Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2141/2010
Burmistrza Krotoszyna z dnia 27 września 2010 r.
FORMULARZ IDENTYFIKACYJNY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Pełna nazwa i forma prawna organizacji:

Polski Czerwony Krzyż
Dokładny adres siedziby organizacji:

61-563 Poznań, ul. Górna Wilda 99 A-B, adres do korespondencji:
63-700 Krotoszyn, ul. Kobylińska 10a
Dane kontaktowe:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty e-mail:

62 725 2390
pck-krotoszyn@o2. pl

Numer konta organizacji:

78 1090 1157 0000 0000 1501 5157
Rok rejestracji organizacji:

Liczba członków organizacji:

Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Zarządu, z wyszczególnieniem funkcji:
1. Kierzek Krzysztof
Prezes ZR PCK
2. Odrowski Jerzy
V-ce Prezes ZRPCK
3. Stojewski Sławomir
V-ce Prezes ZR PCK
4. Kowalska Czesława
Skarbnik
5. Jarczewska Helena
Sekretarz
6. Hołoga Tomasz
Członek
7. Borkiewicz Adam
Członek
Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej, z wyszczególnieniem funkcji:
1. Kot Bogdan
Przewodniczący Kom. Rew.
2. Górka Ryszard
Sekretarz
3. Fórmański Roman
Członek
Informacje nt. działalności organizacji, organizowanych imprezach, informacje o osiągnięciach,
nagrodach, dotacjach (w przypadku braku miejsca proszę użyć dodatkowej kartki papieru):

Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie
we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz
jakichkolwiek dyskryminacji zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy
etnicznej pochodzenia społecznego, rasy, płci i religii lub poglądów politycznych.
Podstawowe zadania statutowe PCK to praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie
społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.
PCK prowadzi działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych. Współpracuje z
władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa
humanitarnego. W czasie konfliktu zbrojnego wspomaga wojskową i cywilną służbę zdrowia.
Promocja honorowego krwiodawstwa.
Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą.
PCK działa na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych

oraz mniejszości narodowych. Prowadzi szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
PCK działa na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych
oraz mniejszości narodowych. Prowadzi szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
PCK
jest
liderem
w
zakresie
szkoleń
pierwszej
pomocy
w
Polsce.
Działa bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.
Działalność
edukacyjna
wśród
dzieci
i
młodzieży,
wolontariat.
Jednym z priorytetów jest działalność wśród dzieci i młodzieży. Liczne kampanie i programy
są bezpośrednio do nich kierowane. PCK organizuje kolonie letnie i zimowe, prowadzi
placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne.
Najważniejszymi działaniami, jakie podejmuje PCK są:
Organizacja uroczystych spotkań z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa
Realizacja Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu, Międzynarodowym i Polskim Czerwonym Krzyżu.
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
Akcje poboru krwi
Akcje badań kandydatów potencjalnych dawców szpiku kostnego.
Organizacja festynów charytatywnych
Czerwonokrzyska Gwiazdka
Wielkanoc dla Wszystkich

