
XI edycja turnieju „Młoda krew ratuje życie” 

 

 



W roku szkolnym 2013/2014 
Szkolne Koło PCK przy ZSP w Sławie 

zorganizowało 3 akcje 
krwiodawcze, podczas których 

zarejestrowano 129 osób, 
ostatecznie 99 krwiodawców 

oddało 44,55 l krwi 



Porównując z ubiegłym 
rokiem szkolnym               

(77 krwiodawców = 34,65l krwi) 

zainteresowanie udziałem 
w akcjach honorowego  

krwiodawstwa w 
środowisku szkolnym,      

jak i lokalnym, znacznie 
wzrosło  



 

 

 

 

Przeprowadzenie akcji możliwe jest 
tylko dzięki współpracy z Zarządem 

Rejonowym PCK w Nowej Soli     
oraz Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Zielonej Górze 



Wszystkie akcje oddawania krwi 
zostały poprzedzone działaniami 

promującymi honorowe 
krwiodawstwo w środowisku 
lokalnym, przede wszystkim 

szkolnym 
 





 

 

 pogadanki 
wychowawców i 
opiekuna SK PCK z 
pełnoletnimi 
uczniami 

 



 rozgłaszanie 
terminów akcji 
poprzez 
rozwieszanie 
plakatów na terenie 
miasta i gminy 
Sława oraz 
zamieszczanie 
informacji w 
lokalnych mediach 

 

 

 



 fotografowanie i relacjonowanie przebiegu 
akcji w postaci artykułów oraz ich 
publikacja na stronach internetowych i w 
lokalnej prasie 

 

 



 Panorama Leszczyńska: „Żużel za krew” 
(11.04.2014), „Sporo chętnych do oddania krwi” 
(19.04.2014) 

 Ziemia Wschowska: „W Sławie chętnie oddają 
krew” (11.10.2013), „Oddaj krew, dostaniesz bilet 
na Falubaz” (03.04.2014) 

 Oficjalna strona miasta Sława: „Twoja krew = 
Moje życie” (01.10.2013), „Wiosenna akcja 
oddawania krwi z Falubazem” (08.04.2014) 

 Biuletyn Sławski: „Oddają krew” (Nr2 2014) 



31 osób zarejestrowanych 26 osób oddało 11,7 l krwi 





42 osoby zarejestrowane 33 osoby oddały 14,85 l krwi 







56 osób zarejestrowanych 40 osób oddało 18 l krwi 









 wykonanie przez uczniów plakatów promujących 
honorowe krwiodawstwo 



 

 wręczenie 
absolwentom 
szkoły 
podziękowań za 
uczestniczenie w 
akcjach podczas 
uroczystego 
zakończenia szkoły 

 



 udział honorowych 
dawców krwi w 
konferencji dot. 
transplantacji i 
krwiodawstwa 
„Przeszczep 
rodzinny – 
bezcenny dar” 
24.10.2013 w 
Zielonej Górze  



 dzięki poparciu klubu 
ostatnia akcja 
oddawania krwi miała 
wyjątkowy charakter 
– padł frekwencyjny 
rekord liczby osób 
zainteresowanych 
udziałem  

 sławscy krwiodawcy 
otrzymali od ZKŻ 
Falubaz wejściówki 
na mecz ligowy 

 





 SK PCK zajmuje się przede wszystkim 
promowaniem idei honorowego 
krwiodawstwa 

 działalność koła związana jest także 
z promocją zdrowego stylu życia oraz 
rozwijaniem postaw wolontariackich 

 informacje dotyczące działalności SK 
PCK można znaleźć na stronie 
www.zsp-slawa.pl 



 ZSP w Sławie promuje honorowe dawstwo 
krwi od 2008 r. 

 w 17 akcjach, które do tej pory odbyły się w 
szkole, 482 krwiodawców oddało 216,9 l 
krwi 

 od października 2013 podczas każdego 
poboru krwi istnieje możliwość zgłoszenia 
się jako dawca szpiku 
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 udział w szkolnym i 
rejonowym etapie 
Ogólnopolskiej 
Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu 
Życia PCK 

 

 



 udział grupy uczniów w warsztatach 
szkoleniowych o HIV/AIDS we Wschowie 

 

 Przeprowadzenie II Szkolnego Konkursu 
Wiedzy o AIDS 
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 2 zbiórki żywności w sklepie Biedronka w 
Sławie pod hasłem „Pomóż nam pomagać” 

 ilość zebranych darów to ok 600 kg 
artykułów żywnościowych 

 w przeprowadzeniu zbiórek uczestniczyło 
48 wolontariuszy uczniów i uczennic ZSP w 
Sławie 
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 po raz pierwszy drużyna z ZSP w Sławie 
uczestniczyła w Mistrzostwach Pierwszej 
Pomocy PCK 

 w etapie rejonowym w Nowej Soli zajęła III 
miejsce, ale I w powiecie, co dało jej awans 
do kolejnego etapu 

 w etapie okręgowym w Czerwieńsku zajęła 
IV miejsce 
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