NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA
Akcja Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych dla uczczenia
Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
- plan przedsięwzięcia
Cele Akcji:
1. Popularyzacja honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskanie
nowych krwiodawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża.
2. Zwrócenie uwagi na osobę funkcjonariusza w odniesieniu do NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI. Funkcjonariusz publiczny dbający o praworządność i bezpieczeństwo
obywateli powinien być kojarzony z niesieniem pomocy i ratowaniem życia ludzkiego.
3. Propagowanie tradycji wiernej służby Ojczyźnie historycznych formacji mundurowych
IIgiej RP: Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Brygady
Ochronnej i Oddziału Zamkowego – instytucji zapewniających bezpieczeństwo
najważniejszym osobom Rzeczypospolitej Polskiej, których spadkobiercą jest Biuro Ochrony
Rządu.
4. Skojarzenie munduru, opatrzonego symbolami i godłem Rzeczypospolitej Polskiej
gotowością oddania krwi dla Ojczyzny.

z

5. Wzmocnienie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza publicznego. Podkreślenie istoty,
wartości i znaczenia służby.

Założenia Akcji:
1. Funkcjonariusze służb mundurowych oddając krew, podnoszą poziom zaufania publicznego
do państwa; oprócz wykonywania obowiązków ustawowych, w dodatkowy sposób
wpływają na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wszystkie inicjatywy podejmowane przez służby mundurowe RP, w odbiorze społecznym
powinny być utożsamiane: z honorem, bezinteresownością i humanitaryzmem wartościami nadrzędnymi, zgodnymi z etosem i zasadami etyki funkcjonariusza
państwowego.
3. Funkcjonariusz państwowy także w czasie pokoju nie szczędzi swojej krwi dla dobra
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dziś nie musimy umierać dla Ojczyzny, ale w poczuciu obowiązku i z satysfakcją możemy
oddać drugiemu cząstkę naszego życia - krew.
5. Służba Ojczyźnie, jako naturalny obowiązek funkcjonariusza państwowego. Oddawanie krwi,
jako forma nowoczesnego patriotyzmu.
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Zasady Akcji
1. Akcja honorowego krwiodawstwa pod hasłem NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA
to
cykl przedsięwzięć podejmowanych przez krwiodawców i Kluby Honorowych Dawców
Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i
ośrodkach szkoleniowych służb mundurowych, a także urzędów państwowych i
organizacji biorących udział w akcji.
2. NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA proponowana jest do realizacji w okresie
od 21-go października do 20-go grudnia 2019-go roku.
3. Akcja HDK NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA wspierana jest od strony organizacyjnej
przez Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych i Niezależne
Samorządne Związki Zawodowe Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Nie przewidujemy
roli lidera kierującego całością przedsięwzięcia. Wszelkie działania powinny opierać się
na niezależnej woli każdego uczestnika; nie mogą podlegać jakiejkolwiek presji.
Organizator główny występuje jedynie w roli koordynatora akcji na terenie całego kraju.
4. W przedsięwzięciu biorą udział funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej, Policji,
Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Straży Miejskiej. Pożądane jest wsparcie
przedsięwzięcia przez inne służby mundurowe: Służbę Celną, Państwową Straż Pożarną,
Ochotniczą Straż Pożarną. W miarę możliwości można nawiązać kontakt ze szkołami
średnimi i wyższymi, urzędami państwowymi oraz organizacjami, np. Strzelec, czy
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Związek Harcerstwa Polskiego.
5. Kluby HDK biorące udział w akcji posługują się sobie właściwymi znakami graficznymi.
Po uzyskaniu zgody można wykorzystać również znaki innych służb mundurowych,
organizacji i instytucji. Kluby HDK działające w strukturach PCK powinny także używać
logo Polskiego Czerwonego Krzyża.
6. Wszyscy uczestnicy oddają krew pod hasłem: NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA. Akcja
cząstkowa może odbyć się w jednym dniu np. na terenie komendy oddziału, placówki
SG; komendy wojewódzkiej, miejskiej Policji, zakładu karnego, ośrodka szkoleniowego
lub w innym miejscu, z udziałem mobilnego punktu poboru krwi (krwiobus); może
również przebiegać przez kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt dni
w czasie określonym
w punkcie 2-gim Zasad Akcji; wtedy krew oddajemy w jednym lub kilku lokalnych
punktach krwiodawstwa na hasło naszego przedsięwzięcia, informując personel
medyczny o naszej akcji w celu późniejszego ustalenia jej wyników.
7. Każda cząstkowa Akcja HDK powinna być rzetelnie opisana z uwzględnieniem: ilości
uzyskanej krwi, miejsca, organizatorów i uczestników (służby, organizacje, osoby
cywilne, młodzież szkolna). Publikując, czy podając informacje do mediów należy
pamiętać o zaproponowanych powyżej celach i założeniach wspólnej akcji oraz
o ponadregionalnym zasięgu przedsięwzięcia, jak również o fakcie, iż jest to wspólne
działanie służb mundurowych RP oraz o haśle przewodnim NASZA KREW – NASZA
OJCZYZNA.
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8. Po zakończeniu akcji (najpóźniej do 15-go grudnia), zarządy klubów HDK lub inni
organizatorzy powinni podać koordynatorowi głównemu krótką informację
z
podsumowaniem swoich działań. Każdy organizator dla celów np. sprawozdawczych,
kronikarskich, czy medialnych, powinien opisać lokalne przedsięwzięcie wykorzystując
wszystkie informacje i sprawdzone dane. Informacje o akcjach cząstkowych należy
przesłać do koordynatora głównego. Koordynator główny akcji NASZA KREW – NASZA
OJCZYZNA na podstawie otrzymanych danych sporządza podsumowanie całości
przedsięwzięcia, które przekazuje patronowi honorowemu akcji oraz wszystkim
uczestnikom.
9. Oddawanie krwi jest sprawą honorową. Z tej racji zaświadczenia o ilości oddanej krwi
nie są potrzebne.
10. Nie przypisujemy sobie specjalnych zasług. Łączy NAS wspólne działanie, wspólna
sprawa, wspólna satysfakcja i jedno wspólne hasło:

NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA

o

akcja cząstkowa – akcja HDK przeprowadzona w jednostce danej formacji mundurowej, siedzibie
urzędu, szkoły, organizacji lub w lokalnym punkcie krwiodawstwa, w krwiobusie

o

koordynator (organizator akcji cząstkowej) – osoba zajmująca się organizowaniem
i rozpowszechnianiem akcji cząstkowej HDK

o

organizator główny(koordynator główny) – osoba zajmująca się całościowym wdrożeniem
i popularyzowaniem akcji w strukturach służb mundurowych a także zbieraniem informacji o akcjach
cząstkowych, na których podstawie sporządza podsumowanie całościowe przedsięwzięcia dla patrona
honorowego oraz dla wszystkich uczestników akcji

o

patron honorowy - Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia
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