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Pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża dla 

potrzebujących w ramach „Czerwonokrzyskiej 

Gwiazdki” i „Wielkanoc z PCK to najczęściej:

Świąteczna pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża 

kierowana jest do najuboższych i opuszczonych, do 

rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie 

wychowujących dzieci, do bezrobotnych, bezdomnych i 

chorych. Pomoc przekazujemy również do noclegowni, 

schronisk, świetlic środowiskowych i punktów opieki 

PCK.



Pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża dla 

potrzebujących w ramach „Czerwonokrzyskiej 

Gwiazdki” to najczęściej:

Wydawanie paczek z żywnością, środkami  czystości,  

odzieżą, słodyczami i zabawkami.

Organizacja spotkań opłatkowych i wieczerzy wigilijnych.

Wizyty u osób chorych, samotnych

i starszych.  Organizacja spotkań mikołajkowych dla 

najmłodszych.





Program „Chroń Dziecięce Uśmiechy – Dziel się 

Uśmiechem”

Polski Czerwony Krzyż wspólnie z Wrigley Poland, 

Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim 

Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej i Grupą LUX 

MED, od 2013 roku prowadzi program edukacyjno –

profilaktyczny „Chroń Dziecięce Uśmiechy” – tegoroczny 

„Dziel się uśmiechem, podejmując próbę edukacji i 

budowania prawidłowych nawyków dbania o zęby dzieci.

Program kierowany jest do szkół podstawowych we 

wszystkich województwach.



POLSKO, UŚMIECHAJ SIĘ!



Colgate chce sprawić, aby w Polsce na stałe zagościł uśmiech. Uśmiech rozgrzewa serca, zbliża ludzi i pomaga spełniać marzenia. Wyniki badań epidemiologicznych pokazują, że 90% 7







Światowy Dzień Walki z Głodem to akcja, której 

głównym celem jest uświadomienie społeczeństwu skali 

ubóstwa, która nie dotyczy wyłącznie krajów III świata, 

ale również Polski oraz skutków niedożywienia 

zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Ogólnopolska 

Kampania Walki z Głodem, którą Polski Czerwony 

Krzyż prowadzi od 11 lat ma także na celu edukację 

społeczeństwa o zdrowym odżywianiu

i prowadzeniu zdrowego stylu życia. Co roku w dniu 16 

października w całym kraju odbywają się happeningi, 

konkursy, zbiórki żywności  w marketach, kwesty 

uliczne na zakup żywności dla najbardziej 

potrzebujących lub dofinansowanie obiadów dla dzieci 

w szkołach.





Program „Żółty Talerz” to ogólnopolski program który powstał by wesprzeć system żywienia dzieci. Głównym celem projektu jest 
i młodzieży z rodzin niezamożnych oraz aktywizacja rodzin w celu wspierania prawidłowego żywienia w szkołach. Jedną

z organizacji realizujących Program Kulczyk Foundation jest Polski Czerwony Krzyż.





Dla wielu rodziców zakup podręczników, zeszytów i wyposażenie piórnika jest dużym obciążeniem domowego budżetu. Wtedy pomoc o
Polski Czerwony Krzyż stara się przeciwdziałać temu problemowi. Co roku Zarządy Okręgowe

i Rejonowe prowadzą kwesty uliczne,
a w supermarketach i sklepach zbiórki materiałów szkolnych. Organizowane są również akcje

i imprezy towarzyszące, podczas których zbierane są fundusze na zakup wyprawek.





Akcja, która polega na zbiórce złotych monet o nominałach
środków na kolonie, ma także wymiar społeczny. Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu –





Krwiobieg to cykliczna charytatywna impreza 

organizowana przez Oddziały Okręgowe 

Polskiego Czerwonego Krzyża. Wydarzenie to 

łączy propagowanie honorowego krwiodawstwa

z jedną z najprostszych form ruchu – bieganiem.



RODZAJE BIEGÓW

1) BIEGI DZIECIĘCE

• 1 grupa: 3-10 lat – 500 m
• 2 grupa: 11-16 lat – 1000 m

2) BIEG ZASADNICZY

• 1 grupa: 5 km
• 2 grupa: 10 km

3) MARSZOBIEG Z KIJKAMI NORDIC WALKING

(dla osób powyżej 55 roku życia)





Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowana przez Polski Czerwony Krzyż.
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych – klasy 7 i 8 i szkół średnich.

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo
i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, w tym HIV/AIDS, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i wiedzy o PCK.





Celem konkursu jest zainteresowanie 

dzieci i młodzieży tematyką zdrowego 

stylu życia i udzielania pierwszej 

pomocy, umiejętności szybkiego

i skutecznego reagowania tam, gdzie 

zachodzi taka konieczność.

Konkurs odbywa się w kategorii klas

1 - 3 i 4 – 6.





Istotą programu „Drogowe ABC” jest nauczenie dzieci 

zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym 

podczas drogi do przedszkola i powrotu do domu,

a także, poinformowanie, w jaki sposób zadbać o swoje 

bezpieczeństwo w trakcie zabawy na świeżym 

powietrzu i podczas uprawiania sportów. Dzieci 

poprzez połączenie nauki i zabawy zdobędą informacje 

na temat bezpiecznego poruszania się na drodze, 

numerów alarmowych oraz poznają podstawy 

udzielania pierwszej pomocy.

Odbiorcami projektu są przedszkolaki

w wieku 3-4 i 5-6 lat.





Polski Czerwony Krzyż wraz z partnerami: 

CPLG, Viacom Nickelodeon Consumer 

Products i kanałem dziecięcym Nick Jr., 

stworzył program edukacyjny „Bezpieczny 

Patrol”, którego głównym celem jest edukacja 

przedszkolaków w kwestii szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa. Z naszych 

doświadczeń wynika, że edukacja 

przedszkolna jest najlepszym momentem na 

zbudowanie właściwych wzorców zachowań.





Celem mistrzostw jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie wystę
Konkurs organizowany jest w przestrzeni miejskiej, po to, aby jak najwięcej osób mogło być świadkami rywalizacji Mistrzów Pierwszej Pomocy. Dzięki temu, osoby które widzą, jak należy udzielić pierwszej pomocy, oswajają się z tą trudną i stresującą sytua





Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką historii oraz obecnych działań Polskiego Czerwonego Krzyża.



SZKOLNE KOŁO PCK





Młodzieżowe Manewry 

Ratownicze

„STREFA”



PYTANIA??



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


