco
Europe” Sp. z o.o. w Praszce.
Wszyscy otrzymali dyplomy a zwycięzcy puchary, które wręczył Ryszard Furtak
– członek Zarządu Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK.
Na zakończenie zawodów przygotowano grilla dla wszystkich uczestników.
 3 czerwca 2017r. Klub HDK PCK przy FAMAD w Paczkowie oraz Zarząd
Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie zorganizowali festyn rekreacyjnosportowy dla Honorowych Dawców Krwi, działaczy PCK i ich rodzin.
Imprezę połączono z obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy. Festyn odbył
się w parku zakładowym paczkowskiej Fabryki Maszyn i Urządzeń
Produkcyjnych „FAMAD”. Udział wzięło 90 osób. Program imprezy był bardzo
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bogaty. Festyn był okazją do integracji środowiska krwiodawców oraz promocji
zdrowego stylu życia i rekreacji. Podczas festynu goszczono Burmistrza
Paczkowa.
 W dniu 3 czerwca 2017 roku Klub HDK PCK przy Parafii Ducha Św.
w Kędzierzynie-Koźlu zorganizował otwarte zawody wędkarskie dla dzieci
w ramach Dnia Dziecka. W zawodach wzięły udział dzieci reprezentujące szkoły
podstawowe z Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
 W dniu 10 czerwca 2017 r. odbyły się Rejonowe Zawody Strzeleckie z KBKS
i Łuku dla Honorowych Dawców Krwi w Nysie. Organizatorem był
Międzyzakładowy Klub HDK PCK w Nysie. Zawody odbyły się w
LO „Carolinum” w Nysie, wzięło w nich udział 28 osób. Na podium w kategorii
drużynowej :
I miejsce – zajęło LO „Carolinum” w Nysie,
II miejsce – Międzyzakładowy Klub HDK PCK w Nysie,
III miejsce – Technikum nr 1 w Nysie.
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody. Na wszystkich czekał
poczęstunek.
 24 czerwca 2017r. po raz piąty odbyły się Wojewódzkie Zawody Wędkarskie
im. Michała Kubala dla Honorowych Dawców Krwi z województwa
opolskiego w Kędzierzynie-Koźlu. Współorganizatorami imprezy była:
Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi w Kędzierzynie-Koźlu, Klub
Honorowych Dawców Krwi PCK przy Parafii p.w. Ducha Św. i NM Matki
Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu oraz Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie
nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. W zawodach udział wzięło 9 drużyn
reprezentujących Kluby HDK PCK z Opolszczyzny. Celem imprezy była
integracja środowiska krwiodawców, promowanie zdrowego stylu życia poprzez
sport i rekreację oraz propagowanie wędkarstwa amatorskiego.
Nad prawidłowym przebiegiem czuwał sędzia z PZW: pan Mieczysław Ferdzyn.
Po zważeniu złowionych ryb, nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Najlepszy w klasyfikacji drużynowej okazał się zespół nr 1 z Klubu HDK PCK
w Krapkowicach. Drugie miejsce zajął zespół z Klubu HDK PCK z Głubczyc
a trzecie miejsce zespół z Klubu HDK PCK „Śródmieście” przy Oddziale
Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu.
W kategorii indywidualnej najlepszymi wędkarzami okazali się wędkarze
z Krapkowic i Głubczyc.
Na zakończenie zawodów przygotowano poczęstunek.
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 Z inicjatywy Oddziału Rejonowego PCK oraz Dyrekcji Publicznego Przedszkola
nr 17 w K-Koźlu rodzice dzieci uczęszczających do placówki brali udział w akcji
„Krew dla malucha”. W trwającej akcji już krew oddało 100 osób.
 W okresie 2 I do 15 XII 2017 trwała XII edycja programu „Ognisty Ratownik
Gorąca Krew”. Do programu zgłosiło się 5 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych: Byczyna, Jasienica Dolna, Krasiejów, Obrowiec i Odrowąż.
Podczas tej edycji krew oddało 40 strażaków oraz inne osoby zachęcone
do oddawania krwi, pozyskano 101.050 litrów krwi:
- I miejsce zdobyła Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie,
- II miejsce zdobyła Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy Dolne,
- III miejsce zdobyła Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiejowie,
- IV miejsce zdobyła Ochotnicza Straż Pożarna w Obrowcu,
- V miejsce zdobyła Ochotnicza Straż Pożarna w Odrowążu.
 1 lipca 2017r. odbyły się IX Rejonowe Zawody Strzeleckie PCK w Ozimku
dla honorowych dawców krwi. Wzięło z nich udział 9 zespołów z Klubów HDK
PCK z terenu działania Oddziału Rejonowego PCK w Opolu.
 8 lipca 2017r. odbył się „IV Piknik Rodzinny ze Strażą Pożarną w tle”.
Organizatorem był Klub HDK PCK przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krasiejowie. Udział w pikniku wzięło 4 kluby HDK PCK. Podczas pikniku
odbył się pobór krwi, pokazy straży pożarnej i zawody sportowo-pożarnicze.
Kluby nasze po raz drugi rywalizowały w dyscyplinach strażackich. Dla dzieci
mnóstwo było atrakcji: dmuchane miasteczko, gry wodne, jazda terenowa
amerykańskim pojazdem itp.
 10 lipca 2017r. Klub HDK PCK „Osocze” przy Zakładzie Karnym w Nysie
po raz drugi zorganizował zawody strzeleckie dla swoich członków
i wolontariuszy klubu. W zawodach udział wzięło 24 osoby. Po zakończonych
zawodach wszyscy biesiadowali do późnego wieczora.
 29 lipca na boisku sportowym we Frydrychowie odbył się coroczny Wakacyjny

Festyn Rekreacyjno-Sportowy dla rodzin krwiodawców. Organizatorem był
otmuchowski Klub HDK PCK oraz Oddziału PCK w Otmuchowie. Na festyn
przybyło 90 osób. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji m.in. strzelanie
z wiatrówki, rzuty do tarczy, turniej gier i zabaw dla dzieci, pokaz pierwszej
pomocy czy pokaz strażaków z OSP w Wójcicach. Dla uczestników festynu
przygotowano również poczęstunek z grilla.
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 W dniu 13 sierpnia 2017r. Klub HDK PCK przy Cukrowni „Cerekiew”
zorganizował festyn dla krwiodawców połączony z promocją zdrowej żywności.
 19 sierpnia 2017r. nad Jeziorem Otmuchowskim odbyły się Wojewódzkie
Zawody Wędkarskie Honorowych Dawców Krwi PCK zorganizowane przez
Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie. Współorganizatorzy
imprezy to Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Opolski Oddział Okręgowy PCK.
Do sportowej rywalizacji o miano najlepszej drużyny stanęło 8 zespołów
z Klubów HDK PCK z Opolszczyzny. Najwięcej kg ryb złowiła drużyna z Klubu
HDK PCK przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu. Drugie
miejsce wywalczył Klub HDK PCK przy Oddziale Rejonowym w Otmuchowie
(drużyna seniorów), a trzecie Klub HDK PCK w Głubczycach. Tytuł najlepszego
wędkarza zdobył Pan Jaros Jarosław. Dyplomy i puchary wręczali Andrzej Szuba
członek Zarządu Opolskiego OO PCK i Robert Burzyński – wiceprzewodniczący Okręgowej Rady HDK PCK oraz Teresa Stopyra – prezes
Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie.
 We wrześniu 2017 roku Klub HDK PCK przy Cukrowni „Cerekiew”
był współorganizatorem spływu kajakowego po Odrze pod nazwą „Pływadła”.
 W dniach 1-5 września 2017r. czterech członków Klubu HDK PCK

przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu zorganizowało
przejazd rowerowy z Opola do Świnoujścia ph. „600 km dla Laury, OpoleŚwinoujście 2017”. Celem przedsięwzięcia było wsparcie i rozpropagowanie
charytatywnej zbiórki pieniędzy na operację serca nienarodzonej jeszcze córki
policjanta z Opola. Dziewczynka w pierwszej dobie po urodzeniu musiała
przejść operację serduszka. Zadania tego typu podjęli się lekarze z niemieckiej
kliniki. Trasa przejazdu była podzielona na pięć dni. Podczas każdego dnia
do przejechania było ponad 100 km. Uczestnicy wyprawy zatrzymywali się
po drodze w jednostkach policji, gdzie nagłaśniali sytuację Laury i zachęcali
policjantów do przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na ten cel.
Dzisiaj Laura jest już po operacji i wraz z rodzicami wróciła do Opola.
 2 września nad łowiskiem Babi Loch odbyły się III Zawody Wędkarskie

dla członków i sympatyków Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej
oraz Honorowych Dawców Krwi zrzeszonych w Klubach HDK PCK w Brzegu.
Impreza służyła integracji środowisk oraz promocji honorowego krwiodawstwa.
Najlepsi wędkarze otrzymali okolicznościowe puchary, dyplomy i nagrody.
 9 września w Paczkowie w ogródku przyzakładowym „FAMAD” odbył się

coroczny festyn rekreacyjno-sportowy dla HDK, działaczy PCK, ich rodzin
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oraz zaproszonych gości. Organizatorem był Klub HDK PCK przy „FAMAD”
w Paczkowie oraz otmuchowski Oddziału PCK. Na festyn przybyło 80 osób.
Krwiodawców odwiedził Burmistrz Paczkowa. Tradycyjnie przeprowadzono
zawody strzeleckie z wiatrówki i inne konkurencje jak bule, rzuty lotkami itp.
Najważniejszym wydarzeniem festynu było przekazanie dla podopiecznych
Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych „WIĘŹ” 9 trzykołowych
rehabilitacyjnych rowerów. Na uczestników festynu czekał poczęstunek.
 W dniu 23 września w Zawadzkiem w Kręgielni „Oaza” odbyły się

Wojewódzkie Zawody w Kręgle HDK PCK. Organizatorem był Klub HDK
PCK w Zawadzkiem i Opolski Oddział Okręgowy PCK. W zawodach wzięło
udział 11 drużyn reprezentujących kluby HDK PCK z Opolszczyzny i drużyna
RCKiK w Opolu. Patronat nad zawodami objął Burmistrz Zawadzkiego.
Na podium stanęli: Klub HDK PCK przy PGE Elektrownia Opole S.A.
(I miejsce), Klub HDK PCK przy „Neapco Europe” Sp. z o.o. w Praszce
(I miejsce), Klub HDK PCK przy Hucie „Małapanew” Sp. z o.o. w Ozimku
(III miejsce). Po ogłoszeniu wyników wszyscy zasiedli do ciepłego posiłku.
 27 października 2017 r. w Nysie odbyły się XV Wojewódzkie Zawody
Strzeleckie Młodzieżowych i Akademickich Klubów HDK PCK.
zorganizowane przez Klub HDK PCK przy KPP w Nysie. Współorganizatorzy
imprezy to Klub Strzelecki LOK „Hetman” przy ZSO w Nysie i Powiat Nyski.
Do rywalizacji stanęło 6 drużyn. Najlepsi w klasyfikacji drużynowej okazali się
strzelcy z Mł. Klubu HDK PCK „Cardia” przy CKZiU w Nysie przed
Mł. Klubem HDK PCK „Nysmena” przy ZSO w Nysie i Mł. Klubem HDK PCK
przy ZSGLiZ w Byczynie. Indywidualnie najlepszym strzelcem okazał się
Wojciech Ugarenko z „Cardii”. Dyplomy i puchary wręczył pan Robert
Burzyński – wiceprzewodniczący Okręgowej Rady HDK PCK.
 Krwiodawcy z Klubu HDK PCK przy IPA Region Kędzierzyn-Koźle w dniach
08-19 listopada przygotowali i przeprowadzili program profilaktyczny
pn. „Męski Tydzień” w galerii Ogrody Odrzańskie. Celem programu było
przekazanie społeczności informacji nt. profilaktyki raka prostaty. W trakcie
imprezy była możliwość poddania się bezpłatnym badaniom urologicznym.
Program przygotowano wspólnie z Kliniką NOVA z Kędz.-Koźla oraz Fundacją
Movember Polska. W trakcie trwania imprezy wolontariusze z I LO w Kędz.Koźlu wspólnie z DKMS prowadzili rejestrację dawców szpiku, w trakcie której
zarejestrowało się 49 osób – potencjalnych dawców szpiku.
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 24 listopada odbyła się uroczyste spotkanie Klubu HDK PCK „Salus” z okazji
Dni HDK PCK w sali obrad strzeleckiego ratusza. W akademii udział wzięła pani
prezes Elwira Bury, panowie prezesi Oddziału Rejonowego PCK w Opolu: Jerzy
Cwynar i Janusz Mogilnicki.
 25 listopada w Kluczborku odbyło się uroczyste spotkanie dla krwiodawców.
Wśród zaproszonych byli przedstawiciele władz samorządowych
oraz pan Edward Ambicki – wiceprezes OOO PCK.
 25 listopada w MDK „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się uroczysta
akademia z okazji Dni HDK PCK, w uroczystości wzięła udział pani prezes
Elwira Bury i pan Jerzy Cwynar prezes Oddziału Rejonowego PCK Opole.
 25 listopada Klub HDK PCK przy „BESELU” w Brzegu w Zajeździe
„U RYBIORZA” zorganizował uroczyste spotkanie klubowe połączone
z zabawą andrzejkową dla krwiodawców i sympatyków PCK. Zabawa była
bardzo udana, dzięki wspaniałej atmosferze, dobrej muzyce i smacznej kuchni.
 1 grudnia Klub HDK PCK w Głubczycach zorganizował uroczyste spotkanie
dla honorowych dawców krwi. Udział w spotkaniu wziął pan Ryszard Furtak
członek Zarządu Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK i wiceprezes Oddziału
Rejonowego PCK w Opolu pan Janusz Mogilnicki.
 5 grudnia odbyła się akademia podsumowująca akcję krwiodawstwa
i wolontariatu ph. „Dzielmy się sobą – Elektryczniak pomaga” w Zespole
Szkół Elektrycznych w Opolu. Uczniowie zaprezentowali swoje działania
wolontariackie. Wyróżniono HDK. W akademii udział wzięła pani Elwira Bury
prezes OOO PCK i panowie prezesi Oddziału Rejonowego PCK w Opolu Jerzy
Cwynar i Janusz Mogilnicki.
 7 grudnia odbyła się uroczysta akademia z okazji 30lecia Młodzieżowego Klubu
HDK PCK przy ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu. Obecnością swoją zaszczyciła
młodzież pani prezes Elwira Bury.
 W 2017 roku odbyła się X edycja „Zbieramy krew dla Polski” i tak:
 25.05.2017r. w Głuchołazach krew oddało 13 krwiodawców - pozyskano
5.850 ml,
 03.06.2017r. w Strzelcach Opolskich krew oddało 17 krwiodawców –
pozyskano 7.650 ml,
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11.06.2017r. w Głubczycach krew oddało 18 krwiodawców – pozyskano
8.100 ml,
 23.09.2017r. w Strzelcach Opolskich krew oddało 12 krwiodawców –
pozyskano 5.100 ml,
 02.09.2017r. w Namysłowie krew oddało 26 krwiodawców – pozyskano
11.550 ml.
Razem odbyło się 5 akcji, krew oddało 86 krwiodawców, pozyskano 38.250 ml krwi.
 W 2017 roku odbyła się XIV edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych,
Policealnych, Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym
Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”. Trwała
od 01.09.2016r. do 22.06.2017r. Współorganizatorem Turnieju było Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.
Patronat nad tą edycją objęli:
 Adrian Czubak – Wojewoda Opolski,
 Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego,
 Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty,
a nad jej podsumowaniem:
 Danuta Jazłowiecka – Posłanka do Parlamentu Europejskiego,
 Paweł Grabowski – Poseł na Sejm RP,
 Ryszard Wilczyński – Poseł na Sejm RP.
Do Turnieju zgłosiło się:
32 – szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne,
2 – uczelnie/szkoły wyższe (z całego województwa).
I tyle szkół przystąpiło do oceny końcowej.
Okręgowa Komisja Konkursowa /Turnieju/ pracowała w 3 osobowym składzie,
pod kierownictwem Pana Roberta Burzyńskiego – Wiceprzewodniczącego Okręgowej
Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Opolu. W skład weszli: p. Stanisława
Kosmal – nauczycielka, wieloletnia promotorka Ruchu HDK PCK oraz p. Janusz
Mogilnicki – długoletni zasłużony honorowy dawca krwi, prowadzący spotkania
z młodzieżą, wiceprezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Opolu. Komisja
dokonała oceny w poszczególnych kategoriach i wskaźnikach Turnieju. Jej członkowie
postanowili, podobnie jak w roku ubiegłym, aby wyróżnienia na podium rozszerzyć
o miejsce „czwarte” i „piąte”.
Wynik zakończonej edycji to ogółem 1 257.830 l krwi
w tym:
 szkoły ponagimnazjalne, policealne i pomaturalne – 1 157,910 l (92%) –
ponad 1130 dawców,
 uczelnie wyższe – 99,920 l (8%) – 177 dawców.
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Puchary i nagrody / upominki ufundowali: Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Danuta Jazłowiecka, Poseł na Sejm RP Paweł Grabowski, Poseł na Sejm RP Ryszard
Wilczyński, Marszałek Województwa Opolskiego, Opolski Kurator Oświaty, Prezydent
Miasta Opola, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu,
NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu, ATMOTERM S.A. w Opolu
oraz JuraPark Krasiejów.
Wojewoda Opolski udostępnił salę oraz jej obsługę a Pani Wicewojewoda przygotowała
okolicznościowe listy gratulacyjne dla zwycięskich szkół.
Uroczyste podsumowanie etapu okręgowego odbyło się w dn. 6 września 2017r.
w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
Gościliśmy: Paulinę Borysewicz – Dyrektora Biura Poselskiego Posła na Sejm RP
Pawła Grabowskiego, Martę Południak – Asystentkę Posła na Sejm RP Ryszarda
Wilczyńskiego, Violettę Porowską – Wicewojewodę Opolskiego, Michała Sieka –
Opolskiego Kuratora Oświaty, Izabelę Damboń-Kandziora – Zastępcę Dyrektora
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego, Dariusza Sołka – Naczelnika Wydziału Zdrowia i Rozwoju Społecznego
Urzędu Miasta Opola, Iwonę Rajcę-Biernacką – Dyrektor Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oraz Maję Ciukaj – Kierownik Biura
Zarządu i Odpowiedzialności Społecznej „NUTRICIA” Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
i Monikę Basaj z JuraPark Krasiejów.
Goście wręczali dyplomy, puchary i nagrody, zabierali głos, gratulując młodym
krwiodawcom - bezimiennym bohaterom. Część oficjalną zakończyło zdjęcie grupowe,
po którym czekał na wszystkich drobny poczęstunek.
WYNIKI:
Kategoria I – szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne
Wskaźnik 1 – najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa (7 szkół)
I miejsce – Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie,
II miejsce – Zespół Szkół w Otmuchowie,
III miejsce /ex aequo/– Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii
Wojska Polskiego w Praszce,
III miejsce /ex aequo/– Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w Opolu,
IV miejsce – Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu,
V miejsce /ex aequo/– Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Kędzierzynie – Koźlu,
V miejsce /ex aequo/– Zespół Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta
w Brzegu.
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Wskaźnik 2 – aktywność (ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu
na jednego pełnoletniego ucznia)
I miejsce – Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte
w Kędzierzynie - Koźlu
(0,718 l),
II miejsce – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza
Gzowskiego w Opolu
(0,681 l),
III miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie
(0,627 l),
IV miejsce – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Kędzierzynie-Koźlu
(0,586 l),
V miejsce – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego
w Nysie (0,530 l).

Wskaźnik 3 – największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju
I miejsce – Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte
w Kędzierzynie - Koźlu
(111,950 l),
II miejsce – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Emila Godlewskiego
w Nysie (110,250 l),
III miejsce – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie
(102,150 l),
IV miejsce – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza
Gzowskiego w Opolu (70,790 l),
V miejsce – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w KędzierzynieKoźlu (70,300 l).
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 (0,048 l).
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Wskaźnik 3 – ilość akcji promocyjnych połączonych z otwartymi akcjami poboru krwi
wśród studentów / największa ilość oddanej krwi w czasie trwania Turnieju:
I miejsce – Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu (2 akcje
/ 48,700 l).
Wyróżnienie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
za największą ilość oddanej krwi w ramach Turnieju (51,220 l).
Wszystkie uczestniczące szkoły otrzymały dyplomy za udział.

 28 października odbyło się posiedzenie komisji ZG PCK ds. konkursu „Turniej
Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych, Pomaturalnych i Uczelni Wyższych w
Honorowym Krwiodawstwie” ph. „Młoda Krew Ratuje Życie” i tak:
- w kategorii największa ilość akcji promocyjnych HDK połączonych
z poborem krwi II miejsce zajęła Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła
Zawodowa w Opolu. Gratulujemy.
 W roku 2017 swoje jubileusze obchodziły Kluby HDK PCK:
 45-lecie – Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy „Naepco Europe”
Sp. z o.o. w Praszce
 45-lecie - Klub Honorowych Dawców Krwi przy Agromet Pilmet
Sp. z o.o. w Brzegu
 30-lecie – Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zespole
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu
 10-lecie – Młodzieżowy Klub HDK PCK przy II LO im. M. Kopernika
w Kędzierzynie-Koźlu
 10-lecie – Młodzieżowy Klub HDK PCK przy Zespole Szkół nr 1
im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
 10-lecie – Młodzieżowy Klub HDK PCK przy Zespole Szkół nr 3
im. M. Reja w Kędzierzynie-Koźlu
 10-lecie Młodzieżowy Klub HDK PCK przy Zespole Szkół w Komornie
 Dnia 28 listopada 2017r. w świetlicy jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Paczkowie zorganizowano spotkanie dla członków Klubu HDK PCK
przy FAMAD w Paczkowie. Udział wzięło 45 osób. W uroczystym spotkaniu
udział wziął pan Andrzej Szuba członek Zarządu Opolskiego Oddziału
Okręgowego PCK.
 Uroczyste spotkanie w dniu 21 XI 2017 r. na zamku w Otmuchowie
dla krwiodawców zorganizował Oddział Rejonowy PCK w Otmuchowie. Udział
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w nim wzięło 72 osoby. Z ramienia Zarządu Opolskiego Oddziału Okręgowego
PCK uczestniczył wiceprezes pan Edward Ambicki.
 18 listopada w sali bankietowej „Verona” w Praszce odbyła się zabawa taneczna
dla honorowych dawców krwi z okazji 45lecia istnienia klubu HDK PCK przy
„Neapco Europe” sp. z o.o. w Praszce. Udział w niej wzięli pani Danuta Pilipczuk
dyrektor i pan Dawid Drożdż kierownik działu organizacyjno-administracyjnego
OOO PCK.
 18 listopada w Nysie Międzyzakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi
zorganizował uroczystą zabawę taneczną dla honorowych dawców krwi z okazji
Dni HDK PCK.
 Tradycyjnie już, z okazji Dni HDK PCK, Opolski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża zorganizował uroczystą Wojewódzką Akademię. Odbyła
się ona w sobotę, 18 listopada w Brzeskim Centrum Kultury. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się panowie Szymon Ogłaza – członek Zarządu
Województwa Opolskiego i Jacek Osłuchowski – Z-ca Dyrektora Departamentu
Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego, Maciej Stefański – Starosta Powiatu Brzeskiego, Jerzy Wrębiak –
Burmistrz Brzegu i Pani Iwona Rajca–Biernacka Dyrektor Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu oraz prezesi i członkowie
Oddziałów Rejonowych PCK, prezesi Klubów HDK PCK, członkowie
i sympatycy naszego Stowarzyszenia. Akademia jest miejscem, gdzie wręczane
są wyróżnienia i odznaki oraz podziękowania dla najaktywniejszych działaczy.
Wyróżnieni otrzymali Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża,
Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Opolskiego, odznaki
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” a Kluby HDK PCK, które świętowały
jubileusze swojego istnienia – okolicznościowe statuetki.
Szczególnie ważnym punktem naszej Akademii było otrzymanie Odznaki
Honorowej „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”, którą z własnej
inicjatywy, nadał Opolskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego
Czerwonego Krzyża Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej
Buła. Jest to dla nas, zarówno działaczy, jak i pracowników Stowarzyszenia,
duże wyróżnienie. Program artystyczny przygotowali soliści Sekcji Muzycznej
Brzeskiego Centrum Kultury. Po części oficjalnej na wszystkich czekał
poczęstunek.
 19 listopada z okazji przypadających Dni HDK PCK Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK przy parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie33

Koźlu zorganizował XVIII Spotkanie Krwiodawców z województwa
opolskiego. Podczas spotkania odbyła się akcja poboru krwi oraz uroczysta msza
w intencji wszystkich krwiodawców.
 Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Prudniku realizował zadanie publiczne
pt. „Punkt Informacyjny dot. Honorowego Krwiodawstwa PCK zaprasza!”
finansowane przez Gminę Prudnik. Program realizowany był od 22.02
do 22.05.2017r. W ramach programu punkt informacyjny dot. Honorowego
Krwiodawstwa PCK kontynuował swoją działalność. W każdy poniedziałek
dyżurował w nim przez 2 godz. zasłużony krwiodawca. Udzielał on wszystkim
zainteresowanym, którzy się zgłosili informacji o honorowym krwiodawstwie
m. in. kto może zostać krwiodawcą/dawcą szpiku, jak należy się przygotować,
jak wygląda procedura pobierania krwi, jak wyrobić legitymację oraz jakie
przywileje mają dawcy krwi. W ramach programu zorganizowano II Zawody
Strzeleckie dla Honorowych Dawców Krwi PCK dla szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Prudnika. Zorganizowano zawody w Zespole
Szkół w Głogówku w dniu 18 maja 2017 r. Do zawodów zgłosiło się 5 zespołów
4-osobowych. Zawodnicy konkurowali w 2 kategoriach: drużynowej
i indywidualnej strzelając z karabinka pneumatycznego i sportowego. Zwycięzcą
w klasyfikacji drużynowej okazał się Zespół Szkół Medycznych w Prudniku
a w klasyfikacji indywidualnej Aleksander Tyburaj z Zespołu Szkół
w Głogówku. Również w ramach programu zorganizowano 2 otwarte akcje
poboru krwi, gdzie krew oddało 48 osób - 20,9l krwi. Na realizację zadania
otrzymano 2.000 zł.
Drugim programem, który realizował Klub HDK PCK w Prudniku to program
ph. „Wygrani-Honorowe Krwiodawstwo PCK i Powiat Prudnicki”. Termin
realizacji programu 30 X 2017 do 30 XII 2017 r. W ramach programu
przygotowano 3 akcje poboru krwi, krew oddało 51 osób, pozyskano 22,92 litra
krwi, przeprowadzono 6 pogadanek dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
promujących honorowe krwiodawstwo. Ogółem w pogadankach udział wzięło
147 uczniów z 4 prudnickich szkół ponadgimnazjalnych. Wykonano materiały
promujące honorowe krwiodawstwo: breloki i długopisy oraz kontynuowano
funkcjonowanie Punktu Informacyjnego dot. Honorowego Krwiodawstwa PCK.
Dotacja na realizację zadania wyniosła 1.500 zł.
 Klub Honorowych Dawców Krwi w Ozimku realizował zadanie publiczne
pt. „Promujemy Honorowe Krwiodawstwo na terenie gminy Ozimek”.
W okresie 01 VI 2017-20 XII 2017 r. w ramach zadania zorganizowano 4 otwarte
akcje oddawania krwi dla społeczeństwa w Ozimku, pozyskano 56,7 litra krwi.
Przeprowadzono pogadankę promującą honorowe krwiodawstwo dla uczniów
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Zespołu Szkół w Ozimku. Udział w niej wzięło 72 uczniów. Pozyskano
13 nowych dawców krwi. Zorganizowano IX Rejonowe Zawody Strzeleckie
dla Honorowych Dawców Krwi. Wzięło w nich udział 9 zespołów
reprezentujących Kluby HDK PCK z terenu działania Oddziału Rejonowego
PCK w Opolu. Wykonano kalendarze ścienne na rok 2018 promujące honorowe
krwiodawstwo do nieodpłatnego wydawania krwiodawcom na akcjach poboru
krwi. Dotację otrzymano w wysokości 1.000 zł.
 Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Policji w Nysie
pozyskiwał sponsorów i darczyńców przez cały rok. Za wszystkie pozyskane
środki finansowe przygotował paczki świąteczne dla dzieci i wyprawki szkolne
i tak:
- z okazji Świąt Wielkanocnych przygotował 42 paczki na kwotę 909,62 zł,
- z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotował 47 paczek na kwotę
1.100,62 zł,
- wyprawki szkolne przygotowano dla 28 dzieci na kwotę 640,52 zł.
Gratulujemy i dziękujemy.
 Klub Honorowych Dawców Krwi przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji
Policji w Opolu zakupił dla 3 dzieci sprzęt rehabilitacyjny z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych, który sam pozyskał. Sprzęt zakupiono
na kwotę 939 zł. Gratulacje za super pomysł.

Dział IX.

Pomoc socjalna

W roku 2017 podejmowano wiele działań z zakresu pomocy dla osób ubogich,
chorych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych. W ramach
udzielanej pomocy dożywiano dzieci w szkołach, zakupywano odzież, leki, artykuły
spożywcze, środki czystości, środki chemiczne, sprzęt rehabilitacyjny, wydawano
rowery rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, wydawano posiłki jednodaniowe
w Punkcie Socjalnym PCK, opłacano media, organizowano wycieczki dla dzieci,
współfinansowano kolonie.
 W oddziałach rejonowych Brzeg, Opole, Kędzierzyn-Koźle, Otmuchów
i w delegaturach Olesno i Grodków dożywiano 149 dzieci w 39 szkołach
wydano 9420 porcji na kwotę 35.663,77 zł (środki własne PCK).
 W okresie od 1 stycznia do 22 czerwca 2017r. realizowano program „Żółty
Talerz” (I edycja) w 2 szkołach: w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6
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w Kędzierzynie-Koźlu objęto programem 143 dzieci oraz w Publicznej Szkole
Podstawowej w Łosiowie – objęto 45 dzieci. Dla 188 dzieci łącznie wydano
19 123 porcji ciepłych posiłków na kwotę 67.695,42 zł.
Dzieci otrzymywały zupy, drugie dania, surówki, kompoty i owoce pod różnymi
postaciami. Promowano akcje prozdrowotne związane ze zdrowym
odżywianiem, ruchem, zdrowym stylem życia. Do realizacji włączono rodziców,
nauczycieli, babcie i dziadków oraz wolontariuszy PCK. W okresie
sprawozdawczym odbyło się na terenie szkół wiele pogadanek, warsztatów,
zajęć, spotkań, turniejów, konkursów plastycznych, festynów, w których
uczestniczyli dzieci, rodzice, dziadkowie, nauczyciele a tematem przewodnim
zawsze było zdrowe odżywianie, zdrowy styl życia.
W okresie wakacyjnym od 26.06.2017 do 31.08.2017 w ramach programu
„Żółty Talerz” posiłki zimne/ciepłe finansowano podczas półkolonii
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5, w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6,
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu oraz w świetlicy
w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa” w Opolu. Z tej formy pomocy
skorzystało 197 dzieci, wydano 2798 porcji na kwotę 9.834,66 zł. Dzieci
również podczas zajęć na półkolonii zajmowały się tematyką promowania
zdrowego stylu życia. Przygotowały pod nadzorem wychowawców kolorowe
śniadania, uczyły się przygotowywać szwedzkie stoły. Organizowano różne
akcje, quizy, konkursy promujące zdrowy styl życia.
 Druga edycja programu „Żółty Talerz” była realizowana od 11 października
do 31 grudnia 2017r. w 2 szkołach: w PSP nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu objęto
programem 167 dzieci i w PSP w Łosiowie – 55 dzieci. W okresie
rozliczeniowym wydano 11 043 porcji ciepłych posiłków na kwotę 47.061,57 zł.
W szkołach odbywały się regularnie akcje prozdrowotne, połączone
z pogadankami na temat zdrowego odżywiania i samego programu „Żółty
Talerz”. W szkołach edukacja zdrowotna stanowiła ważny element programu
nauczania i wychowania. Problematyka zdrowia w kontekście profilaktyki jest
obecna w szkołach we wszystkich aspektach jej funkcjonowania. W obu szkołach
organizowano pogadanki, warsztaty, spotkania, konkursy plastyczne, w których
uczestniczyły dzieci, rodzice, nauczyciele a tematem przewodnim zawsze było
prawidłowe odżywianie, zdrowy styl życia.
 W okresie od września do grudnia 2017r. również w ramach „Żółtego Talerza”
dożywiano 14 dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Opolu. Wydano
1006 porcji ciepłych posiłków na kwotę 5.030 zł. Środki pochodziły z Fundacji
Kulczyk z I edycji.
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 W okresie Świąt Bożego Narodzenia 222 dzieci korzystające z programu Żółty
Talerz (II edycja) otrzymały słodycze i kartki świąteczne z życzeniami
od Fundacji Kulczyk. Dzieci w Łosiowie otrzymały ptasie mleczko a dzieci
w Kędzierzynie-Koźlu czekoladę Amelia i napój Helena.
 Przez cały rok prowadzono jadłodajnie dla osób potrzebujących z miasta
Opole w Punkcie Socjalnym PCK, środki finansowe pochodziły z dotacji Urzędu
Miasta. W ciągu roku skorzystało z posiłków 1543 osoby, wydano 41.688
posiłków na kwotę 291.816,00 zł. Średnio dziennie z posiłków korzystało
128 osób, miesięcznie wydawano 3474 posiłki. Posiłki dla beneficjentów
wydawane były od poniedziałku do niedzieli, przygotowywano dla nich zupę
z wkładką i chlebem, a raz w tygodniu podawano drugie danie (bigos, kaszanka
z ziemniakami, łazanki, bogracz, wątróbka). Nasi beneficjenci korzystający
z posiłków byli bardzo zadowoleni, posiłki były urozmaicone, smaczne,
kaloryczne. W okresie zimowym przez cały czas była czynna świetlica, w której
bezdomni mogli napić się gorącej herbaty, poczytać prasę, posłuchać radia
oraz skorzystać z magazynu z odzieżą używaną.
 Z okazji Świąt Wielkanocnych przygotowano dla osób potrzebujących
447 paczek żywnościowych na kwotę 12.904,46 zł. Paczki były wydawane
w Opolu, w Brzegu, w Kędzierzynie-Koźlu i w Nysie.
 Oddział Rejonowy PCK w Brzegu na prośbę szkół dofinansował wycieczki
szkolne dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej,
które bez wsparcia PCK nie mogłyby wyjechać ze swoimi rówieśnikami
(dla 4 dzieci na kwotę 1.360 zł.). Dofinansował również kolonie organizowane
przez TPD dla 17 dzieci na kwotę 5.300 zł.
 Przez cały rok kontynuowano współpracę z siecią Tesco Polska w ramach której
były prowadzone kwesty w sklepach na terenie Kędzierzyna-Koźla i Opola
w ramach ogólnopolskiej akcji „Godne Dzieciństwo”. W okresie 25 III – 31 XII
2017r. pozyskano kwotę 10.313,60 zł. Z tych środków opłacano dożywianie
dzieci w szkołach, zakupiono odzież i obuwie dla dzieci.
 W ramach zadania publicznego finansowanego z Miasta Opola pt. „Pomagamy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej” w okresie od 15 III do 30 XI
2017r. udzielono pomocy 403 rodzinom/osobom. Beneficjenci otrzymali
wsparcie w formie zakupu bieżących artykułów żywnościowych, artykułów
higieny osobistej, środków czystości, odzieży i obuwia oraz paczek
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żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W ramach programu
staraliśmy się pomagać i wspierać przede wszystkim rodziny wielodzietne, matki
samotnie wychowujące dzieci, osoby w podeszłym wieku, chore,
niepełnosprawne znajdujące się w trudnej sytuacji. Osoby zgłaszające się
po pomoc dostarczały odpowiednie dokumenty stwierdzające ich sytuację
materialną a następnie były zatwierdzane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Opolu. Z programu skorzystało 403 rodziny/osoby tj. 162 mężczyzn,
286 kobiet i 110 dzieci. Program spełnił humanitarny aspekt prowadzonej
pomocy dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i
życiowej. Staraliśmy się poprzez realizację programu zmniejszyć w środowisku
lokalnym rozmiar biedy i nieprzystosowania społecznego. Program realizowany
jest od wielu lat i finansowany przez Miasto Opole, dotacja wyniosła w 2017 r.
39.000 zł.
 W okresie od stycznia do czerwca trwała zbiórka złotych monet 1, 2, 5 groszy
w ramach ogólnopolskiej akcji „Gorączka Złota”. Do akcji w całym
województwie włączyły się szkoły, przedszkola, kluby HDK PCK, zakłady
pracy. W akcji wzięło udział 139 podmiotów, pozyskano kwotę 42.673,76 zł.
W tym roku najwięcej złotych monet zebranych zostało w Oddziale
Rejonowym PCK w Kędzierzynie-Koźlu. Środki finansowe zostały
przeznaczone na wycieczki dla dzieci o niskim statusie materialnym,
na dożywianie dzieci w szkołach oraz zakup paczek świątecznych z okazji Świąt
Bożego Narodzenia.
 W 2017 r. dla osób niepełnosprawnych w różnym wieku wydano 25 rowerów
trójkołowych na kwotę 57.540,00 zł, tj. 18 rowerów dużych na kwotę
42.840,00 zł, 6 rowerów średnich na kwotę 12.900,00zł i 1 rower mały na kwotę
1.800,00 zł. Rowerki otrzymano od Fundacji ECO TEXTIL w ramach
współpracy przy projekcie „Tekstylia PCK”.
 Na zamku w Otmuchowie odbyło się spotkanie mikołajkowe dla dzieci
honorowych dawców krwi, działaczy PCK i podopiecznych Ośrodka Pomocy
Społecznej. Rozdano 140 paczek. Organizatorem wydarzenia był Zarząd
Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie. Imprezie towarzyszyła
świąteczna i rodzinna atmosfera. Najmłodsi śpiewali piosenki, recytowali
wiersze, za co byli nagradzani upominkami. Spotkanie uświetnił występ taneczny
młodzieży z Ukrainy. Uczniowie pozyskali pieniądze na prezenty podczas
tegorocznej akcji „Znicz”.

38

 Wolontariusze SK PCK z Publicznej Szkoły nr 3 z Oddziałami Gimnazjalnymi
z Paczkowa zbierali w sklepach na terenie Paczkowa środki finansowe i produkty
spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących. Z uzbieranych pieniędzy
przygotowane zostały upominki dla seniorów przebywających w Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym w Paczkowie. Wolontariusze każdego roku z okazji
Świąt Bożego Narodzenia odwiedzają placówkę, składają pensjonariuszom
życzenia i śpiewają wspólnie kolędy.
 Sfinansowano zakup podnośnika w wysokości 1.300 zł dla niepełnosprawnego
dziecka z Brzegu wychowywanego przez babcię, która stanowi rodzinę
zastępczą.
 Przez cały rok pozyskiwano w różny sposób środki finansowe między innymi
organizowano ogólnopolskie akcje pomocowe jak „Wielkanoc z PCK”,
„Gorączka Złota”, „Wyprawka dla Żaka”, „Kampania Walki z Głodem”
oraz „Czerwonokrzyska Gwiazdka”. We wszystkich akcjach uczestniczyli
członkowie, wolontariusze i pracownicy PCK.
W 2017 roku podczas zbiórek publicznych udało się pozyskać środki
finansowe w wysokości 127.294,42 zł oraz pozyskać dary rzeczowe
i żywnościowe na kwotę 40.878,70 zł.
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Oddziały PCK/ Delegatury
PCK
Oddział Rejonowy PCK
Brzeg
Oddział Rejonowy PCK
Nysa
Oddział Rejonowy PCK
Kędzierzyn-Koźle
Oddział Rejonowy PCK
Kluczbork
Oddział Rejonowy PCK
Otmuchów
Oddział Rejonowy PCK
Opole
Delegatura PCK
Grodków
Delegatura PCK
Olesno
Razem

Środki
finansowe
pozyskane
podczas kwest
46.344,34 zł

Dary rzeczowe
i żywnościowe

1.227,04 zł

292,26 zł

26.822,27 zł

6.076,40

4.090,00 zł

-

28.391,56 zł

23.482,90 zł

16.704,84 zł

6.624,04

2.361,73 zł

-

1.352,64

45,60

127.294,42 zł

40.878,70 zł

4.357,50 zł
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 Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia prowadzone były od listopada,
w różny sposób pozyskiwano środki finansowe i dary rzeczowe
do przygotowania paczek świątecznych. Udało się przygotować 12.379 paczek
żywnościowych, które w okresie przedświątecznym zostały wydane w Opolu,
w Brzegu, w Kędzierzynie-Koźlu, w Kluczborku, w Oleśnie, w Grodkowie,
w Otmuchowie i w Nysie dla osób najbardziej potrzebujących na kwotę
77.043,65 zł i tak:
- OR PCK w Otmuchowie – przygotował 153 paczki na kwotę 12 800 zł
i stroiki, kartki świąteczne dla 200 osób na kwotę 2.700,00 zł,
- OR PCK w Nysie – przygotował 47 paczek na kwotę 1.100,62 zł,
- OR PCK w K-Koźlu – przygotował 190 paczek na kwotę 12.583,16 zł,
- OR PCK w Opolu – przygotował 117 paczek na kwotę 21.369,90 zł,
- OR PCK w Kluczborku – przygotował 46 paczek na kwotę 4.050 zł,
- OR PCK w Brzegu – przygotował 633 paczki na kwotę 18.744 zł,
- Delegatura PCK w Grodkowie - przygotowała 41 paczek na kwotę
2.329,73 zł,
- Delegatura PCK w Oleśnie – przygotowała 52 paczki na kwotę
1.366,24 zł.
 W ramach akcji PCK i P&G pod hasłem „Mała pomoc, wielka radość” pomocą
objęto 97 dzieci z 57 rodzin z 13 szkół. Udzielono pomocy na kwotę 12.000 zł.
Pomoc trafiła do dzieci z rodzin wielodzietnych, rodzin wychowujących dzieci
niepełnosprawne oraz matek samotnie wychowujących dzieci z rejonu Brzeg,
Kędzierzyn-Koźle i Opole. Biorąc pod uwagę wieloletnią dobrą współpracę ze
szkołami i bardzo dobre rozeznanie potrzeb w swoim środowisku Oddziały
Rejonowe PCK w Brzegu, w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu zwróciły się
do wybranych szkół z prośbą o wytypowanie rodzin, którym należy udzielić
pomocy. Środki finansowe zostały wydatkowane przede wszystkim na odzież,
obuwie, pościel, koce, ręczniki, artykuły kosmetyczno-higieniczne, krzesło,
biurko itp.
 Ogółem w roku 2017 Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego
Krzyża udzielił pomocy dla 4.716 osób w formie paczek żywnościowych,
odzieży, zakupu leków, opłaceniu mediów, zakupu wyprawek szkolnych,
sprzętu rehabilitacyjnego i innego rodzaju pomocy na kwotę 264.266,16 zł.
Na dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych w Punkcie Socjalnym PCK
wydatkowano kwotę 457.101,42 zł w tym ze środków własnych – 35.663,77zł.
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Dział X.

Działalność opiekuńcza

Jednym z bardzo ważnych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża jest świadczenie
usług opiekuńczych w domu podopiecznego, które było realizowane w Opolu
i w Brzegu.
 I Usługi opiekuńcze w Opolu były świadczone w oparciu o 6 umów zawartych
z Miastem Opole na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W 2017r. usługami opiekuńczymi objęto 91 osób, wypracowano w dni
powszednie 55.448 godzin oraz w soboty i w niedziele 5.399 godzin. Dotacja
wyniosła 1.260.132,00 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi świadczono u 30 osób, wypracowano 12.593
godziny, tj. u osób dorosłych wypracowano 9.048 godzin i u dzieci wypracowano
3.545 godzin. Ogółem dotacja wyniosła 314.083,00 zł.
W Punkcie Opieki PCK nad chorym w domu w Opolu świadczone były przez
cały rok usługi opiekuńcze prywatne u 27 osób, u których wypracowano
8.693,5 godzin w dni powszednie i 214 godzin w dni wolne od pracy, ogółem
na kwotę 179.862,00 zł.
 II Usługi opiekuńcze w Brzegu świadczono na podstawie podpisanej umowy
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarbimierzu i Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzegu. Były to 3 umowy, gdzie opieką objęto
104 podopiecznych.
Usługi opiekuńcze w ramach podpisanej umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Brzegu realizowane były od 01.02.2017 do 31.12.2017r.
W minionym okresie opieką sióstr pogotowia PCK objęto 93 podopiecznych,
wypracowano 16.322 godziny w dni robocze oraz 2.826 godzin w dni wolne
od pracy i święta. Ogółem wykonano u podopiecznych 19.148 godzin. W okresie
sprawozdawczym zadanie realizowało 29 opiekunek. Dotacja wyniosła
426.098,35 zł.
Polski Czerwony Krzyż jako organizacja pożytku publicznego pozyskuje środki
finansowe dzięki czemu podopieczni otrzymali paczki świąteczne dwa razy
w roku z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia. Zaopatrywani
byli w pampersy, odzież, pościel, baseny, kaczki, sprzęt rehabilitacyjny, artykuły
sanitarne.
 W Skarbimierzu objęto opieką 11 podopiecznych, wypracowano kwotę 32.990
zł. Również w Brzegu przez cały rok były świadczone usługi opiekuńcze
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prywatnie u 22 podopiecznych u których wypracowano 2088 godzin na kwotę
42.112,00 zł.
 Od 23 lutego 2017r. Opolski Oddział Okręgowy PCK realizował zadanie
publiczne podpisując 2 umowy z Miastem Opole, na:
- „Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych
z obszaru miasta Opole”
- „Przygotowanie i dowożenie posiłków osobom niesamodzielnym z obszaru
miasta Opole jako element uzupełniający świadczenie usług opiekuńczych”.
W ramach zamówienia publicznego zatrudniono 10 opiekunek do świadczenia
usług opiekuńczych, kierowcę do rozwożenia posiłków i kucharza
do przygotowywania posiłków.
Zatrudnione opiekunki odbyły kurs pt. „Opiekun osób starszych” trwający
80 godzin, który był prowadzony w naszym biurze, przez naszych pracowników
i wykładowców z zewnątrz. Wszystkie osoby zostały zatrudnione na etat (był
to warunek realizacji zadania). W okresie od 23 II do 31 XII 2017r. wypracowano
14.115,5 godzin u 62 podopiecznych na kwotę 352.887,50 zł.
W ramach umowy obsługiwano codziennie 50 podopiecznych. Zakres usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych obejmował
w szczególności: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza i zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.
Dla wszystkich podopiecznych przygotowywano ciepłe posiłki, wydano 10.644
porcje. Posiłki były przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami
żywieniowymi o charakterze prozdrowotnym z uwzględnieniem diety właściwej
dla osób starszych i niepełnosprawnych. Posiłki dostarczane były środkiem
transportu przystosowanym do przewozu żywności. Posiłki były przewożone
w zbiorczych pojemnikach utrzymujących ich wysoką temperaturę spełniające
odpowiednie wymagania sanitarne i higieniczne. Pojedyncze porcje posiłków
dostarczane były w naczyniach wielokrotnego użytku typu menażka. Porcje
posiłków stanowiły zupy z obowiązkową wkładką np.: porcja mięsa, kiełbasy
oraz 150 g chleba lub drugie danie trzyskładnikowe składające się z porcji mięsa
lub ryby, ziemniaków i surówki.

Dział XI.

Projekt „Tekstylia PCK”

Od 2015r. Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę tekstyliów
do specjalnie oznaczonych pojemników rozmieszczonych na terenie
województwa opolskiego. Wszystkie pojemniki są własnością PCK.
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PCK gromadzi w nich tekstylia, a środki pozyskane ze sprzedaży
zebranych ubrań, pościeli przeznaczone są na obsługę projektów pomocowych
i edukacyjnych oraz na bieżącą działalność statutową PCK. Nasz oddział nie
prowadzi samodzielnie zbiórki odzieży, współpracujemy w tym zakresie
z firmami, które mają bardzo duże doświadczenie, posiadają odpowiednie
zaplecze techniczne w postaci odpowiednich samochodów oraz miejsce
na składowanie zebranych tekstyliów.
Województwo opolskie obsługują dwie firmy, które od lat prowadzą działalność
polegającą na zbiórce tekstyliów i posiadają niezbędne doświadczenie.
Pojemniki na terenie województwa opolskiego w ilości 1030 rozstawione są
na podstawie zawartych umów z odpowiednimi właścicielami terenów,
ze szczególnym uwzględnieniem dokładnej lokalizacji posadowienia kontenera.
Współpracę prowadzimy przede wszystkim z urzędami miast i gmin,
spółdzielniami mieszkaniowymi, prywatnymi właścicielami posesji. W ramach
projektu Opolski Oddział Okręgowy PCK przekazał osobom niepełnosprawnym
z terenu województwa opolskiego w 2017 roku 25 rowerów trójkołowych
na kwotę 57.540,00 zł, które otrzymał w ramach współpracy z Fundacją ECO
TEXTIL.

Dział XII.

Promocja Stowarzyszenia

Aby promować nasze Stowarzyszenie, wszystkie nasze oddziały
rejonowe, delegatury i nasze biuro w ciągu roku brało udział w różnych
przedsięwzięciach, w wielu akcjach ogólnopolskich, w imprezach masowych,
w imprezach sportowych, w festynach, w jarmarkach, w turniejach,
w olimpiadach organizowanych przez różne środowiska społeczne,
które zapraszały nas do współpracy na terenie całego województwa.
W ramach promocji nasze Stowarzyszenie opracowało różne materiały
informacyjno-promocyjne jak: długopisy, breloki, plakaty, ulotki, kubki,
kalendarze, koszulki. Wszystkie te gadżety wydawano bezpłatnie podczas
różnych akcji, między innymi podczas otwartych akcji poboru krwi w szkołach,
w zakładach pracy.
O naszych działaniach staraliśmy się, informować na bieżąco nasze
społeczeństwo w mediach lokalnych, na stronach internetowych i facebooku.
Od wielu lat prowadzimy kampanię marketingową, która ma na celu przekonanie
odbiorców do wskazania w zeznaniach podatkowych PCK jako organizacji,
której warto przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy
w roku 2016 przekazali na naszą działalność kwotę 22.876,70 zł, w porównaniu
do roku 2015 kwota zmniejszyła się o 8.706,22 zł.
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Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Oddział Rejonowy PCK
Oddział Rejonowy PCK
Brzeg
Oddział Rejonowy PCK
Opole
Oddział Rejonowy PCK
Kędzierzyn-Koźle
Oddział Rejonowy PCK
Otmuchów
Oddział Rejonowy PCK
Nysa
Oddział Rejonowy PCK
Kluczbork
Delegatura PCK
Grodków
Delegatura PCK
Olesno
Oddział Okręgowy PCK

Kwota
6.357,00 zł
5.172,20 zł
2.277,60 zł
1.481,60 zł
2.917,20 zł
100,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
4.171,10 zł

Pozyskane środki finansowe z 1% zostały przeznaczone przede wszystkim na
pomoc potrzebującym z terenu województwa opolskiego oraz na działalność
honorowego krwiodawstwa.
 Z okazji Świąt Wielkanocnych w dniu 12.04.2017 r. Opolski Oddział Okręgowy
PCK wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przygotował
III Śniadanie Wielkanocne dla mieszkańców Opola. Patronat nad śniadaniem
przyjęli: Prezydent Miasta Opole pan Arkadiusz Wiśniewski, przewodniczący
Rady Miasta pan Marcin Ociepa i Biskup Opolski Andrzej Czaja. Śniadanie było
okazją do integracji Opolan w życzliwej, świątecznej atmosferze
przy tradycyjnym stole wielkanocnym, pełnym świątecznych potraw
i wypieków. Wokół ratusza zostało ustawionych 30 stołów, przy których zebrali
się przedstawiciele różnych środowisk: przedszkoli, szkół, Domów Dziennego
Pobytu, stowarzyszeń, rad dzielnic, świetlic środowiskowych oraz innych
instytucji. Każda z grup zaprezentowała na swoich przystrojonych
i świątecznych stołach swoje wielkanocne specjały, którymi częstowano Opolan.
Na śniadaniu nie zabrakło tradycyjnego żuru z białą kiełbaską i jajkiem,
którym mieszkańców częstował Prezydent Opola i Przewodniczący Rady
Miasta. Wszystkie potrawy poświęcił Biskup Opolski. Nasi patroni złożyli
wszystkim zebranym na rynku świąteczne życzenia. Wypuścili balony
w barwach Opola z życzeniami, aby dotarły do wszystkich tych, którzy nie mogli
pojawić się na rynku. Również wypuszczono białe gołębie – symbol zgody
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i wzajemnej miłości. Jednak największym zainteresowaniem cieszył się
tradycyjny żurek. Był to czas na rozmowy o zwyczajach świątecznych a także
okazja, aby wymienić się świątecznymi tradycjami i przepisami oraz złożyć sobie
życzenia. Setki Opolan wzięło udział w śniadaniu, pokazaliśmy, że jesteśmy dużą
rodziną. Przy stole nikogo nie zabrakło: starszych i młodszych, bogatych
i biednych, pracujących i bezrobotnych. Pomimo niesprzyjającej pogody
na opolski rynek przyszło mnóstwo mieszkańców aby rozsmakować się
w świątecznych wypiekach, babach, mazurkach i innych przysmakach. Oglądali
przepiękne dekoracje i ozdoby świąteczne oraz występy przygotowane przez
seniorów i dzieci z przedszkoli i szkół z miasta Opole.
 17 czerwca 2017r. zorganizowano
w DomEXPO w Opolu.

„Kabaret

pod

Wyrwigroszem”

 W dniu 29 października w domEXPO w Opolu zorganizowano spektakl
„Przebój Sezonu komedia nieprzewidywalna”.
 Opolski Oddział Okręgowy PCK otrzymał Odznakę Honorową „Za zasługi
dla Województwa Opolskiego”. Z inicjatywą uhonorowania naszej organizacji
na terenie województwa opolskiego wystąpił Marszałek Województwa
Opolskiego Andrzej Buła. Okazją do wręczenia odznaczenia była Wojewódzka
Akademia z okazji Dni HDK PCK w Brzegu. Członek Zarządu Województwa
Szymon Ogłaza podkreślił, że działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w
regionie jest doceniana i dostrzegana, to działalność przede wszystkim na rzecz
potrzebujących, to działanie uwrażliwiające społeczeństwo na krzywdę ludzką i
promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.
Odznaka „Za zasługi dla Województwa Opolskiego” jest docenieniem tej
wspaniałej działalności naszych wolontariuszy, członków PCK i pracowników z
całego województwa opolskiego.

Dział XIII.

Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2017r. Opolski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża zatrudniał:
I.
na podstawie umów o pracę:
 10 osób w biurze Opolskiego Oddziału Okręgowego (w tym 1 osoba
na ¾ etatu i 1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym),
 4 osoby w biurach Oddziałów Rejonowych PCK (Brzeg, Opole,
Kędzierzyn-Koźle),
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II.

Dział XIV.

 2 kierowców (jeden na wypowiedzeniu zatrudniony do 31 XII
2017r.),
 4 osoby w Punkcie Socjalnym PCK,
 22 osoby, tj. 21,75 etatu to siostry pogotowia PCK, opiekunki osób
starszych, opiekunowie medyczni i opiekunki środowiskowe.
Zatrudnienie do roku 2016 zwiększyło się w związku z realizacją
nowych zadań w biurze OOO PCK.
na podstawie umowy zlecenie cywilnoprawnej zatrudnionych w ciągu
roku było 132 osoby do świadczenia usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych, do prowadzenia kursów
z zakresu udzielania pierwszej pomocy i do realizacji zadań zleconych
przez samorządy terytorialne (programy).

Działalność gospodarcza

W 2017 roku Opolski Oddział Okręgowy PCK i Oddziały Rejonowe PCK
prowadziły działalność gospodarczą poprzez :
 prowadzenie kursów, szkoleń, pokazów z zakresu udzielania pierwszej
pomocy dla zakładów pracy, osób indywidualnych, szkół itp.,
 zabezpieczenie pod względem medycznym imprez sportowych, festynów,
meczy przez członków Grupy Ratownictwa PCK w Opolu,
 świadczenie usług opiekuńczych prywatnych w domu podopiecznego
w Opolu i w Brzegu,
 organizowanie spektakli komediowych, zabaw tanecznych,
 realizowanie projektu „Tekstylia PCK”,
 realizowanie zadania publicznego – świadczenie usług opiekuńczych
i dowożenie posiłków na terenie miasta Opole.

Dział XV.

Kontrole zewnętrzne

W 2017 roku w Opolskim Oddziale Okręgowym PCK nie były przeprowadzone
kontrole przez jednostki zewnętrzne.
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Dział XVI.

Sprawy organizacyjne

 6 lutego 2017r. trzech pracowników biura Opolskiego Oddziału Okręgowego
PCK uczestniczyło w kursie pt. „Iniekcje” organizowane przez TEB Edukacja
(Panie Maria Targońska i Danuta Pilipczuk oraz pan Dawid Drożdż).
 17 maja 2017r. w Warszawie odbyła się narada dyrektorów okręgowych,
w której uczestniczyła pani Pilipczuk Danuta.
 9 września 2017r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 90-lecia OSP Opole
- Grudzice, udział w uroczystości wzięły panie Danuta Pilipczuk i Maria
Targońska oraz członkowie Grupy Ratownictwa PCK w Opolu.
 12 października 2017 r. odbyła się narada roboczo-szkoleniowa dla prezesów
z Oddziałów Rejonowych PCK i pracowników Opolskiego Oddziału
Okręgowego PCK.
 Biuro Opolskiego Oddziału Okręgowego PCK w 2017r. zostało odmalowane,
zostały wymienione okna we wszystkich pomieszczeniach biurowych.
 Oddział Rejonowy PCK w Nysie otrzymał nowe pomieszczenie biurowe
przy ul. Poznańskiej 3a w Nysie. Gmina Nysa wyremontowała nam
pomieszczenia nadające się do użytku. W siedzibie tej mieści się biuro oddziału
PCK i swoją siedzibę ma Międzyzakładowy Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK w Nysie.

Dział XVII.

Podsumowanie

Sporządzone sprawozdanie przedstawia najważniejsze działania
podejmowane przez nasz okręg w ciągu całego roku. Mimo wielu trudności
organizacyjnych i finansowych działania przyniosły określone wymierne
rezultaty świadczące o ogromnym zaangażowaniu członków PCK, wolontariuszy
i pracowników w realizacji zadań statutowych naszego Stowarzyszenia.
Najwięcej programów i różnych akcji dotyczyło promocji zdrowia i zdrowego
stylu życia, szczególnie w środowisku dziecięco-młodzieżowym. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszył się program „Biały ząbek”, turniej „Człowiek i jego
środowisko”, „Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia”
i Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
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Najliczniejszą grupę pełnoletnich członków i wolontariuszy Stowarzyszenia
stanowią honorowi dawcy krwi zrzeszeni w 58 Klubach HDK PCK. Krwiodawcy
włączają się w akcje organizowane przez rejony i okręg promujące honorowe
krwiodawstwo, realizują zadania statutowe PCK jak promocja zdrowia, pomoc
socjalna, również realizują własne projekty.
Dużym sukcesem w działalności opiekuńczej było pozyskanie zadania zleconego
na usługi opiekuńcze w Brzegu.
Mimo zmniejszającej się liczby jednostek podstawowych i członków (reforma
w szkolnictwie) w dalszym ciągu dysponujemy dużym potencjałem
społeczników, szczególnie w środowisku dziecięco-młodzieżowym i w ruchu
honorowego krwiodawstwa.
W 2017 roku na dożywianie dzieci w szkołach wydano więcej środków
finansowych pozyskanych od sponsorów, ze zbiórek publicznych oraz z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych.
Od 2016 roku realizujemy program „Żółty Talerz” finansowany przez Fundację
Kulczyk, programem objęto 188 dzieci w I edycji i w II edycji 222 dzieci.
Pomimo wielu osiągnięć, sukcesów, które udało się nam wspólnie osiągnąć
w dalszym ciągu trzeba wiele poprawić, zmienić i udoskonalić, tj:
 pozyskiwać pełnoletnich członków PCK – wypełniać „lukę
pokoleniową”,
 pozyskiwać młodzież, zakładać grupy SIM, a następnie Rejonowe Rady
Młodzieżowe PCK (w naszym województwie nie działa żadna grupa
SIM),
 prowadzić skuteczniejszą kampanię pozyskiwania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych na działalność statutową PCK,
 zwiększyć liczbę osób/zakładów pracy do przeszkolenia z zakresu
udzielania pierwszej pomocy,
 pozyskiwać więcej zadań publicznych na działalność w zakresie
wolontariatu, promocji zdrowia, pomocy socjalnej, pierwszej pomocy
i honorowego krwiodawstwa,
 pozyskiwać nowych honorowych dawców krwi, aby zwiększyć ilość
oddawanej krwi przez członków PCK.
Wszystkim członkom PCK, wolontariuszom, opiekunom Szkolnych Kół PCK
i Klubów Wiewiórka PCK, honorowym dawcom krwi, władzom
samorządowym, licznym sympatykom, darczyńcom, którzy pomagali nam
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realizować zadania statutowe przez cały rok 2017 serdecznie dziękujemy.
Wiemy, że na Was zawsze możemy liczyć.

Sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Zarządu Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego
Czerwonego Krzyża w dniu 07 II 2018r. podejmując Uchwałę Nr 32/2018.
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