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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE Z 30.IV.2015

SVĚTOVÝ DEN ČERVENÉHO KŘÍŢE 2015
Osmý květen je Světovým dnem Červeného kříţe. Český červený kříţ se k němu
1875 – 2015: HUMANITA – NESTRANNOST – NEUTRALITA – NEZÁVISLOST – DOBROVOLNOST – JEDNOTA – SVĚTOVOST

připojí slavnostním shromáţděním v Senátu Parlamentu ČR i dalšími akcemi.
Osmý květen byl za Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce vybrán jako den
narození jeho zakladatele Henri Dunanta (1828-1910). Mezinárodní hnutí ČK&ČP sdružuje
189 národních společností a Mezinárodní výbor Červeného kříže spolu s Mezinárodní
federací ČK&ČP a představuje více než 90 milionů členů, zaměstnanců a dobrovolníků
v celém světě. Právě světovost umožňuje této humanitární organizaci poskytnout ročně
pomoc a služby více než 300 milionům lidí…
Letošní rok je významný tím, že v něm uplyne 140 let od formulace základních principů
Červeného kříže, přesněji 50 let od jejich současné podoby schválené zástupci Červeného
kříže a zástupci vlád států ve Vídni v roce 1965.
Základní principy – Humanita – Nestrannost – Neutralita – Nezávislost – Jednota a
Světovost představují sevřené vyjádření hodnot, které Červený kříž vždy a všude hájí, a
zásad, na nichž je jeho činnost založena. Jsou zárukou toho, že se trpícím dostane co
možná úplné pomoci odpovídající jejich stavu, bez jakéhokoli nepříznivého rozlišování.
Český červený kříž má na dvě desítky tisíc členů a dobrovolníků a působí po celém území
republiky. Snaží se prospívat veřejnosti svými projekty – výukou první pomoci dětí i
dospělých, propagací bezpříspěvkového dárcovství krve, sociálními aktivitami, dětskou
odbornou léčebnou v Bukovanech, léčebnými pobyty pro děti či aktivitami pro seniory.
V loňském roce jsme pomáhali také v zahraničí – obětem povodní na Balkáně a obětem
války na Ukrajině…
V pondělí 11. května od 11.00 hod. se uskuteční v Senátu Parlamentu ČR tradiční
slavnostní shromáždění spojené s oceněním zasloužilých členů a dobrovolníků ČČK,
kolektivních členů ČČK, laických zachránců života i sponzorů ČČK.
Záštitu nad oslavami Světového dne ČK převzal předseda Senátu pan Milan Štěch.
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