SZKOLNE KOŁA PCK
Szkolne Koła PCK skupiają dzieci i młodzież w wieku od 10 do 19 lat. Zakładane
są począwszy od klasy IV szkół podstawowych, a następnie w szkołach gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych. Rozwijają działalność dzieci i młodzieży, uwzględniając przy
tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK, często też stanowią pierwszy kontakt
dla najmłodszych ze Stowarzyszeniem. Niejednokrotnie od ich aktywności,
pomysłowości, dostosowania propozycji działalności do potrzeb otoczenia zależy, czy
napływające co roku do szkół tysiące uczniów przystąpią do PCK lub zostaną jego
sympatykami na długie lata.
Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu
humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany przez
następujące zadania:
•
•
•

•
•
•
•

pomoc potrzebującym uczniom
promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego
człowieka
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukacje dzieci i
młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i
zdrowotnej
opieka nad Klubami Wiewiórka
kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie
stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i
samorealizacji dzieci i młodzieży
przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK

Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak
i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności
drugiego człowieka, które realizują szkolne koła, pozwalają na przygotowanie do
dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na
cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

CO ZROBIĆ, ABY ZAŁOŻYĆ SK PCK?
Szkolne Koła PCK mogą być zorganizowane w każdej placówce oświatowej, należy
jednak:
•
•
•
•

znaleźć 10 osób, które chcą być członkami SK PCK
uzyskać zgodę dyrektora placówki oświatowej
znaleźć opiekuna, którym może być pracownik danej szkoły lub pełnoletni
działacz Młodzieży PCK
zgłosić ten fakt do najbliższego zarządu rejonowego PCK

Kluczową osobą, która kieruje i przyczynia się do wzmocnienia SK PCK jest jego opiekun.
To właśnie on jest inicjatorem wielu pomysłów, wspiera realizację przedsięwzięć będąc
jednocześnie koordynatorem całej działalności i łącznikiem pomiędzy Kołem, a
macierzystym zarządem PCK.

KTO MOŻE BYĆ CZŁONKIEM SK PCK?
Członkami Szkolnego Koła PCK mogą być uczniowie począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej, pracownicy szkoły(personel pedagogiczny, medyczny i administracyjny),
inni przedstawiciele czerwonokrzyskiego ruchu młodzieżowego, współpracujący stale z
daną szkołą, którzy swoim działaniem chcieliby pomagać innym realizując zadania
Czerwonego Krzyża.

DZIAŁALNOŚĆ SK PCK
Realizując swoje zadania programowe, szkolne koło PCK może organizować:
"Klub Wiewiórka" dla dzieci klas 0-III szkoły podstawowej, zespoły pierwszej pomocy
oraz zespoły problemowe(np. oświatowo-zdrowotny, opiekuńczy), których ilość i rodzaje
wynikają z potrzeb koła i środowiska szkolnego oraz najbliższego otoczenia szkoły i
realizowanego przez koło programu. W swojej codziennej działalności koła PCK krzewią
idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, pierwszej pomocy organizując konkursy,
pogadanki, wystawy. Biorą udział w zawodach pierwszej pomocy, opiekują się młodszymi
kolegami i starszymi osobami robiąc im zakupy, oraz sprzątając mieszkania. Z własnej
inicjatywy często organizują zbiórki pieniędzy, zabawek, słodyczy i przekazują je do
Czerwonego Krzyża lub instytucji, którymi się on opiekuje np. Domy Dziecka, Domy
Pomocy Społecznej. Oprócz działań na terenie szkoły członkowie Szkolnych Kół PCK biorą
udział we wszystkich działaniach zarządów okręgowych i rejonowych PCK i współpracują
z jego grupami młodzieżowymi.
Dla Stowarzyszenia, działalność szkolnych kół jest istotnym aspektem, nie tylko ze
względów społecznych, ale jako forma przygotowania przyszłych potencjalnych
członków, wolontariuszy lub przynajmniej osób życzliwych organizacji, co stanowi
jednoznacznie postrzeganie Szkolnych Kół PCK jako naturalnej bazy Stowarzyszenia.
Natomiast z drugiej strony dobrze przygotowani liderzy młodzieżowi - członkowie SK
PCK, to również doskonała pomoc dla nauczycieli w organizowaniu życia szkoły. Bowiem
ich aktywność ma szczególne znaczenie w działalności szkolnego koła na rzecz innych
uczniów szkoły, samej placówki, a także najbliższego otoczenia, czyli społeczności
lokalnej. Dzięki działaniom podejmowanym przez opiekunów i członków szkolnych kół,
dzieci i młodzież może rozwijać i realizować swoje zainteresowania, poznawać nowych
znajomych i przyjaciół, spędzać miło i aktywnie czas a swoją wspólną pracę nieść pomoc
innym.

