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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 10.V.2012

SVĚTOVÝ DEN ČERVENÉHO KŘÍŽE
Dne 8. května se slaví Světový den Červeného kříže. Český červený kříž (ČČK) se
ke Světovému dni připojí slavnostním shromážděním v Senátu Parlamentu ČR i
akcemi oblastních spolků. 8. květen je výročním dnem narození Henri Dunanta,
zakladatele celosvětové humanitární organizace – Mezinárodního hnutí Červeného kříže a
Červeného půlměsíce.
Mezinárodní hnutí ČK&ČP sdružuje ve 188 národních společnostech Červeného kříže,
Červeného půlměsíce a Davidovy hvězdy celkem 90 milionů členů, zaměstnanců a
dobrovolníků a ročně se jeho pomoci dostane čtvrť miliardě lidí na Zemi.
V letošním roce si připomínáme 150 let od vydání knihy Vzpomínka na Solferino, v níž
Dunant navrhl založení světové pomocné organizace i přijetí první z Ženevských úmluv.
Český červený kříž má v současnosti na tři desítky tisíc členů a dobrovolníků a působí po
celém území republiky. Veřejnost zná jeho hlavní projekty, kterými jsou propagace
bezpříspěvkového dárcovství krve, výuka první pomoci dětí i dospělých, léčebné pobyty pro
děti, poskytování pomoci při katastrofách, sociální služby či aktivity pro seniory; dvanácti
miliony Kč přispěl loni ČČK na zahraniční humanitární aktivity.
V pondělí 14. května od 11.00 hod. se uskuteční v Senátu Parlamentu ČR slavnostní
shromáždění zasloužilých členů a dobrovolníků ČČK i jeho kolektivních členů – Vodní
záchranné služby, Horské služby, Svazu záchranných brigád kynologů, Skalní záchranné
služby CHKO Broumovsko, České speleologické společnosti, MediClinic a České unie
námořního jachtingu. V sobotu 12. května v Praze osm desítek bezpříspěvkových dárců krve
obdrží nejvyšší ocenění – Zlatý kříž ČČK za 160 čestných darů krve či jejích složek.
Záštitu nad oslavami Světového dne ČK převzal předseda Senátu pan Milan Štěch.
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