
 
Małopolski Oddział Okręgowy PCK 

 

RAMOWY KALENDARZ WYDARZEŃ MŁODZIEŻY MOO PCK* 
Z uwagi na pandemię wiele akcji/wydarzeń może nie odbyć się w roku 2020 i 2021 

  

MIESIĄC NAZWA AKCJI OPIS AKCJI 

 

STYCZEŃ 

Działania prowadzone cały 

rok szkolny: 

-Żółty Talerz 

 

-Pierwsza pomoc 
-Promocja wolontariatu  

 

 

-Akcja prowadzona przy współpracy Kulczyk Foundation, polegająca 
na  dofinansowaniu dożywiania dzieci. 

-Pokazy pierwszej pomocy organizowane przez szkoły/ instytucje 
-Organizowanie prelekcji dla szkół o wolontariacie. 

 

LUTY 
Gorączka Złota 

Akcja, która polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 

groszowych. 

 Działania prowadzone cały rok 

szkolny: 

-Żółty Talerz 

 

-Pierwsza pomoc 
-Promocja wolontariatu  

 

 

-Akcja prowadzona przy współpracy Kulczyk Foundation, polegająca na  

dofinansowaniu dożywiania dzieci. 

-Pokazy pierwszej pomocy organizowane przez szkoły/ instytucje 
-Organizowanie prelekcji dla szkół o wolontariacie. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZEC 
 

 

 

  
Wielkanoc z PCK  

Prowadzenie kwest i zbiórek publicznych w sklepach  
TESCO i w sklepach sieci  

STOKROTKA dla ubogich dzieci z terenu Krakowa  

Gorączka Złota 
Akcja, która polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 

groszowych 

Olimpiada Promocji 
Zdrowia i Zdrowego Stylu 

Życia- etap okręgowy 

Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej 

potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności 

niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez rozbudzanie 

zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną. 

Działania prowadzone cały 

rok szkolny: 

-Żółty Talerz 

 

-Pierwsza pomoc 
-Promocja wolontariatu  

 

 

-Akcja prowadzona przy współpracy Kulczyk Foundation, polegająca 
na  dofinansowaniu dożywiania dzieci. 

-Pokazy pierwszej pomocy organizowane przez szkoły/ instytucje 
-Organizowanie prelekcji dla szkół o wolontariacie. 

KWIECIEŃ 
 

Mistrzostwa Pierwszej 

Pomocy PCK- etap rejonowy 

i strefowy 

Etap rejonowy i strefowy Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. 

Gorączka Złota  
Akcja, która polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 

groszowych  

Działania prowadzone cały 

rok szkolny: 

-Żółty Talerz 

 

-Pierwsza pomoc 
-Promocja wolontariatu  

 

 

-Akcja prowadzona przy współpracy Kulczyk Foundation, polegająca 

na  dofinansowaniu dożywiania dzieci. 
-Pokazy pierwszej pomocy organizowane przez szkoły/ instytucje 

-Organizowanie prelekcji dla szkół o wolontariacie. 



MAJ 

 

6-11 maja 

Tydzień Czerwonego Krzyża 

i Czerwonego Półksiężyca 

 

 

Dzień otwarty PCK 

Urodziny Henryka Dunant’a dla przedszkolaków 

Mistrzostwa Pierwszej 

Pomocy PCK- etap 

okręgowy 

Etap okręgowy Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. 

Olimpiada Promocji 
Zdrowia i Zdrowego Stylu 
Życia- etap centralny finał 

Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej 

potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności 

niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez rozbudzanie 

zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną. 

Konkurs im. Prof. A. 

Pankowicza- związany z 

upowszechnianiem MPH  

Konkurs związany z upowszechnianiem Międzynarodowego Prawa 

Humanitarnego 

Działania prowadzone cały 

rok szkolny: 

-Żółty Talerz 

 

-Pierwsza pomoc 
-Promocja wolontariatu  

 

 
-Akcja prowadzona przy współpracy Kulczyk Foundation, polegająca 

na  dofinansowaniu dożywiania dzieci. 
-Pokazy pierwszej pomocy organizowane przez szkoły/ instytucje 

-Organizowanie prelekcji dla szkół o wolontariacie. 

CZERWIEC 

1 czerwca 

Dzień Dziecka 
Świętujemy! Organizacja i pomoc w przygotowaniu zabawy dla dzieci 

objętych usługami specjalistycznymi. 

Gorączka Złota Podsumowanie akcji, ogłoszenie wyników konkursu. 



Mistrzostwa Pierwszej 

Pomocy PCK- etap 

centralny 

Etap centralny Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. 

Działania prowadzone cały 

rok szkolny: 

-Żółty Talerz 

 

-Pierwsza pomoc 
-Promocja wolontariatu  

 

 
-Akcja prowadzona przy współpracy Kulczyk Foundation, polegająca 

na  dofinansowaniu dożywiania dzieci. 

-Pokazy pierwszej pomocy organizowane przez szkoły/ instytucje 
-Organizowanie prelekcji dla szkół o wolontariacie. 

 

LIPIEC 
Przerwa wakacyjna Przerwa wakacyjna 

 

SIERPIEŃ 
Przerwa wakacyjna Przerwa wakacyjna 

Kolonie letnie Kolonie letnie dla dzieci z woj. małopolskiego 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ 

Wyprawka dla żaka 
Prowadzenie kwest i zbiórek publicznych w sklepach TESCO 

i w sklepach sieci STOKROTKA aby sfinansować im wyprawkę  

szkolną dla ubogich dzieci 

Działania prowadzone cały 

rok szkolny: 

-Żółty Talerz 

 

-Pierwsza pomoc 
-Promocja wolontariatu  

 

 
-Akcja prowadzona przy współpracy Kulczyk Foundation, polegająca 

na  dofinansowaniu dożywiania dzieci. 
-Pokazy pierwszej pomocy organizowane przez szkoły/ instytucje 

-Organizowanie prelekcji dla szkół o wolontariacie. 

PAŹDZIERNIK 

 

 

 

Rekrutacja SIM PCK 
Prowadzenie rekrutacji do Grupy Społecznych Instruktorów 

Młodzieżowych PCK w Krakowie. 

1 października 

Światowy Dzień Osób 

Starszych 

Dziękujemy Seniorom za ich obecność i wsparcie! 



PAŹDZIERNIK 

 
KrwioBIEG Kraków Pomoc w organizacji Krwiobiegu Kraków. 

 16 października 

Światowy Dzień 

Przywracania Czynności 

Serca 

Pokazy pierwszej pomocy, symulacje zdarzeń nagłych. Nauka pierwszej 

pomocy. 

 
16 października 

Światowy Dzień Żywności i 

Walki z Głodem 

Akcja przeciwdziałająca marynowaniu żywności o raz przypominająca 

ludziom i opinii publicznej o problemie głodu i ubóstwa. 

 
20 października  

Europejski Dzień Osób 

Starszych 

Pamiętamy i pomagamy starszym. 

 
25 października 

Dzień Młodzieży PCK 
Świętujemy ! 

 
Zaduszki Czerwonokrzyskie 

Przygotowanie zaproszeń oraz zniczy i rozwiezienie ich na groby 
zmarłych działaczy MOO PCK. 

 Działania prowadzone cały 

rok szkolny: 

-Żółty Talerz 

 

-Pierwsza pomoc 
-Promocja wolontariatu  

 
 

-Akcja prowadzona przy współpracy Kulczyk Foundation, polegająca na  

dofinansowaniu dożywiania dzieci. 
-Pokazy pierwszej pomocy organizowane przez szkoły/ instytucje 

-Organizowanie prelekcji dla szkół o wolontariacie. 



 
LISTOPAD 

Zaduszki Czerwonokrzyskie 
Udział wolontariuszy w wieczorze wspomnień zmarłych działaczy MOO 

PCK 

 

Olimpiada Promocji 
Zdrowia i Zdrowego Stylu 

Życia- etap szkolny 

Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby 

dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych 

do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez rozbudzanie zainteresowania 

własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną. 

 

Kartka świąteczna  
Własnoręczne stworzenie i przesłanie lub przekazanie kartek 

świątecznych dla podopiecznych MOO PCK ( do 1.12) 

Działania prowadzone cały 

rok szkolny: 

-Żółty Talerz 

 

-Pierwsza pomoc 
-Promocja wolontariatu  

 

 
-Akcja prowadzona przy współpracy Kulczyk Foundation, polegająca na  

dofinansowaniu dożywiania dzieci. 
-Pokazy pierwszej pomocy organizowane przez szkoły/ instytucje 

-Organizowanie prelekcji dla szkół o wolontariacie. 

GRUDZIEŃ 

Czerwonokrzyska Gwiazdka 
Prowadzenie kwest i zbiórek publicznych w sklepach 

TESCO i w sklepach sieci STOKROTA dla ubogich dzieci z terenu 

Krakowa 

3 grudnia 
Międzynarodowy Dzień 

Osób z Niepełnosprawnością  
Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami. 

5 grudnia  

Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza 
 

Świętujemy ! 



Olimpiada Promocji 
Zdrowia i Zdrowego Stylu 

Życia- etap rejonowy 

Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej 

potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności 

niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez rozbudzanie 

zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną. 

GRUDZIEŃ Czerwonokrzyskie 

kolędowanie z pacjentami 

Domu Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Krakowie 

Kolędowanie wraz z podopiecznymi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

 
Czerwonokrzyska Wigilia 

Małopolskiego Oddziału 

Okręgowego 

Wspólne świętowanie i kolędowanie. 

 Działania prowadzone cały 

rok szkolny: 

-Żółty Talerz 

 

-Pierwsza pomoc 
-Promocja wolontariatu  

 

 

-Akcja prowadzona przy współpracy Kulczyk Foundation, polegająca na  

dofinansowaniu dożywiania dzieci. 
-Pokazy pierwszej pomocy organizowane przez szkoły/ instytucje 

-Organizowanie prelekcji dla szkół o wolontariacie. 

 


