KARTA IDENTYFIKACYJNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
Gminy Czarna Białostocka
Pełna nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
Oddział w Czarnej Białostockiej

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie

Dokładny adres siedziby organizacji:

Czarna Białostocka, ul. Torowa 9

Adres korespondencyjny:

Ul. Sienkiewicza16/4
16-020 Czarna Białostocka

Numer konta organizacji:

Bank Zachodni- SBK.1-Białystok ul. M. Skłodowskiej 2
63 1090 2587 0000 0001 0422 8459

Dane kontaktowe
Numer telefonu:
Telefon komórkowy:

692 154 569

Numer faksu:

-

Adres strony internetowej:

-

Adres poczty e-mail:

-

Skład zarządu organizacji
Imię i nazwisko

Funkcja

Zdzisław Świrski

prezes

Andrzej Piasecki

z-ca prezesa

Jolanta Cimoch

sekretarz

Alicja Radziszewska

skarbnik

Agnieszka Raczko

członek

Informacje o działalności organizacji
Data rejestracji:

23.04.1998 r.

Zasięg działań:

Gmina i miasto Czarna Białostocka

Cele, zadania statutowe:
1. Organizowanie i wspieranie działań służących krwiodawstwu poprzez:
a) gromadzenie środków i darów rzeczowych, na wspieranie działalności na rzecz krwiodawców
i krwiodawstwa
b) wspieranie środkami finansowymi i rzeczowymi instytucji w których członkowie Stowarzyszenia
oddają krew, poprzez zakupy aparatury potrzebnej do pozyskania krwi i wytwarzania oraz
przechowywania preparatów krwiopochodnych, a także sprzętu i aparatury pośrednio z tym
związanej
2. Pomoc Honorowym Dawcom Krwi przez:
a) dofinansowanie udziału w szkoleniach, kursach, konferencjach, zjazdach
b) organizowanie szkoleń, kursów , konferencji, imprez kulturalnych
c) udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej krwiodawcom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej
d) wspieranie niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia poprzez zakup i wypożyczenie sprzętu
rehabilitacyjnego, zapewnienie środków pieniężnych na organizowanie zebrań, spotkań itp.
e) przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholizmowi, narkomanii, paleniu tytoniu między innymi
poprzez zakładanie klubów przy Stowarzyszeniu
3. Zjednywanie jak największej liczby osób gotowych uczestniczyć w pracach na rzecz

krwiodawstwa
4. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i zjednywanie osób do oddawania krwi
Krótka historia organizacji:
SHDK w Czarnej Białostockiej powstało w 1997r.. Inicjatorem założenia Stowarzyszenia byli: były
burmistrz Czarnej Białostockiej p. Piotr Latała, dr Zdzisław Miśkiewicz, p. Danuta Kolendo, p. Józef
Bemben. Na zebraniu założycielskim w obecności dyrektora RCKIK w Białymstoku p. Piotra Marka
Radziwona, p. prezes Jolanty Świsłockiej i prezes oddz. SHDK w Choroszczy p. Barbary
Wiszowatej oraz władz naszej miejscowości i krwiodawców został wybrany zarząd SHDK Oddział w
Czarnej Białostockiej. Prezesem został i do chwili obecnej pełni tą funkcję Zdzisław Świrski.
Początkowo siedziba naszego Stowarzyszenia mieściła się w Przychodni Zdrowia. Tam też
oddawano krew. Później zbiórki krwi odbywały się w pomieszczeniach Świetlicy
Socjoterapeutycznej, a obecnie korzystamy z ambulansu.
Formy działania:
1. Organizowanie akcji oddawania krwi.
2. Uczestnictwo w corocznych obchodach Światowego Dnia Honorowego Krwiodawstwa w
Białymstoku,
3. Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka
(sołectwa)
4.Zamieszczanie ogłoszeń o akcjach zdawania krwi i naszej działalności w „Rozmaitościach”, na
tablicach ogłoszeniowych, ogłoszenia w kościołach
Informacje o realizowanych projektach, osiągnięciach i nagrodach
1. Składaliśmy projekty na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert
ogłaszanego przez Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej.
2. Odznaczenia:
-Kilku krwiodawców otrzymało od PCK - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II i III stopnia i
dyplomy uznania.
-Puchar od Dyrektora RCKiK – za aktywny udział w akcjach pobierania krwi oraz szerzenie idei
honorowego krwiodawstwa.

17.09.2020 r. Zdzisław Świrski

