100 LAT PCK NA LUBELSZYŹNIE
SKŁADAMY NASZĄ
HISTORIĘ
NARODZINY NA

STYCZEŃ

URODZINY
GORĄCZKA ZŁOTA
WYZWANIE 100

LUTY

każde niemowlę urodzone na Lubelszczyźnie w dniu 18.01.2019
czyli w naszą setną rocznicę otrzyma od nas symboliczny prezent;
start akcji zbierania monet 1, 2, 5 groszowych. Dochód
przeznaczony jest na m.in. letni wypoczynek dla dzieci. Cel na ten
rok: 100 000,00 zł na 100 lecie
inauguracja działania związanego z Honorowym Krwiodawstwem

CZAS

otwarcie sieci 15 świetlic dla Seniorów w województwie lubelskim

ZŁÓŻ

możliwość złożenia życzeń naszej organizacji przez mieszkańców
Lubelszczyzny

ŻYCZENIA PCK

MARZEC

działanie, którego celem jest zbieranie pamiątek, wspomnień,
dokumentów związanych z działalnością PCK na Lubelszczyźnie;

OLIMPIADA

15.03. konkurs kierowany do uczniów szkół podstawowych i

PROMOCJI

ponadpodstawowych w naszym województwie. Konkurs związany

ZDROWEGO

jest z promowaniem zdrowych nawyków i zdrowego stylu życia

STYLU ŻYCIA

KWIECIEŃ

ŚWIĘTO ULICY

działanie polegające na organizowaniu spotkań, happeningów itp.
na ulicach, które noszą nazwę Czerwonego Krzyża w woj. lubelskim

ETAP REJONOWY

turniej dla uczniów szkół ponad podstawowych na Lubelszczyźnie.
Etap rejonowy zostanie zorganizowany w niemal wszystkich
powiatach województwa lubelskiego. Celem Mistrzostw Pierwszej
Pomocy jest propagowanie zachowań związanych z umiejętnym
udzieleniem Pierwszej Pomocy.

OGÓLNOPOLSKICH
MISTRZOSTW
PIERWSZEJ
POMOCY
TYDZIEŃ PCK
6-17.05.2019

MAJ

ETAP OKRĘGOWY
MISTRZOSTW
PIERWSZEJ POMOCY
ŻYWY ZNAK PCK

kwesta z której dochód zostanie przekazany na działalność PCK.
Kulminacja wydarzeń w dniu 8.05. w Światowy Dzień Czerwonego
Krzyża. Szereg wydarzeń takich jak: wystawy, happeningi, pokazy
filmów będą miały na celu pokazanie naszych dokonań w
przestrzeni miejskiej
11.05. najlepsze drużyny z województwa spotkają się w Lublinie.
Zwycięzca będzie reprezentowała Lubelszczyznę w etapie
ogólnopolskim
konkurs kierowany do szkół na prezentację znaku Czerwonego
Krzyża w formie wizualnej

100 LAT PCK NA LUBELSZYŹNIE
GALA 100 LECIA

06.06.2019, najważniejsze spotkanie sympatyków, przyjaciół,
wolontariuszy, osób wspierających nasze działania i pracowników.
Gala odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lubinie

KRWIOMARSZ

druga edycja marszu w podzięce dla wszystkich Honorowych
Krwiodawców za najpiękniejszy dar humanitarny jakim jest krew

AKCJA LETNIA

organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z naszego
województwa

EDUKACJA

inauguracja programów edukacyjnych w szkołach

CZERWIEC

LIPIEC
SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

ZLOT PCK

CZŁOWIEK W

PAŹDZIERNIK

CENTRUM
DZIEŃ
MŁODZIEŻY PCK

LISTOPAD

DNI HONOROWEGO
DAWCY KRWI

GALA WOLONTARIATU

GRUDZIEŃ

SPOTKANIE WIGILIJNE

spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla pracowników i
Wolontariuszy Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK

inauguracja festiwalu filmowego; w trakcie festiwalu prezentowane
będą filmy związane z prawami człowieka, ekologią, działaniami
humanitarnymi
25.10. w tym dniu członkowie i wolontariusze, oraz wszyscy
związani z Młodzieżą PCK świętują organizując specjalne
spotkania, akcje, happeningi uliczne

23.11 Gala połączona z wręczeniem odznaczeń Honorowym
Krwiodawcom

4.12 spotkanie, którego celem jest podziękowanie
wszystkim Wolontariuszom angażującym się w
działania PCK
doroczne spotkanie z podopiecznymi Punktów Opieki
PCK

