STRAŻACY PSP i OSP
w HONOROWYM KRWIODAWSTWIE
IV edycja Programu 2009 rok

„OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW”
Celem corocznego programu będzie pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa
wspaniale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników. Jego
podstawowym celem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja
lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy
PCK na wszystkich poziomach organizacyjnych z odpowiednimi strukturami PSP i Z OSP
RP, wypracowanie stabilnego modelu uczestnictwa strażaków zawodowych i ochotników
w ratowaniu życia ludzkiego poprzez oddawanie krwi, popularyzacja honorowego
krwiodawstwa przy wsparciu autorytetu strażaków-ratowników.
Struktura organizacyjna państwowej i ochotniczych staży pożarnych decyduje o tym, że
znajdują się w każdym środowisku lokalnym, a dodatkowo strażacy-ochotnicy reprezentują
praktycznie wszystkie grupy zawodowe. W małych społecznościach gminnych czy
sołeckich OSP należą do najaktywniejszych organizacji i posiadają duży wpływ na swoje
otoczenie. Cieszą się ogromnym autorytetem, szacunkiem i zaufaniem społeczeństwa.
Dotarcie do ich jednostek i indywidualnych członków z ideą hdk pozwoli pozyskać dla
krwiodawstwa grono ludzi społecznie zaangażowanych, sprawnych i zdrowych. Baza
remiz OSP stanowi w wielu wsiach i mniejszych miasteczkach centra życia społecznego
i kulturalnego, dlatego też stwarza możliwość zorganizowania stałych struktur klubowych
hdk kontynuujących w przyszłości regularne oddawanie krwi i przyczyni się do dalszego
rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa w lokalnych środowiskach.
Zawodowa misja strażaków i ich społeczne zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego
jest stuprocentowym potwierdzeniem właściwości wyboru adresatów corocznego programu
promocji honorowego krwiodawstwa.
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„OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW”

1.

ORGANIZATORZY

•

Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża

•

Krajowa Rada HDK PCK

•

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

•

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

•

Zarządy Okręgowe PCK, Komendy Wojewódzkie PSP i Oddziały Wojewódzkie Związku OSP RP

2.

PATRONAT

3.

•

Minister Zdrowia

•

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

KATEGORIE PROGRAMU

I.

Najaktywniejsza jednostka PSP (3 miejsca)

II.

Najaktywniejsza jednostka OSP (3 miejsca)

III.

Najaktywniejsza jednostka JRG (3 miejsca)

IV.

„Ognisty Ratownik” – Najaktywniejszy strażak indywidualny (3 miejsca)

4.

KRYTERIA OCENY UCZESTNIKÓW PROGRAMU

•

Ocenie podlega aktywność poszczególnych PSP, OSP i JRG - liczba donacji w przeliczeniu na 1 strażaka w

jednostce
•

Ocenie podlega zaangażowanie strażaków w promocję i organizację honorowego krwiodawstwa w

środowisku lokalnym – podejmowane działania promocyjne własne i we współpracy z mediami, organizacja
otwartych akcji pobierania krwi, ewentualne utworzenie klubu HDK

5.

TERMINY ORGANIZACYJNE

•

01 marca – Rozpoczęcie III edycji : Spotkania Zarządów Okręgowych z Komendami Wojewódzkimi PSP i

Oddziałami Wojewódzkimi Z OSP RP, spotkania organizacyjne jednostek terenowych stron Programu
•

01 marca – 30 listopada – realizacja akcji promocyjnych połączonych z pobieraniem krwi

•

10 grudnia – Ogłoszenie wyników wojewódzkich i przesłanie do ZG PCK (WRĘCZENIE NAGRÓD W

WOJEWÓDZTWACH wg kalendarium ustalonego przez poszczególne ZO)
•

19 grudnia – Ogłoszenie wyników centralnych - WRĘCZENIE NAGRÓD W ZG PCK (organizator

zastrzega możliwość korekty terminu wręczenia nagród).

