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Szanowni Państwo! 

W związku z wprowadzaniem Strategii Ruchu Młodzieżowego PCK na lata 2020-2025 

chcielibyśmy przekazać krótki przewodnik implementacji działań zawartych w tym 

dokumencie.   

W ramach realizacji strategii każdy z Oddziałów Okręgowych PCK zobowiązany jest  

do realizacji 20% działań każdego roku,  aby w 2025 roku osiągnąć 100%. 

Ze względu na fakt, iż dokument zawiera działania, za które odpowiedzialne będą nie tylko 

Oddziały Okręgowe i Rejonowe PCK, lecz również Biuro Zarządu Głównego PCK oraz 

Tymczasowa Krajowa Rada Młodzieżowa PCK, zaznaczyliśmy elementy, które dotyczą 

Państwa pogrubioną czcionką oraz krótkim opisem w kolorze zielonym. Za pozostałe 

elementy odpowiadać będzie Biuro Zarządu Głównego PCK oraz Tymczasowa Krajowa Rada 

Młodzieżowa PCK. Dodatkowe uwagi zaznaczone są pogrubioną czcionką w kolorze 

niebieskim. 

W ramach realizacji strategii Biuro Zarządu Głównego PCK będzie prowadziło monitoring 

implementacji działań w formie półrocznych raportów oraz spotkań w wybranych 

oddziałach. W opisie poszczególnych działań znajdziecie Państwo informacje na temat 

sposobu monitoringu poszczególnych elementów. 

Mamy nadzieję, że przewodnik ten pomoże Państwu w planowaniu i realizacji działań 

objętych strategią. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny 
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Punkt 
strategii 

Nazwa działania Instrukcja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
I     Włączenie 

Młodzieży PCK w 
struktury Polskiego 
Czerwonego Krzyża 

 

 
1. Dążenie do płynnej wymiany 
pokoleniowej w strukturach PCK. 
Zachęcenie zarządów poszczególnych   
Oddziałów   Rejonowych   i   Oddziałów   
Okręgowych PCK do   uwzględnienia   
młodzieży w zarządach. 

 

 
W ramach monitoringu wprowadzania strategii 
będziemy wymagali informacji na temat 
obecności i aktywności Młodzieży PCK  
w zarządach okręgowych i rejonowych lub też 
podjętych kroków, aby włączyć Młodzież PCK do 
zarządów okręgowych i rejonowych. 
 

 
2. Motywowanie młodzieży do 
zaangażowania w zarządzanie strukturami 
PCK. Zachęcenie do brania 
odpowiedzialności za życie stowarzyszenia, 
inicjowania działań i proponowania 
kierunków zmian.  

 
Chcielibyśmy, aby oddziały włączały Młodzież 
PCK w pracę nad nowymi projektami  
i działaniami. Oczekujemy, iż przedstawiciele 
Młodzieży PCK będą, więc zapraszani do dyskusji 
i konsultacji. Monitorując ten element będziemy 
pytać o obecność Młodzieży PCK na spotkaniach 
z pracownikami i zarządem oraz o projekty, 
które konsultowane były  
z członkami Ruchu Młodzieżowego PCK. 
 

 
3. Utworzenie  Krajowej  Rady  Młodzieży  
PCK   jako  ciała  koordynującego  działania   
młodzieżowe i integrującego je z całym 
stowarzyszeniem na poziomie krajowym. 
Konsultowanie działań skierowanych do 
młodzieży z KRM oraz uwzględnianie 
przedstawionych opinii, wniosków i sugestii 
z nimi związanych. 

 

 
Za utworzenie Krajowej Rady Młodzieży PCK 
(KRM) odpowiedzialne będzie Biuro Zarządu 
Głównego PCK. Oddziały Okręgowe i Rejonowe 
PCK zachęcamy jednak do współpracy z KRM: 
konsultowania działań skierowanych do 
młodzieży, zapraszania przedstawicieli KRM do 
dyskusji na temat nowych inicjatyw, problemów 
związanych z Ruchem Młodzieżowym PCK itp. 
Do czasu utworzenia Krajowej Rady Młodzieży 
PCK rolę przedstawicieli Ruchu Młodzieżowego 
PCK pełnić będzie Tymczasowa Krajowa Rada 
Młodzieżowa PCK (TKRM) zgodnie z uchwałą 
472/2019. Monitorując ten element będziemy 
pytać o współpracę z KRM lub TKRM.  
Z Tymczasową Krajową Radą Młodzieżową PCK 
można kontaktować się mailowo: tkrm@pck.pl 
 

 
4. Zwiększenie ilości Grup SIM PCK na 
poziomie krajowym do minimum dwóch  
w każdym Oddziale Okręgowym PCK. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punkt ten dotyczy Oddziałów Okręgowych PCK, 
w których nie funkcjonują Grupy SIM PCK.  
W ramach monitoringu będziemy pytać czy 
oddział opracował plan stworzenia Grupy SIM 
PCK oraz czy zostały podjęte kroki, aby go 
zrealizować. Wymagane będzie dołączenie 
opracowanego planu lub też informacji  
o powołaniu Grupy SIM PCK wraz z danymi 
kontaktowymi do przewodniczącego 
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5. Stworzenie    i    wdrożenie    jednolitej    
ścieżki    przepływu    informacji    między   
Młodzieżą   PCK a pracownikami i zarządami 
poszczególnych Oddziałów Rejonowych i 
Okręgowych PCK. 
 

 
Punkt ten jest ściśle związany z utworzeniem 
baz danych wolontariuszy na każdym szczeblu 
organizacyjnym. Biuro Zarządu Głównego PCK 
przygotuje wytyczne na temat przepływu 
informacji, lecz zastosowanie ich jest 
obowiązkiem oddziałów okręgowych  
i rejonowych.  Element ten będzie 
monitorowany wraz z punktem dotyczącym 
bazy danych wolontariuszy - będziemy prosić o 
informacje na temat stworzonej bazy oraz 
przekazanie danych kontaktowych do 
przedstawicieli poszczególnych grup. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II  Regulaminy i 
dokumentacja 

 

 
1. Doprecyzowanie terminologii „członek 
PCK” i „wolontariusz PCK”. Stworzenie 
wewnętrznego dokumentu wyjaśniającego 
przyjętą nomenklaturę wraz z instrukcją 
dotyczącą sprawozdawczości ilości członków i 
wolontariuszy PCK.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za tę część strategii odpowiadać będzie Biuro 
Zarządu Głównego PCK wraz z Tymczasową 
Krajową Radą Młodzieżową PCK. Wszystkie 
zmiany konsultowane będą z Oddziałami 
Okręgowymi i Rejonowymi PCK- 
wolontariuszami oraz pracownikami. 
 
 

 
2. Rewizja i aktualizacja dokumentu  pt. 
„Struktury i zasady działania ruchu 
młodzieżowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża”. Analiza i modyfikacja regulaminów 
poszczególnych jednostek podstawowych 
Młodzieży PCK. Reorganizacja 
funkcjonowania rad młodzieżowych na 
poziomie rejonowym i okręgowym. 
Aktualizacja deklaracji członkowskiej 
młodzieży PCK.  
 

 
3. Aktualizacja i rewizja regulaminów 
nadawania odznak Społecznych Instruktorów 
Młodzieżowych PCK. 
 

 
4. Aktualizacja dokumentacji Szkolnych i 
Akademickich Kół PCK oraz Grup SIM PCK. 
Ujednolicenie sprawozdawczości w 
poszczególnych jednostkach podstawowych 
Młodzieży PCK. 
 

 
5. Stworzenie i wprowadzenie jednolitego 
wzoru umów wolontariackich w całym  
Stowarzyszeniu. 
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6. Stworzenie przewodnika po wymogach 
formalnych związanych z zakładaniem, 
funkcjonowaniem i prowadzeniem 
poszczególnych jednostek podstawowych 
Młodzieży PCK.  

 
7. Stworzenie nowego regulaminu wyborów 
do Krajowej Rady Młodzieży PCK. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III  Finansowanie 

 

 
1. Umożliwienie jednostkom podstawowym 
Młodzieży PCK aplikowania raz w roku o 
mini granty do macierzystego Oddziału 
Okręgowego PCK. 
 

 
W ramach realizacji tego elementu każdy  
z Oddziałów Okręgowych PCK powinien 
opracować własny plan wsparcia finansowego 
jednostek podstawowych. 
Wysokość wsparcia jak i sposób jego 
przyznawania zależy od Państwa. Monitorując 
wprowadzanie tego elementu będziemy pytać o 
opracowany plan dotyczący mini grantów oraz 
prosić o jego przesłanie. 
 

 
2. Stworzenie poradnika dobrych praktyk dot. 
pozyskiwania środków na działalność 
jednostek podstawowych młodzieży PCK.  
 

 
Za tę część strategii odpowiadać będzie Biuro 
Zarządu Głównego PCK. 

 
3. Stworzenie bazy z informacjami o 
grantach, konkursach i dotacjach na rozwój 
działalności młodzieżowej. 
 

 
Za tę część strategii odpowiadać będzie Biuro 
Zarządu Głównego PCK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV Nowoczesne 
metody i narzędzia 
organizacji pracy 

 

 
1. Wprowadzenie  nowych form opłacania 
składek członkowskich poprzez płatność 
online. 
 

 
Monitorując ten element będziemy pytać  
o planowany termin wprowadzenia tej formy 
płatności lub też plan wdrożenia nowego 
systemu. 
 

 
2. Stworzenie ogólnopolskiej platformy 
wymiany informacji, zasobów i dobrych 
praktyk, którymi dana jednostka podstawowa 
lub oddział mógłby się podzielić 
(umiejętności, materiały, sprzęty itd.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Działanie to zostanie zrealizowane przez BZG 
PCK, które odpowiedzialne będzie za stworzenie 
platformy. Zadaniem Oddziałów Okręgowych  
i Rejonowych PCK będzie natomiast 
poinformowanie o nowym narzędziu wszystkich 
wolontariuszy, członków i pracowników, tak, 
aby każdy miał możliwość korzystania z niego. 
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3. Stworzenie w każdym Oddziale 
Okręgowym i Rejonowym PCK bazy danych 
wolontariuszy i aktualizowanie ich dwa razy 
w roku. 
 

 
Oczekujemy, iż w ciągu 5 lat każdy Oddział 
Okręgowy i Rejonowy PCK będzie miał 
stworzoną elektroniczną bazę aktywnych 
wolontariuszy i członków PCK.  Wytyczne 
związane z bazami danych zostaną przesłane 
przez BZG PCK, tak aby wszystkie oddziały 
posiadały ten sam system, który umożliwi 
zebranie danych ogólnopolskich.  
 

 
4. Stworzenie    wewnętrznej    strony    
internetowej    dla    Młodzieży    PCK,    
która   będzie zawierać bazę   dobrych   
praktyk,   kalendarz   akcji   na dany rok,  
scenariusze  zajęć,  dokumenty  związane  z 
funkcjonowaniem poszczególnych jednostek 
podstawowych. 
 
 
 

 
Działanie to częściowo zostanie zrealizowane 
przez BZG PCK, które odpowiedzialne będzie za 
stworzenie strony internetowej. Od oddziałów 
Okręgowych i Rejonowych PCK będziemy 
oczekiwać zaangażowania w zbieraniu 
materiałów takich jak scenariusze zajęć, 
przykłady ciekawych akcji itd.  
 

  
5. Wykorzystywanie  nowoczesnych   
narzędzi  multimedialnych  w komunikacji i 
edukacji Młodzieży PCK (Skype, Facebook, 
Instagram, e-learning, webinaria itp.). 
 

 
Monitorując ten element będziemy prosić  
o informacje na temat ilości i rodzajów 
przeprowadzonych działań/akcji  
z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. 
 

 
6. Aktualizowanie    stron    internetowych    
PCK    oraz    lokalnych    i    regionalnych   
social  mediów  w informowaniu  
o wolontariacie poprzez ujednoliconą  
strategię promocji młodzieżowej.  
 

 
BZG PCK będzie udostępni wszystkim 
oddziałom, krótki przewodnik związany  
z promocją działań Ruchu Młodzieżowego PCK. 
Monitorując ten element będziemy prosić  
o przesłanie linków do stron, na których 
umieszczane były informacje i relacje związane  
z działalnością młodzieżową. 
 

 
7. Aktywne działania będące odpowiedzią 
na współczesne wyzwania. Włączenie 
priorytetów związanych ze zmianami 
klimatu, uzależnieniami od multimediów, 
migracją, zdrowiem psychicznym i dobrym 
samopoczuciem do programów i akcji 
młodzieżowych. Poszukiwanie nowych 
sposobów rozwiązywania problemów. 
 

 
Monitorując ten element będziemy prosić  
o informacje dotyczące wszelkich nowych 
inicjatyw, które zostały podjęte przez 
wolontariuszy młodzieżowych lub też szkoleń 
zaproponowanych wolontariuszom. 
 

 
8. Stworzenie aktualnego podręcznika do  
nauki pierwszej pomocy skierowanego do 
Młodzieży PCK. 
 
 

 
Za ten element strategii odpowiadać będzie 
Biuro Zarządu Głównego PCK. 
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1. Zapewnienie Młodzieży PCK dostępu do 
informacji, narzędzi i publikacji potrzebnych  
do pełnienia roli liderów w społecznościach 
lokalnych. Stworzenie zakładki na stronie 
www zawierającej kompendium wiedzy  
o funkcjonowaniu i rozwoju Ruchu Młodzieży 
PCK.  
 

 
Za ten element strategii odpowiadać będzie 
Biuro Zarządu Głównego PCK wraz  
z Tymczasową Krajową Radą Młodzieżową PCK. 

 
2. Opracowanie     jednolitego     procesu     
rekrutacji     i    wprowadzania     Młodzieży   
w   działalność  w   poszczególnych   
jednostkach   podstawowych.     Aktywizacja   
opiekunów   Szkolnych   Kół    PCK  
i angażowanie ich w ten proces. 
 
 
 
 

 
Za ten element strategii odpowiadać będzie 
Biuro Zarządu Głównego PCK wraz  
z Tymczasową Krajową Radą Młodzieżową PCK. 

 
 
3. Wprowadzenie  jednolitego  systemu  
nagradzania   wolontariuszy  poprzez 
nadawanie odznaczeń  według nowo 
opracowanego regulaminu. 
 
 
 
 

 
 
Element ten będzie monitorowany po 
opracowaniu i zatwierdzeniu nowego 
regulaminu dotyczącego odznaczeń dla 
członków Ruchu Młodzieżowego PCK. 
 

 
4. Wprowadzenie    edukacji   dla   
pracowników  PCK  odpowiedzialnych  za  
działania   młodzieżowe. Organizacja   
corocznego   spotkania   pracowników  
odpowiedzialnych  za działania młodzieżowe 
na poziomie krajowym, poprzedzona 
spotkaniem na poziomie okręgowym. 
 

 
Za organizację spotkania krajowego dla 
pracowników pracujących z młodzieżą  
odpowiedzialne będzie BZG PCK. Oprócz 
spotkania i działań edukacyjnych na szczeblu 
krajowym,  w ramach monitoringu rezultatów, 
będziemy prosić o informację na temat spotkań 
i szkoleń dla pracowników na szczeblu 
okręgowym. 
 

 
5. Opracowanie oferty wolontariatu 
skierowanego do młodzieży w każdym 
Oddziale Okręgowym PCK. Oferta   powinna   
opierać   się   o   ogólnopolski   kalendarz  
wydarzeń  i działań PCK oraz o lokalną i 
regionalną specyfikę i możliwości 
zaangażowania młodzieży w danych 
oddziałach. Publikacja oferty na stronie 
www danego oddziału okręgowego. 
Aktualizacja oferty min. raz w roku.  
 

 
Oczekujemy, iż każdy oddział okręgowy 
opublikuje na swojej stronie www i/lub stronie 
na portalu Facebook ofertę wolontariatu 
skierowaną do młodzieży. Oferta powinna 
zawierać jak najbardziej szczegółowe informacje 
na temat działalności, w którą mogą 
zaangażować się wolontariusze: konkretne 
propozycje działań/obszary działalności, wymiar 
czasu wolontariatu oraz dane kontaktowe do 
oddziału/jednostki podstawowej. 
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6. Organizacja raz w roku ogólnopolskich 
zjazdów Młodzieży PCK, na których młodzież 
będzie miała możliwość wymiany dobrych 
praktyk, ewaluacji działań w danym roku 
szkolnym oraz stworzenia kalendarza akcji na 
przyszły rok i oceny postępów we 
wprowadzaniu strategii. Umożliwienie 
modyfikacji i modyfikacji strategii na 
podstawie wniosków młodzieży. 
 

 
Za ten element strategii odpowiadać będzie 
Biuro Zarządu Głównego PCK. 

 
7. Unowocześnienie działań skierowanych do 
Młodzieży. Tworzenie raz w roku min. jednej 
nowej młodzieżowej akcji ogólnopolskiej oraz 
zwiększenie efektywności wybranego na 
dany rok priorytetu działań. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zachęcamy wszystkich wolontariuszy do 
tworzenia nowych projektów i inicjatyw. 
Prosimy, aby wolontariusze lub jednostki 
podstawowe, które mają ciekawy pomysł na 
akcję/działanie ogólnopolskie kontaktowały się 
z Biurem Zarządu Głównego PCK 
(ewa.jakutajc@pck.pl/mlodziez@pck.pl) lub 
Tymczasową Krajową Radą Młodzieżową PCK   
(tkrm@pck.pl). Element ten nie będzie brany 
pod uwagę w monitoringu działań Oddziałów 
Okręgowych i Rejonowych PCK. 
 

 
8. Sieciowanie  i  nawiązywanie  współpracy  
między  poszczególnymi  jednostkami  
podstawowymi w danym oddziale 
okręgowym jak i poza nim.  
 

 
Zależy nam, aby jednostki podstawowe Ruchu 
Młodzieżowego PCK współpracowały ze sobą, 
podejmowały wspólne działania oraz wspierały 
się.  
Monitorując ten element będziemy pytać  
o współpracę między różnymi jednostkami 
(szkolenia, akcje, wymianę zasobów). 
Punkt ten obejmuje również działania, które 
umożliwią nawiązywanie kontaktów między 
wolontariuszami oraz dostęp do informacji (np. 
tworzenie grup na facebooku, zachęcanie do 
śledzenia profilu Młodzież PCK/Polski Czerwony 
Krzyż itp.) 
 

 
10. Umożliwienie Młodzieży PCK 
reprezentowania Stowarzyszenia na forach 
międzynarodowych. Zachęcenie młodzieży 
do partycypacji w wydarzeniach 
międzynarodowych organizowanych przez 
Ruch Czerwonego Krzyża. Stworzenie bazy 
informacji związanych z możliwościami 
aplikowania o fundusze na działania 
międzynarodowe oraz korzystania z ofert 
innych organizacji Czerwonego Krzyża  
i Czerwonego Półksiężyca. Stworzenie bazy 

 
Oddziały Okręgowe PCK powinny zachęcać 
młodzież i umożliwiać jej udział w inicjatywach 
międzynarodowych. Pracownicy powinni 
zapewnić  dostęp do informacji o prowadzonych 
rekrutacjach wszystkim wolontariuszom. 
Zachęcamy również do partycypowania  
w kosztach w miarę możliwości poszczególnych 
oddziałów. Monitorując ten element będziemy 
pytać o sposób przekazania informacji  
o rekrutacji, ilości wolontariuszy 
zainteresowanych wyjazdem oraz wsparcie 
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dobrych praktyk związanych z działaniami 
międzynarodowymi organizowanymi przez 
poszczególne oddziały okręgowe i rejonowe 
PCK. 
 
 

zaproponowane wolontariuszom. 

 
11. Wspieranie w poszczególnych 
jednostkach podstawowych procesów 
integracji członków jednostek 
podstawowych oraz zapewnienie wsparcia 
w przypadku konfliktów i problemów w 
grupie. Stworzenie publikacji zawierającej 
scenariusze zajęć i przykłady akcji 
młodzieżowych. Stworzenie schematu 
wsparcia młodzieży przez 
pracownika/opiekuna jednostki 
podstawowej w wypadku wystąpienia 
trudności w pracy i współpracy w grupie. 
 

 
Zdajemy sobie sprawę, że nie w każdym 
Oddziale Okręgowym i Rejonowym PCK są 
pracownicy odpowiedzialni za działalność 
młodzieżową. W ramach realizacji strategii 
pracownicy powinni zapewnić jednak 
podstawowe wsparcie młodym 
wolontariuszom- prowadzić zajęcia integracyjne 
w Grupach SIM PCK, poinformować 
wolontariuszy do kogo w danym oddziale mogą 
zwrócić się z problemem, monitorować 
podejmowane działania przez wolontariuszy 
oraz inspirować do podejmowania nowych 
inicjatyw. Pracownicy powinni być szczególnie 
uważni na problemy młodzieży oraz szukać 
różnych sposobów rozwiązywania ich. 
 Monitorując ten element będziemy pytać  
o dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej 
za wsparcie wolontariuszy młodzieżowych oraz 
działania podjęte przez pracownika. 
Aby wesprzeć pracowników PCK w tym zadaniu, 
BZG PCK stworzy scenariusze zajęć 
integracyjnych oraz krótki poradnik dotyczący 
wspierania wolontariuszy. 
 
 

  
12. Wprowadzenie programu „Youth as 
Agents of Behavioral Change” w działalność 
młodzieżową na poziomie jednostek 
podstawowych, oddziałów rejonowych, 
oddziałów okręgowych i ogólnopolskich 
programów skierowanych do Młodzieży 
PCK. 
 

 
Implementacja tego elementu będzie 
monitorowana po opracowaniu programu  
i udostępnieniu go oddziałom okręgowym  
i rejonowym. 
 

 
13. Włączenie w działania Młodzieży PCK 
tematyki związanej z przeciwdziałaniem 
dyskryminacji, dialogiem 
międzykulturowym i przeciwdziałaniem 
przemocy jako zagadnień przekrojowych 
dotyczących wszystkich obszarów 
działalności PCK służących przeciwdziałaniu 
wzrostu ksenofobii i wykluczenia 
społecznego. 
 

 
Chcemy, aby w działaniach lokalnych 
podejmowanych przez młodzież pojawiały się 
nowe tematy odpowiadające współczesnym 
problemom. Monitorując ten element będziemy 
pytać o zrealizowane działania/szkolenia w tej 
tematyce lub też plany związane z ich realizacją. 
Zależy nam również, aby tematyka równości, 
dialogu, przeciwdziałania przemocy  
i wykluczeniu społecznemu była uwzględniana 
przy realizacji wszystkich inicjatyw (planowanie 
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działań tak, aby włączać osoby wykluczone 
społecznie, zapewnić bezpieczną przestrzeń dla 
każdego itd.). Monitorując ten element 
będziemy pytać o działania, które uwzględniały 
te aspekty. 
 

 
14. Poszukiwanie nowych sposobów 
rekrutacji, angażowania wolontariuszy, a 
także innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie 
wolontariatu we wszystkich grupach 
wiekowych dotyczących młodzieży, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na działania i 
możliwości rekrutacji   wśród   członków  
Szkolnych  Kół   PCK   zarówno  w szkołach  
podstawowych  jak i w szkołach 
ponadpodstawowych. 
 

 
Monitorując ten element będziemy pytać  
o innowacyjne rozwiązania wprowadzone przez 
oddziały w zakresie rekrutacji, angażowania 
wolontariuszy oraz podejmowanych działań. 
Innowacyjne rozwiązania powinny być 
działaniami, które w nowy sposób odpowiadają 
na problemy pojawiające się w danym oddziale 
(np. spadek liczby wolontariuszy, brak 
zaangażowania wolontariuszy, spadek 
zainteresowania prowadzonymi działaniami 
itp.). 
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