
Netestujeme iba na jednom mieste, ale
súčasťou našej každotýždennej práce sú aj
výjazdy do firiem a rôznych spoločností. ÚzS
SČK BA - mesto vyhral tender a v Rozhlase a
televízii Slovenska sme ku dňu 28.02.2021
otestovali spolu 5352 pracovníkov.

Verejné debaty v roku 2021 ešte stále kolujú okolo boja proti šíreniu
vírusu SARS-CoV-2, ktorý mnohým ľuďom ovplyvnil život závratným a
hlavne negatívnym spôsobom. Slogan „Je to v našich rukách“ hovorí o tom,
že aj my môžeme ovplyvniť život druhým, ale v dobrom slova zmysle.
Darovaním krvi aj v tejto ťažkej dobe dokážeme zachrániť nejeden život a
preto nedovoľme, aby nás strach odradil. Celoslovenská kampaň
Valentínska kvapka krvi* trvala do 19. marca 2021, ale darovať krv môžete
aj po jej skončení! Dodržujme všetky protiepidemiologické opatrenia a
prejavme spolupatričnosť k tým, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní.
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Vzhľadom na to, že sa nemôžeme fyzicky stretávať, rozhodli sme sa
spustiť kampaň pod názvom „Spoznajme sa!“. Každý mesiac Vám
budeme postupne predstavovať jednotlivých zamestnancov ÚzS SČK
Ba - mesto, členov Územnej rady Mládeže SČK Ba - mesto a našich
dobrovoľníkov. Veríme, že aj týmto spôsobom budeme bližšie k Vám a
akonáhle to bude možné, radi Vás privítame aj osobne!

Spoznajme sa!
Pani riaditeľka Územného spolku SČK Bratislava - mesto,
PhDr. Pavlína Ferenčič, nastúpila do funkcie v apríli 2020.
Priniesla so sebou mnohé pokrokové zmeny, tak aby činnosť
SČK v hlavnom meste Slovenskej republiky odrážala potreby
najzraniteľnejšieho obyvateľstva a dosahovala úroveň, akú si
takéto veľké mesto zaslúži. Medzi najväčšie priority počas
svojho pôsobenia vo funkcii zaradila systémovú
modernizáciu a digitalizáciu aktivít, ktorá urýchlila jednotlivé
úkony a prispela tak k celkovej efektivite práce. 
"Získavanie a udržanie dobrovoľníkov je kľúčovým faktorom
správneho fungovania každého Územného spolku, a preto
považujem aktívnu komunikáciu a poskytovanie príležitostí za
základ budovania fungujúcej komunity, priateľstva a v
neposlednom rade dobrého tímu", hovorí pani riaditeľka.
Vo voľnom čase sa rada venuje aktívnemu oddychu v prírode
a v lete hráva plážový volejbal. Tiež si rada prečíta dobrú
knihu a objavuje nové recepty vo svojej kuchyni.

V mesiaci február dostali pracovníci našej MOM krídla v
podobe energetických nápojov od spoločnosti Redbull.
Takýmto darom  sa veľmi tešíme a ďakujeme!

Všetky potrebné informácie a pokyny k darovaniu krvi nájdete na:  https://redcross.sk/kampan/valentinska-kvapka-krvi-2021/

Zaujímavosti:

Počet nových
dobrovoľníkov: 19

Počet vydaných
obedov:  604

Sledujte nás na sociálnych sieťach a buďte vždy v obraze!

https://www.facebook.com
/sckbamesto/

https://www.instagram.com
/sck_bratislava/ 

Naši pracovníci MOM sú naozaj mobilní

Počet
odpracovaných
dobrovoľníckych

hodín: 1060

Počet nových darcov
krvi počas VKK*: 395

„Dobrovoľníci nie
sú platení. 

Nie preto, že by
boli bezcenní, 

ale preto, že ich
práca je na

nezaplatenie.“


