Hlavné úlohy a zásady hospodárenia ÚzS SČK
Košice - mesto na obdobie rokov 2009 – 2012
Hlavné úlohy vychádzajú zo Stratégie MF ČK a ČP, z potrieb programových úloh
územia ako aj materiálnych, finančných a personálnych možností ÚzS SČK Košice mesto.
SPOLKOVÁ ČINNOSŤ
Naďalej aktivizovať členov i dobrovoľníkov aktuálnou programovou činnosťou.
Posilňovať aktivity miestnych spolkov v oblasti prvej pomoci, bezpríspevkového
darcovstva krvi, zdravotnej výchovy a diseminácie v súlade s poslaním SČK. Zvýšenú
pozornosť venovať dobrovoľníkom podľa jednotlivých programov v zmysle Kódexu
dobrovoľníka a platnej legislatívy.
ZDRAVOTNÍCKE PROGRAMY
Výučbu prvej pomoci realizovať v zmysle európskej akreditácie a akreditácie MZ SR
v rozsahu 8, 16, a 33 hodín pre všetky skupiny obyvateľov.
V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach organizovať
vzdelávanie pracovníkov pracujúcich v epidemiologicky závažnom prostredí a tým
prispievať k ochrane a podpore zdravia verejnosti.
Naďalej realizovať kurzy Opatrovataľská služba, Základná masáž – klasická
a spolupracovať pritom so zdravotníckymi a sociálnymi zariadeniami a s ÚPSVaR.
Prostredníctvom dobrovoľníkov sa podieľať sa na výchove, získavaní, udržiavaní
a morálnom oceňovaní bezpríspevkových darcov krvi.
Udržiavať kontinuitu v doterajšom programe, metodickou podporou pomáhať pri
zabezpečovaní výchovy k BDK na školách v úzkej spolupráci s vedením škôl
a univerzít.
Naďalej získavať darcov krvi najmä z radov mladých ľudí. Prostredníctvom kampaní
Valentínska kvapka krvi a Študentská kvapka krvi oslovovať verejnosť, podieľať sa na
príprave mobilných odbery krvi v spolupráci s pracoviskom Národnej transfúznej
služby SR v Košiciach a Transfuziologickým oddelením Nemocnice Košice – Šaca a. s.,
1. súkromnej nemocnice.
Pokračovať v morálnom oceňovaní bezpríspevkových darcov krvi a udeľovať :
plaketu Dr. Jánskeho, medailu Dr. Kňazovického a navrhovať darcov krvi na ocenenia
mesta a regiónu. Aktualizovať databázu darcov krvi.
Deti a mládež
Realizovať projekt "Evička nám ochorela" v materských školách a projekt Mladý
zdravotník v základných školách. Organizovať výučbu prvej pomoci a súťaže pre deti
a mládež.
Naďalej metodicky pripravovať učiteľov materských a základných škôl v programoch :
výchova k darcovstvu krvi, výučba prvej pomoci, a šírenie myšlienok ČK a ČP.
Aktivizovať študentov stredných a vysokých škôl v oblasti bezpríspevkového darcovstva
krvi, organizovať workshopy a semináre pre dobrovoľníkov.
Zvyšovať odbornú úroveň družstiev prvej pomoci na stredných školách.

Zdravotná výchova
V procese vzdelávania kontinuálne zabezpečovať zdravotnú výchovu a výchovu
k zodpovednosti za zdravie.
Organizovať akcie pre širokú verejnosť s cieľom propagovať výučbu prvej pomoci,
Svetový dňa ČK, Svetový deň prvej pomoci, Svetový deň darcov krvi. Pri propagácii
a prevencii spolupracovať s partnermi i s PZ SR.
Pokračovať v realizácii európskeho projektu ČK: Bezpečnosť na cestách a prvá pomoc.
SOCIÁLNE A HUMANITNÉ PROGRAMY
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím
Naďalej zabezpečovať prevádzku zariadenia rodinného typu, poskytovať štandardné
služby s individuálnym prístupom pre klientov s ťažkým zdravotným postihnutím.
Požiadať o získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov na rekonštrukciu
a dostavbu zariadenia s cieľom zvýšenia kvality sociálnych služieb.
Spolupracovať s Úradom KSK, Obvodným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a
záujmovými združeniami. Postupne realizovať úlohy v zmysle zákona Z. z.č.448/2008
o sociálnych službách ...
Humanitné aktivity
Zabezpečovať personálnu, odbornú a materiálnu pripravenosť humanitných tímov na
pomoc počas mimoriadnych situácií.
Na úrovni miestnych spolkov signalizovať potrebu pomoci ľuďom v sociálnej núdzi.
Podieľať sa na organizácii verejných zbierok.
Pripravovať a cvičiť družstvá prvej pomoci, zúčastňovať sa celoštátnej súťaže Harinekov
memoriál.
Šírenie myšlienok ČK a ČP
Organizovať prednášky a besedy s cieľom šíriť princípy Hnutia ČK a ČP
a Medzinárodného humanitárneho práva na úrovni miestnych spolkov pre členov a
dobrovoľníkov. Disemináciu implementovať aj do vzdelávania verejnosti v jednotlivých
kurzoch.
MLÁDEŽ SČK
Podporovať činnosť mladých ľudí zapájaním do programových úloh územného spolku.
Podporovať programy Mládeže SČK a vzdelávanie v oblasti vedenia tímu i organizácie
programových projektov. Udržiavať kontinuitu dobrovoľníctva.
HOSPODÁRENIE
Rozvoj programových činností zabezpečovať viaczložkovými príjmami. Rozpočet na
volebné obdobie tvoriť: príjmami zo štátneho príspevku, príspevkami na sociálnu službu
pre klientov prostredníctvom KSK, ÚPSV a R a projektov. Rozhodujúce finančné zdroje
získavať vlastnými príjmami za vzdelávanie a sociálne služby.
Naďalej získavať 2% z daní od právnických a fyzických osôb.
Vytvárať a podávať projekty na získavanie finančných prostriedkov na rozvoj
a zvyšovanie kvality služieb.
V Košiciach apríl 2009

