
 

Współpraca z Zachodniopomorskim Oddziałem Okręgowym 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie 

 

Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu 
humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości.  Polski Czerwony Krzyż jest częścią 
Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Misją Polskiego 
Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz 
ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, 
przekonań religijnych lub politycznych. 

Działania prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż: 

• Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego poprzez szkolenia i 
wykłady przybliżające tematykę regulacji obowiązujących żołnierzy i osoby cywilne w 
czasie trwania konfliktu zbrojnego oraz współpracę bezpośrednio z Międzynarodowym 
Komitetem Czerwonego Krzyża, ośrodkami akademickimi oraz instytucjami 
państwowymi. 

• Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań, którego celem jest  
odnajdywanie zaginionych podczas wojen oraz łączenie rodzin. 

• Promocja honorowego krwiodawstwa poprzez kampanie i działania, które mają na 
celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwanie honorowych 
dawców krwi. 

• Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą oraz  
przygotowanie społeczeństwa do właściwych zachowań w sytuacji podobnych 
kryzysów. 

• Opieka i pomoc socjalna na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, 
niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych, organizacja szkoleń w zakresie 
aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

• Promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych, w tym  
przeciwdziałanie uzależnieniom, promocję zdrowego trybu życia i odżywiania oraz 
prowadzenie działań z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych i zakaźnych. 

• Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE. 



• Działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, wolontariat poprzez prowadzenie 
licznych kampanii i programów edukacyjnych skierowanych bezpośrednio do dzieci  
i młodzieży, a także organizację kolonii letnich, prowadzenie placówek edukacyjno-
oświatowych, opiekuńczych i socjalnych. 

 

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje założenia 

współpracy z Zachodniopomorskim Oddziałem Okręgowym PCK w Szczecinie poprzez: 

• realizację wspólnych inicjatyw (wykładów, wydarzeń, imprez, konferencji 

szkoleniowych, popularyzacji wiedzy w formie wspólnych publikacji lub innych 

materiałów publikowanych) na rzecz wspierania zdrowia ludzi w różnym wieku,  

• organizację praktyk zawodowych i staży dla studentów, 

• konsultowanie programów kształcenia wybranych kierunków studiów realizowanych 

przez Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, 

• wzajemne promowanie działań realizowanych na Wydziale KFZ i w ZOO PCK oraz 

wymianę doświadczeń. 

 

 


