Decyzja Zarządu Głównego PCK
z dnia 23.08.2005 r.
(protokół Nr 50/2005)

Kryteria Nadawania Odznaki „Honorowy Dawca Krwi
– Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
(opracowane przez Prezydium Krajowej Rady HDK PCK)
I. Kryteria nadawania odznaki.
1. Oddanie co najmniej 20 litrów krwi pełnej lub innych jej składników według
obowiązujących przeliczników.
2. Co najmniej 10 letnia aktywna działalność na rzecz ruchu honorowego krwiodawstwa,
w tym 5 letnia działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu.
3. Konkretne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia, w tym m.in.:
a) pozyskanie nowych dawców lub członków Klubu HDK PCK,
b) wspieranie działań w zakresie zwiększenia ilości pobranej krwi poprzez
organizowanie otwartych akcji poboru krwi,
c) organizowanie lub przeprowadzanie spotkań promujących honorowe
krwiodawstwo w różnych środowiskach, np.: szkoły, uczelnie, zakłady pracy,
miejsca zamieszkania, wieś, służby mundurowe,
d) promowanie honorowego krwiodawstwa w środkach masowego komunikowania
(TV, radio, prasa, internet),
e) kierowanie klubem HDK lub udział w pracach rad honorowego krwiodawstwa
różnych szczebli co najmniej przez jedną kadencję,
f) organizowanie imprez integrujących środowiska honorowych krwiodawców i ich
rodzin,
g) promowanie ruchu HDK w miejscu pracy, nauki i zamieszkania (ulotki, gabloty,
bilbordy, reklamy na środkach komunikacji itp.),
h) organizowanie różnych konkursów z zakresu promocji hdk,
i) działania wspierające funkcjonowanie i rozwój klubów hdk
PCK np.:
wykonywanie prac użytecznych, zabieganie o sponsorów, pełnienie dyżurów,
dokumentowanie efektów pracy klubów itp.,
j) tworzenie nowych klubów HDK PCK,
k) współpraca z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa.
II. Procedura.
1. Wnioski należy składać do biura ZG PCK w terminie do:
a) wariant I - 15 marca każdego roku
b) wariant II - 30 sierpnia każdego roku.
2. Rozpatrywania wniosków dokonuje komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień w terminie
określonym przez ZG PCK.
3. Zakwalifikowane wnioski ZG PCK przedstawia Ministrowi Zdrowia co najmniej na 3,
miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki.
4. Wręczenia odznak dokonuje Minister Zdrowia lub wyznaczona przez niego osoba w
sposób uroczysty w terminach wskazanych przez Ministra Zdrowia.
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