


Misja
Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża tworzy otwarte i wspierające

środowisko angażujące młodych ludzi w działanie na rzecz swoich rówieśników.

Wolontariusze pełnią rolę edukatorów, którzy realizują projekty poruszające ważne dla

młodzieży tematy w swoich środowiskach lokalnych. Jako członkowie Polskiego

Czerwonego Krzyża wspierają również rozwój działalności Stowarzyszenia dbając o to,

aby działania odpowiadały aktualnym potrzebom społeczności dziecięco-młodzieżowej.

 

 

 

 

Wizja
Chcielibyśmy, aby Młodzież PCK była aktywnym członkiem Polskiego Czerwonego

Krzyża biorącym udział w kreowaniu zmian w stowarzyszeniu, realizacji działań

statutowych, aktywizacji jednostek podstawowych i tworzeniu przestrzeni do

aktywności obywatelskiej. Ruch Młodzieży PCK powinien być siecią wolontariuszy,

którzy współpracują ze sobą, wymieniają się doświadczeniami, kierują tymi samymi

wartościami i mają takie same możliwości rozwoju swojej działalności.
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Wstęp
 

 

 

 
 

Mówi się, że młodzież jest przyszłością. Zdajemy sobie sprawę, że w dużej mierze to w rękach

młodzieży spoczywają przyszłe losy Polskiego Czerwonego Krzyża. To również od młodzieży

zależy, jak będzie wyglądała nasza organizacja za 5, 10 czy 50 lat. Przez ostatnie lata

wielokrotnie dyskutowano o Młodzieży PCK, jednak bez pełnego udziału samej młodzieży.

Poczyniono także wiele zmian w kierunku większego zaangażowania i wspierania Młodzieży

PCK: utworzono Tymczasową Krajową Radę Młodzieży PCK, reaktywowano coroczne obozy

liderów/ek,  zorganizowano  Ogólnopolski  Zjazd  Młodzieży  PCK czy rozpoczęto integrowanie  

i sieciowanie grup SIM PCK. Przed nami jednak jeszcze długa droga. Chcielibyśmy w ręce

Młodzieży PCK oddać kawałek naszej organizacji i pozwolić młodzieży wytyczać kierunki

zmian    w    Polskim    Czerwonym    Krzyżu,    tak    aby    stała    się   pełnoprawnym    partnerem 

 w zarządzaniu procesami zachodzącymi wewnątrz jednostek podstawowych, na poziomie

rejonowym, okręgowym i krajowym. Niniejsza strategia określa kierunek rozwoju Ruchu

Młodzieżowego  PCK na lata 2020-2025.

 

Zdajemy sobie sprawę ze zmian jakich wymaga Polski Czerwony Krzyż w erze zagrożeń

cyfrowych, zmian klimatu, migracji czy globalizacji. Z jednej strony młodzi ludzie są

nieproporcjonalnie  dotknięci  szybkimi  zmianami  zachodzącymi  w  otaczającym  ich świecie,

 z drugiej strony w obliczu otaczających wyzwań jako członkowie/kinie PCK mają przed sobą

nowe możliwości działania. Młodzież dysponuje potencjałem do mobilizowania się,

angażowania w sprawy społeczne i gospodarcze oraz do napędzania zmian, które chce

zobaczyć wokół siebie. 

 

Silne zaangażowanie najmłodszych członków Stowarzyszenia ma kluczowe znaczenie dla

rozwoju oddziałów rejonowych i okręgowych PCK. Dokument ten określa ramy ułatwiające

zaangażowanie nowego pokolenia obecnych i przyszłych liderów/ek społeczności lokalnych,

jako wolontariuszy/ek poszczególnych jednostek podstawowych i oddziałów PCK oraz jako

beneficjentów/ek programów i projektów PCK skierowanych do młodzieży. 
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Żaden indywidualny obszar wskazany w niniejszej Strategii nie jest ważniejszy niż inne.

Należy je wdrażać wspólnie, aby zwiększyć zaangażowanie młodzieży w całości procesów

zachodzących w PCK. Oczekuje się, że wszystkie struktury PCK włączą niniejszą strategię

do  swoich  działań  poprzez  wdrożenie wskazanych celów, w oparciu o lokalne potrzeby

 i możliwości.

 

Strategia Rozwoju Ruchu Młodzieżowego PCK została oparta na wynikach

ogólnopolskiego badania Ruchu Młodzieżowego PCK przeprowadzonego w dniach

15.03.2019 – 14.06.2019 wśród opiekunów/ek  i członków/kiń Szkolnych Kół PCK,

pracowników/czek PCK zajmujących się młodzieżą, członków/kiń Grup SIM PCK w całej

Polsce. Na podstawie raportu z badania zdefiniowano następujące obszary potrzeb

Ruchu Młodzieżowego PCK:

 - szkolenia i edukacja Młodzieży PCK, w tym zapewnienie wolontariuszom szkoleń przez

oddziały okręgowe i rejonowe PCK

- wprowadzenie nowej tematyki do działalności Młodzieży PCK, m. in. zmiany klimatu,

tolerancja, nowe inicjatywy lokalne

- stworzenie     i     wprowadzenie     jednolitego     programu     wdrażania      wolontariuszy 

w działalność PCK na poziomie rejonowym i okręgowym

- stworzenie spójnej i różnorodnej oferty wolontariatu dla Młodzieży PCK

- zapewnienie Młodzieży PCK przestrzeni do samorealizacji, rozwoju oraz wdrażania

własnych pomysłów

-   stałe   wsparcie   merytoryczne   ze   strony   pracowników   PCK/oddziałów rejonowych

i okręgowych PCK dla Szkolnych Kół PCK oraz Grup SIM PCK 

- zapewnienie nowych materiały informacyjnych i edukacyjnych dla różnych grup

wiekowych ,  

- dostęp do materiałów promocyjnych i gadżetów

- sprawna  koordynacja  Ruchu  Młodzieży  PCK na poziomie ogólnopolskim, okręgowym

i rejonowym 

- wykorzystanie nowych technologii w działalności Młodzieży PCK

- pierwsza pomoc jako obszar priorytetowy działania Młodzieży PCK

- większy nacisk na realizację programów edukacyjnych PCK skierowanych do

młodzieży

 

 

 
STRATEGIA ROZWOJU RUCHU MŁODZIEŻOWEGO PCK 

NA LATA 2020 - 2025



 

 

04

Stworzenie strategii zostało poprzedzone szeregiem spotkań w Biurze Zarządu

Głównego PCK oraz pracami w grupie roboczej tworzonej przez Ewę Jakutajć  (BZG PCK)

i Kamila Raczyńskiego (LOO PCK). Po opracowaniu wyników badania, stworzono zespół

pracujący nad niniejszą strategią w skład którego włączono przedstawicieli grup

Młodzieży PCK: Filipa Rynkowskiego (Tymczasowa Krajowa Rada Młodzieży PCK/Grupa

SIM PCK Iława) oraz Martę Krasińską (Grupa SIM PCK Łódź). Następnie odbyły się

konsultacje Strategii z wybranymi opiekunami/kami Szkolnych Kół PCK. Dokument

został przesłany do konsultacji do wszystkich dyrektorów oddziałów okręgowych PCK.

Autorzy/ki Strategii reprezentują grupy młodzieży i personelu PCK na poziomie

rejonowym, okręgowym i krajowym. Strategia Rozwoju Suchu Młodzieży PCK na lata

2020 – 2025 została zaprezentowana na spotkaniu Zarządu Głównego PCK w dniu

28.01.2020.
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Podczas wdrażania Strategii Biuro Zarządu Głównego PCK będzie odpowiedzialne za

wspieranie  wszystkich  oddziałów  okręgowych,  zapewnienie komunikacji między oddziałami 

i BZG oraz bieżące planowanie, monitorowanie i ocenę realizacji strategii. Wraz z Tymczasową

Krajową Radą Młodzieży PCK, Biuro Zarządu Głównego PCK będzie odpowiadać również za

realizację  obszaru  II  Regulaminy  i  dokumentacja oraz elementów związanych z działaniami 

o  charakterze ogólnopolskim. Największa odpowiedzialność spoczywa na poszczególnych

oddziałach okręgowych i rejonowych PCK, które będą miały za zadanie wdrożenie niniejszej

Strategii na swoim terenie. Ten wspólny wysiłek zapewni zwiększenie zaangażowania

młodzieży w całym PCK teraz i w przyszłości.

 

Strategia    przewiduje    realizację    zadań    w    ciągu    pięciu    lat.   Zależy   nam   na   płynnym 

i stopniowym wprowadzaniu zmian - oczekujemy, iż każdego roku zrealizowane będzie co

najmniej 20% zaplanowanych działań. Monitoring postępów będzie przeprowadzany raz na

pół roku w formie sprawozdań oraz spotkań  w wybranych oddziałach okręgowych.
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Odnosząc się do potrzeb Młodzieży PCK zebranych w ogólnopolskim badaniu, a także zmian

zachodzących w społeczeństwie wyznaczyliśmy 4   priorytetowe obszary działalności

Młodzieży PCK na lata 2020-2025:

 

1.      Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc jest niezmiennie bardzo ważnym tematem w środowisku dziecięco-

młodzieżowym. Młodzież PCK od wielu lat jest aktywna w tym obszarze  i wykazuje duże

zaangażowanie    w    szerzenie    wiedzy    wśród    najmłodszych    oraz    swoich    rówieśników. 

W najbliższych latach chcemy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie

wolontariuszy   do   podejmowania   różnorodnych  działań z zakresu upowszechniania wiedzy 

z   zakresu   pierwszej   pomocy:   rozwijanie  umiejętności   prowadzenia pokazów i warsztatów 

z    zakresu    pierwszej   pomocy,    zwiększenie   dostępności   do   materiałów    dydaktycznych 

i edukacyjnych oraz przygotowanie merytoryczne.

 

2.      Edukacja rówieśnicza
Przez najbliższe pięć lat chcemy zwrócić szczególną uwagę na programy edukacji

rówieśniczej, które pozwalają na bezpośrednie zaangażowanie młodych ludzi w tematykę

ważną  dla  ich  grupy  wiekowej  oraz  umożliwiają  efektywne  kreowanie  postaw  i   nawyków 

w danej społeczności. Chcemy wspierać młodzież w podejmowaniu działań w ich

środowiskach lokalnych i poruszaniu tematów odpowiadających na współcześnie pojawiające

się problemy. Poprzez szkolenia przygotowujące Młodzież do roli edukatorów rówieśniczych,

a także udostępnianie materiałów, z których mogliby czerpać wiedzę chcemy zwiększyć

zaangażowanie wolontariuszy w  tę formę  działań.
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3.    Zmiany klimatyczne
Międzynarodowa   Federacja   Stowarzyszeń   Czerwonego   Krzyża  i  Czerwonego   Półksiężyca 

w Strategii 2020-2030 zwraca szczególną uwagę na zagrożenia związane ze zmianami

klimatycznymi oraz podkreśla potrzebę  zaangażowania środowisk lokalnych w działania,

które  pozwolą  je  spowolnić. Młodzież jest zarówno świadkiem tych zmian jak i konsekwencji 

z nimi związanych. Coraz częstsze katastrofy naturalne, o których nieustannie informują nas

media, a także zmiany w klimacie Polski są częścią rzeczywistości każdego z nas. Chcemy

odpowiedzieć na nowo pojawiające się wyzwania i problemy poprzez włączenie tematyki

zmian klimatycznych w szereg różnorodnych działań podejmowanych przez Młodzież PCK

 

4.     Nowe inicjatywy lokalne
Chcemy dać Młodzieży PCK przestrzeń oraz narzędzia do tworzenia nowych inicjatyw

lokalnych w poszczególnych jednostkach podstawowych. Potrzeby oraz zasoby

poszczególnych środowisk młodzieżowych są różne, w zależności od miejsca czy grupy

wiekowej. Zachęcając wolontariuszy do tworzenia nowych, lokalnych projektów będziemy

efektywniej wspierać środowiska dziecięco-młodzieżowe oraz poszerzymy ofertę wolontariatu

młodzieżowego. Motywowanie wolontariuszy młodzieżowych do podejmowania nowych

działań zwiększy również ich wrażliwość na współcześnie pojawiające się problemy oraz

pozwoli zdobyć doświadczenie i wiedzę związane z tworzeniem projektów społecznych.
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Analiza strategiczna
„SWOT”
Mocne strony                                                                              Słabe strony

sieć wolontariuszy w całej Polsce
(rozbudowane struktury
Stowarzyszenia)
stosunkowo duża ilość wolontariuszy
oferta skierowana do osób w szerokim
przedziale wiekowym (od przedszkola
do 30 r.ż.)
długoletnia tradycja
przynależność do Międzynarodowego
Ruchu Czerwonego Krzyża i
Czerwonego Półksiężyca
 zaangażowanie działających
wolontariuszy w rozwój Ruchu
Młodzieży PCK
rozbudowana oferta możliwości
zaangażowania wolontariuszy
perspektywa rozwoju osobistego
wolontariuszy i długoletniej współpracy
w strukturach Młodzieży PCK

brak przejrzystej oferty  

niewykorzystane zasoby kandydatów na
wolontariuszy
brak jednolitego systemu rekrutacji
oraz wprowadzania wolontariuszy w
działalność w poszczególnych
jednostkach podstawowych
 brak spójnych działań promocyjnych
Ruchu Młodzieżowego PCK
 brak środków finansowych na rozwój
działalności jednostek podstawowych
 trudności w komunikacji między
oddziałami okręgowymi, rejonowymi,
BZG PCK oraz jednostkami
podstawowymi
brak odpowiedniej ilości pracowników
odpowiadających za działalność
młodzieżową
 brak współpracy między jednostkami
podstawowymi
malejąca ilość osób chętnych do
pełnienia funkcji opiekuna SK PCK

     i szczegółowych informacji dotyczących           
     wolontariatu w poszczególnych  
    oddziałach i jednostkach podstawowych
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Analiza strategiczna
„SWOT”
 
Szanse                                                                                                      Zagrożenia

 duża ilość funduszy zewnętrznych                   
i programów grantowych
możliwości nawiązywania współpracy
międzynarodowej
duża ilość szkoleń skierowanych do
osób pracujących z młodzieżą
możliwości wykorzystania
rozbudowanej struktury i potencjału
dużej ilości członków/kiń

zwiększająca się konkurencja ze strony
innych organizacji pozarządowych
zmiany w prawie (np. penalizacja
działań związanych z edukacją
seksualną)
obniżony poziom zaufania do
organizacji (np. w wyniku afer
finansowych)
wypalenie aktywistyczne

     wolontariuszy oraz pracowników
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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  do   uwzględnienia   młodzieży 
w zarządach oddziałów.
 
2. Motywowanie młodzieży do zaangażowania w zarządzanie strukturami PCK. Zachęcenie do brania
odpowiedzialności za życie stowarzyszenia, inicjowania działań i proponowania kierunków zmian. 
 
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.
 
4. Zwiększenie ilości Grup SIM PCK na poziomie krajowym do minimum dwóch w każdym oddziale
okręgowym PCK.
 
5. Stworzenie    i    wdrożenie    jednolitej    ścieżki    przepływu    informacji    między   Młodzieżą   PCK 
a pracownikami i zarządami poszczególnych oddziałów rejonowych i okręgowych.
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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.
 
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. Analiza    poszczególnych    etapów    uzyskania    tytułu    SIMa.    Aktualizacja  i rewizja dokumentu  
pt. „Droga do SIMa”.
 
4. Aktualizacja i rewizja regulaminów nadawania odznak Społecznych Instruktorów Młodzieżowych
PCK.
 
5. Aktualizacja dokumentacji Szkolnych i Akademickich Kół PCK oraz Grup SIM PCK. Ujednolicenie
sprawozdawczości w poszczególnych jednostkach podstawowych Młodzieży PCK. 
 
6. Stworzenie i wprowadzenie jednolitego wzoru umów wolontariackich w całym  Stowarzyszeniu.
 
7. Stworzenie przewodnika po wymogach formalnych związanych z zakładaniem, funkcjonowaniem
 i prowadzeniem poszczególnych jednostek podstawowych Młodzieży PCK.
 
8. Stworzenie nowego regulaminu wyborów do Krajowej Rady Młodzieży PCK.

STRATEGIA ROZWOJU RUCHU MŁODZIEŻOWEGO PCK 
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III  Finansowanie

1. Umożliwienie jednostkom podstawowym Młodzieży PCK aplikowania raz w roku o mini granty do
macierzystego Oddziału Okręgowego PCK.
 
2. Stworzenie poradnika dobrych praktyk dot. pozyskiwania środków na działalność jednostek
podstawowych młodzieży PCK.
 
3. Stworzenie bazy z informacjami o grantach, konkursach i dotacjach na rozwój działalności
młodzieżowej.

IV Nowoczesne metody i narzędzia organizacji pracy

1. Wprowadzenie  nowych form opłacania składek członkowskich poprzez płatność online.
 
2. Stworzenie ogólnopolskiej platformy wymiany informacji, zasobów i dobrych praktyk, którymi
dana jednostka podstawowa lub oddział mógłby się podzielić (umiejętności, materiały, sprzęty itd.).
 
3. Stworzenie w każdym oddziale okręgowym i rejonowym bazy danych wolontariuszy
 i aktualizowanie ich dwa razy w roku.
 
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.
 
5. Wykorzystywanie  nowoczesnych  narzędzi  multimedialnych  w komunikacji i edukacji Młodzieży
PCK (Skype, Facebook, Instagram, e-learning, webinaria itp.).
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6. Aktualizowanie    stron    internetowych    PCK    oraz    lokalnych    i    regionalnych   social  mediów  
w informowaniu o wolontariacie poprzez ujednoliconą  strategię promocji młodzieżowej. 
 
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.
 
8. Stworzenie aktualnego podręcznika do nauki pierwszej pomocy skierowanego do Młodzieży PCK.

V Rekrutacja i utrzymywanie wolontariuszy

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.
 
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.
 
3. Wprowadzenie  jednolitego  systemu  nagradzania   wolontariuszy  poprzez nadawanie odznaczeń 
według nowo opracowanego regulaminu.
 
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.
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5. Opracowanie oferty wolontariatu skierowanego do młodzieży w każdym oddziale okręgowym.
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. 
 
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.
 
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.
 
8. Sieciowanie  i  nawiązywanie  współpracy  między  poszczególnymi  jednostkami  podstawowymi 
w danym oddziale okręgowym jak i poza nim. 
 
9. Stworzenie oferty edukacji rówieśniczej do działań młodzieżowych w poszczególnych
oddziałach i jednostkach podstawowych. Zapewnienie młodzieży przestrzeni do bycia
edukatorami  i edukatorkami młodzieżowymi w swoich społecznościach lokalnych. 
 
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 dobrych praktyk związanych z działaniami
międzynarodowymi organizowanymi przez poszczególne oddziały okręgowe i rejonowe PCK.
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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.
 
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.
 
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.
 
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.
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