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Koncepčné zámery vychádzajú zo Stratégie Medzinárodnej federácie ČK a ČP, Koncepčných 

zámerov SČK, z potrieb programových úloh územia a možností Územného spolku SČK Košice –

mesto na nasledujúce volebné obdobie.

kosice.redcross.sk

Koncepcia rozvoja územného spolku SČK Košice-mesto 2020-2025



Miestne spolky

Územný spolok SČK Košice – mesto tvoria registrované miestne spolky. Členstvo je dobrovoľné a nesie so sebou tak 

práva ako aj povinnosti. Členovia súhlasia so siedmimi princípmi Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Miestne 

spolky sú zamerané na aktivity zvýšenie povedomia o poskytovaní prvej pomoci, humanitárna pomoc a bezpríspevkové 

darcovstvo krvi.
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• Zvýšiť atraktivitu a povedomie o činnosti miestnych spolkov SČK. 

• Zabezpečiť pripravenosť členov miestnych spolkov v prípade mimoriadnych situácií.
CIEĽ

• Pravidelne sa stretávať s členmi miestnych spolkov , min 1x za rok.

• Realizovať prezentácie pre záujemcov – dobrovoľníkov s informáciami o SČK, 2x za rok.

• Vyhlasovať grant pre miestne spolky z rozpočtu ÚzS Košice -mesto, 1x za rok na činnosť, vzdelávanie 

a iné aktivity.

• Realizovať odovzdávanie ocenení za darcovstvo krvi priamo v komunite miestneho spolku.

• Zabezpečiť šírenie poslania, úloh a princípov ČK a ČP prostredníctvom miestnych spolkov.

• Pravidelne zasielať informácie o realizovaných aktivitách SČK za účelom zapájania sa do aktivít.

• V prípade realizácie zbierok (finančných, potravinových, materiálnych...) prenechať časť  distribúcie na 

miestne spolky pre ich komunitu, za vopred stanovených podmienok. 

AKTIVITY



Dobrovoľníctvo

Účasť dobrovoľníkov z miestnych spolkov, Mládeže SČK i z radov verejnosti , tvorí významný podiel v aktivitách SČK: pri 

podpore darcovstva krvi,  prvej pomoci, sociálnej práci, humanitárnej činnosti, pri práci s deťmi a mládežou. Prínos 

týchto ľudí pre spoločnosť je neoceniteľný a nevyčísliteľný. 
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• Zvýšiť počet aktívnych dobrovoľníkov SČK.CIEĽ

• Zabezpečiť dostatočné materiálne prostriedky pre prácu dobrovoľníkov.
• Poskytovať dobrovoľníkom bezplatne vzdelávanie (z rozpočtu SČK alebo z dotácií a grantov).
• Poskytnúť priestory v Dome SČK pravidelné stretávanie dobrovoľníkov.
• Znovu obhájiť  certifikát o získaní značky kvality „S dobrovoľníčkami  a dobrovoľníkmi to vieme“ od 

Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií získaný na obdobie 3 rokov.
• Spolupracovať s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja a Magistrátom mesta Košice.
• Každoročne realizovať Deň otvorených dverí v Dome SČK a Týždeň dobrovoľníctva SČK v spolupráci s 

dobrovoľníkmi.
• Oceniť aktívnych dobrovoľníkov , 1x za rok.
• Realizovať prezentácie pre záujemcov – dobrovoľníkov s informáciami o SČK, 2x za rok.
• Zabezpečiť šírenie poslania, úloh a princípov ČK a ČP prostredníctvom dobrovoľníkov.

AKTIVITY



Mládež SČK

V súčasnosti funguje hnutie Mládež pod ÚzS Košice mesto. Pracujú na nasledovných projektoch: Dorotka a jej priatelia, 

HAP – školenia stredné školy , Spolu to zvládneme (zariadenie pre seniorov v Barci – VIA LUX). Taktiež spolupracujú na 

aktivitách v oblasti zvýšenia povedomia o poskytovaní prvej pomoci pre študentov a žiakov, pri realizácií súťaží prvej 

pomoci pre školy.
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• Skvalitniť činnosť hnutia Mládež SČK pod ÚzS Košice mesto a rozšíriť členskú základňu.CIEĽ

• Zabezpečiť dostatočné materiálne prostriedky pre prácu členov Mládeže.
• Poskytovať členom Mládeže bezplatne vzdelávanie (z rozpočtu SČK alebo z dotácií a grantov).
• Poskytnúť priestory v Dome SČK pravidelné stretávanie členov Mládeže.
• Každoročne realizovať Deň otvorených dverí v Dome SČK a Týždeň dobrovoľníctva SČK v spolupráci s 

členmi hnutia Mládež.
• Zabezpečiť realizáciu min. 3 projektov pre komunity v meste Košice členmi Mládeže. 
• Spolupracovať v rámci aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o poskytovaní prvej pomoci. 
• Spoluorganizovať súťaže prvej pomoci pre základné a stredné školy, 1x za rok.
• Zúčastniť sa národnej súťaže mladých zdravotníkov – memoriál Dr. Harineka.
• Realizovať aktivity pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci a  Svetového dňa ČK, pre širokú 

verejnosť. 

AKTIVITY



Bezpríspevkové darcovstvo krvi

V súlade so zákonom a zmluvou s MZ SR organizujeme a zabezpečujeme bezpríspevkové darcovstvo krvi v meste 

Košice v spolupráci s NTS SR Košice a HTO Šaca. Realizujeme oceňovanie darcov krvi.
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• Zvýšiť povedomie o bezpríspevkovom darcovstve krvi najmä medzi mladými ľuďmi, zabezpečiť morálne 

oceňovanie darcov krvi a udeľovaní plakety Dr. Jánskeho a medaily Dr. Kňazovického.

CIEĽ

• Realizovať aktivity zamerané na výchovu a získavanie darcov krvi, najmä z radov mladých ľudí.

• Morálne oceniť bezpríspevkových prvodarcov krvi , 1x ročne.

• Realizovať slávnostné oceňovanie darcov krvi , udeliť  plakety Dr. Jánskeho a medaily Dr. Kňazovického, 

1x za rok.

• Zapojiť sa do národných kampaní Valentínska a Študentská kvapka krvi.

• Spolupracovať s NTS a HTO. 

• Realizovať aktivity pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi.

AKTIVITY



Vzdelávanie – kurzy
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• Realizovať kvalitné kurzy pre verejnosť, školy, zamestnávateľov v súlade s akreditáciou MZ SR a MPSVaR 

SR. 

• Zvýšiť počet frekventantov kurzov, a tým prispieť k ochrane podpore zdravia verejnosti a k poskytovaniu 

prvej pomoci. 

CIEĽ

• Zabezpečiť materiálne vybavenie kurzov v potrebnom rozsahu.

• Využívať sociálne siete a iné marketingové aktivita zamerané na informácie o kurzoch.

• Realizovať aktivity pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci. pre širokú verejnosť. 

• Pri propagácii prvej pomoci spolupracovať s  RÚVZ SR, ÚPSVaR Košice, Obvodným úradom Košice, 

Krajským a okresným riaditeľstvom PZ SR  Košice. 

• Zabezpečiť šírenie poslania, úloh a princípov ČK a ČP prostredníctvom realizovaných kurzov.

AKTIVITY



• Domov sociálnych služieb – ambulantná forma pre deti a mladých dospelých odkázaných na pomoc inej fyzickej 

osoby, kapacita 25. 

• Jedáleň - zdravé obedy pre starobných a invalidných dôchodcov, osoby s nepriaznivým zdravotným stavom, 

zamestnancov a pre verejnosť. Kuchyňa denne zabezpečuje okrem obedov aj desiaty a pitný režim pre prijímateľov 

sociálnej služby DSS.

• Špecializované sociálne  poradenstvo – bezplatné poradenstvo poskytované 1 poradkyňou na základe udelenej 

akreditácie Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a pre ľudí v nepriaznivej situácii a ich 

rodinným príslušníkom. 

• Opatrovateľská služba – poskytovaná v Košiciach a okolí, realizovaná v na základe financovania z rozpočtu 

Magistrátu mesta Košice a v rámci národného projektu. 
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Sociálne služby registrované v Registri poskytovateľov sociálnych služieb v KSK
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• Poskytovať kvalitné sociálne služby v súlade s podmienkami kvality. Zabezpečiť vysokú mieru spokojnosti 

prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov.

CIEĽ

• Implementovať a monitorovať podmienky kvality pri poskytovaní jednotlivých sociálnych služieb.

• Pravidelne merať spokojnosť prijímateľom sociálnych služieb a získavať a následne realizovať návrhy na zlepšenie 

a zmenu.

• Zabezpečiť vzdelávanie a supervíziu zamestnancov v oblasti sociálnych služieb. 

• Realizovať odborne a kvalitne jednotlivé  odborné činnosti v DSS.

• Realizovať externé aktivity pre prijímateľov sociálnych služieb v DSS.

• Pravidelne realizovať stretnutie s rodičmi v DSS , 2x za rok, vrátane prípravy a vyhodnotenia individuálnych plánov. 

• Zabezpečiť príjemné a bezpečné prostredie pre prijímateľov sociálnych služieb a rodinných príslušníkov. 

• Variť v súlade s prijatými zásadami zdravej kuchyne.

• Zvýšiť a udržať počet stravníkov v jedálni. 

• Zabezpečiť príjemné a efektívne prostredie v jedálni.

• Zvýšiť počet špecializovaných poradcov na 2.

• Poskytovať kvalitné špecializované sociálne poradenstvo ambulantnou a terénnou formou.

• Využívať rôzne moderné možnosti poskytovania poradenstva (telefonicky, mailom, on-line, ...)

• Zabezpečiť efektívnosť využitia pracovného času opatrovateliek. 

• Zabezpečiť financovanie opatrovateľskej služby. 

AKTIVITY

Sociálne služby registrované v Registri poskytovateľov sociálnych služieb v KSK



Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť v ambulancii a zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ)  

fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBRL), ktorá je registrovaná ako  poskytovateľ zdravotnej starostlivosti –

Košický samosprávny kraj, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Špecializačný odbor: fyziatria, balneológia a 

liečebná rehabilitácia. MUDr. Katarína Šalamonová - zodpovedná osoba - ordinuje v rámci ordinačných hodín 

ambulancie. Realizujeme aj metódu Therasuit najmä pre zdravotne postihnuté deti a mládež. 
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• Poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. 

• Zabezpečiť vysokú mieru spokojnosti pacientov.

CIEĽ

• Poskytovať kvalitné zdravotné výkony.
• Pravidelne merať spokojnosť pacientov.
• Vytvoriť a udržiavať príjemnú atmosféru v ambulancii a čakárni pre pacientov. 
• Zvýšiť zazmluvnené limity zdravotných poisťovní.  
• Zabezpečiť kvalitné prístroje a zariadenie potrebné pre kvalitné a moderné poskytovanie zdravotných 

výkonov.
• Zabezpečiť rodinné prostredie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

AKTIVITY



Humanitárna pomoc

Spolupracujeme pri organizovaní , poskytovaní a sprostredkovaní humanitárnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach na 

základe podnetu príslušných orgánov, alebo na základe vlastného rozhodnutia. Žiadosti o pátraciu službu postupujeme 

Ústrediu SČK na vybavenie.
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• Realizovať kvalitné kurzy pre verejnosť, školy, zamestnávateľov v súlade s akreditáciou MZ SR a MPSVaR SR. 

• Zvýšiť počet frekventantov kurzov, a tým prispieť k ochrane podpore zdravia verejnosti a k poskytovaniu 

prvej pomoci. 

CIEĽ

• Spolupracovať pri príprave a aktívne sa zúčastňovať Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany 

(organizuje Okresný úrad Košice)

• Aktivizovať dobrovoľníkov a v prípade potreby zabezpečiť účasť dobrovoľníkov na realizácii úloh pri 

mimoriadnej udalosti. 

• Realizovať potravinovú a finančnú zbierku pre ľudí v nepriaznivej situácii, 1x za rok.

• Pripraviť družstvá prvej pomoci za účelom účasti na národnej súťaži mladých zdravotníkov - memoriál 

Dr. Harineka.

AKTIVITY


