ROK SZKOLNY 2017/2018
Lp.
1.

Data
08-09-10
września
2017r.

2. 27.09.2017r.

3. 25.09.2017 r.
do lutego
2018 r.

Logo akcji

Nazwa zadania

Proponowane
działanie

WYPRAWKA DLA
ŻAKA

Zbiórka art. szkolnych i
środków fianasowych na
pomoc dzieciom z terenów
dotknietych nawałnicą.

Akcja w marketach w piątek rozpoczyna się
od godziny 13, 00, a w sobotę i niedzielę od
10,00. Zebrane dary będą przeznaczone
na pomoc dzieciom z terenów dotknietych
nawałnicą w powiecie Tuchola, Nakło , Żnin

Rekrutacja
kandydatów na na
Społecznych
Instruktorów
Młodzieżowych PCK

Młodzież w wieku od 13 do
17 lat, która chciałaby
poświęcić swój czas na
pracę wolontarystyczną w
Polskim Czerwonym
Krzyżu, może zapisywać
się do GSIMPCK.

Więcej informacji o działalności Grupy
SIM PCK na stronie

Dziel Się Uśmiechem V edycja programu

edukacyjnego Chrońmy
Dziecięce Uśmiechy
prowadzona w szkołach
podstawowych zmieniła
nazwę na Dziel Się
Uśmiechem

Uwagi

https://pl-pl.facebook.com/simpckbydgoszcz
Spotkanie rekrutacyjne w siedzibie PCK przy
ul.Warmińskiego 10 w dniu 27.09.2017r. O
godzinie 17,30 - ZAPRASZAMY

Zainteresowane szkoły mogą
zgłaszać się do biura PCK w
Bydgoszczy po materiały edukacyjne
aż do wyczerpania zapasów.

4.
Światowy Dzień
Żywności i Walki z
Głodem
październik
2017r.

1.Akcja zbiórki żywności
na terenie szkoły i
dostarczenie jej do
siedziby PCK lub
wydawanie najuboższym
we własnym zakresie.
2.Zbiórka żywności w
marketach przeznaczona
na przygotowanie paczek
żywnościowych dla
najuboższych.

1.Zebrana żywność w szkołach uzupełni
zapasy w magazynie darów, które wydajemy
osobom potrzebującym przez cały rok.
2.Akcja w marketach rozpoczyna
prowadzona będzie w sobotę i niedzielę
od 10,00 i potrwa do 18,00 w sobotę, a w
niedzielę do 15,00. Chętnych
wolontariuszy i nauczycieli, jako ich
opiekunów, zapraszamy do siedziby PCK
przy ul. Warmińskiego 10 skąd będą
kierowani na akcję do poszczególnych
marketów.

5. 25.10.2017r.

Dzień Młodzieży
Polskiego
Czerwonego Krzyża

Organizacja akcji
informacyjnych dotyczących
możliwości pracy
wolontarystycznej w PCK,
ukazanie działalności SK
PCK w szkole, przygotowanie
artykułów na stronę
internetową.

Promocja działalności młodzieżowej
PCK na terenie szkół - działania
w ramach własnych możliwości SK
PCK.

6.

Listopad
2017 r. - luty
2018r.

Szkolenie dla
kandydatów na
Społecznych
Instruktorów
Młodzieżowych PCK

Przygotowanie młodziezy do
pracy w Polskim Czerownym
Krzyzu w zakresie realizacji
programów edukacyjnych i
organizacji akcji
charytatywnych.

Uczestnikami może być młodziez
ucząca się w oddaialach
gimnazjalnych oraz w szkołach
ponadpodstawowych.

14-18
listopada
2017

XXVI Olimpiada
Promocji Zdrowego
Stylu Życia – etap
szkolny

Wieloetapowy konkurs
dla młodzieży szkół
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych
etap szkolny

7.

Regulamin jest na stronie
http://www.olimpiada.pck.org.pl/pl/site
.html
Pytania udostępniamy
zainteresowanym szkołom.
Zgłoszenia prosimy kierować do
końca października na adres
bydgoszcz.szkolenia@pck.org.pl

8.

15 grudnia
2017r.

9.

Od 01.
09.2017r. do
30.06.2018r.

XXVI Olimpiada
Kwalifikacja uczestników Udział po 2 najlepszych uczestników
Promocji Zdrowego do etapu wojewódzkiego z etapów szkolnych.
Stylu Życia – etap Olimpiady.
rejonowy
XV edycja Turnieju
„Młoda krew ratuje
życie”

Akcje oddawania krwi przez
pełnoletnią młodzież w szkołach
ponadgimnazjalnych w ramach
konkursu

Konkurs będzie ogłoszony w terminie późniejszym,
ale działania z nim związane można już
podejmować. Więcej informacji na stronie
http://www.oddajkrew.pl/index.php?idd=5&id=50

1 17 listopada
0.
2017r.

Dzień Rzucania
Palenia

Wspólna akcja pod
hasłem: „Witaminka
zamiast dymka”
Współudział w
konferencji
organizowanej przez
PPSSE

Rozdawanie na ulicach miasta i
terenach wokół szkół warzyw lub
owoców palaczom oraz ulotek o treści
antynikotynowej w godz. od 14 00 do
15 00 - działania w ramach własnych
możliwości SK PCK.

1
221. 26.11.2017r.

Dni Honorowego
Krwiodawstwa

Akcje na terenie szkoły,
spotkania z
krwiodawcami,
okolicznościowe gazetki

Osobą odpowiedzialną za rozwój
ruchu honorowego krwiodawstwa w
PCK jest P. Beata Stasiewska tel.
52 3225568 wew. 12

1 Od 06. do 22
2.
grudnia
2017r.

Akcja charytatywna Młodzież przygotowuje
„Świąteczny prezent świąteczne prezenty z
dla każdego dziecka” opisem czy są dla
chłopca, czy dla
dziewczynki oraz w
jakim przedziale
wiekowym mają być
obdarowane dzieci.

Prezenty prosimy dostarczać do 22
grudnia 2017r. trafią one do dzieci z
terenów wiejskich.

Akcja charytatywna – Akcja zbiórki w
„Czerwonokrzyska
marketach
gwiazdka”

Akcja w marketach w piątek rozpoczyna się
od godziny 13, 00, a w sobotę i niedzielę od
10,00. Zebrane dary będą przeznaczone
na przygotowanie paczek świątecznych dla
rodzin wielodzietnych, dzieci
niepełnosprawnych i dzieci objętych pomocą
PCK oraz na przygotowanie wieczerzy
wigilijnej dla bezdomnych.

Pierwsza Pomoc Jest Szkolenia z zakresu
Prosta
pierwszej pomocy dla
młodzieży PCK

Kursy elementarne dla gimnazjalistów
i kursy podstawowe dla młodzieży ze
szkół ponadgimnazjalnych, która
angażuje się w akcje PCK.

10

grudnień
2017r.

11

Styczeń-luty
2018 r.

12

23 marca
2018r

13

Marzec –
kwiecień
2018r.

Akcja charytatywna
„Radosna wiosna”

Zbiórka odzieży dla
dzieci

Odzież wydawana jest w magazynie
darów PCK. - działania w ramach
własnych możliwości SK PCK.

14

marzec
2018r.

Akcja charytatywna
„Wielkanoc z PCK”

Zbiórka i kwesta w
marketach

Zbiórka darów na przygotowanie paczek
świątecznych dla rodzin wielodzietnych, dzieci
niepełnosprawnych oraz na przygotowanie
śniadania Wielkanocnego dla bezdomnych.

Etap wojewódzki
Uczestniczą zwycięzcy Nominowanie do etapu centralnego
Olimpiady Promocji eliminacji rejonowych po Olimpiady.
Zdrowego Stylu Życia dwóch najlepszych
zawodników z każdej
grupy wiekowej.

Akcja w marketach w piątek rozpoczyna
się od godziny 13, 00, a w sobotę i
niedzielę od 10,00

15

14 kwiecień
2018r.

Mistrzostwa Pierwszej Etap rejonowy XXVI
Pomocy PCK dla szkół Mistrzostw Pierwszej
ponadgimnazjalnych Pomocy PCK dla uczniów
ze szkół
ponadgimnazjalnych

Zainteresowane szkoły prosimy o
zgłoszenia do końca stycznia 2016r.

16

08 maja
2018r.

Obchody Światowego Akcje promujące
Dnia Czerwonego
działalność PCK na
Krzyża i Czerwonego terenie szkoły
Półksiężyca

17

19 maja
2018r.

Mistrzostwa Pierwszej
Pomocy PCK dla szkół
ponadgimnazjalnych –
etap okręgowy

czerwiec
2018r.

Akcja charytatywna
„Wakacje z PCK”

18

Informacje:

www.pck.org.pl
www.bydgoszcz.pck.org.pl
Kontakt
bydgoszcz.szkolenia@pck.org.pl

Działania w ramach własnych
możliwości SK PCK.

Etap okręgowy XXVI
Mistrzostw Pierwszej
Pomocy PCK dla
uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych

Można zgłaszać wolontariuszy do pomocy
w charakterze przewodników, łączników i
pozorantów.

Kwesta w marketach na
organizację wypoczynku
letniego dla
najuboższych dzieci

Można zgłaszać wolontariuszy do pomocy
Akcja w marketach w piątek rozpoczyna
się od godziny 13, 00, a w sobotę i
niedzielę od 10,00.

