Zapraszamy Przewielebnych Księży Proboszczów oraz organizacje
działające przy parafiach do włączenia się w akcję, a także osoby
chętne do wsparcia tego dzieła.

„Podaruj życie- oddaj krew”
Z okazji 10-tej rocznicy śmierci - w kwietniu 2015 r. i pierwszej
rocznicy kanonizacji "Wielkiego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II" ,
z potrzeby serca członków organizacji katolickich oraz duchownych, zrodziła
się myśl uczczenia w 2015 r. tych wielkich wydarzeń.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił, że rok 2015 będzie Rokiem
Jana Pawła II. Posłowie zgodnie przyjęli uchwałę „w poczuciu moralnego
obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący
wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata”.
Włączając się w akcję oddania krwi ratujesz komuś życie i wyrażasz
wyraz wdzięczności Wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II.
Każdego dnia wielu chorych wymaga jej przetoczenia. W Polsce
zwiększyło się zapotrzebowanie na krew. Niż demograficzny i starzenie się
społeczeństwa ma znaczący wpływ na liczbę osób oddających krew. Krew jest
niezbędna dla dzieci i dorosłych walczących z rakiem, dla pacjentów
oczekujących na zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków i innych przewlekle
chorych. Organizując akcję oddawania krwi przy pomocy Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (RCKiK), możesz
sprawić, że ten ratujący życie dar będzie dostępny dla potrzebujących.
Oddanie krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu
WIARY - często traconej w wyniku choroby - to niejednokrotnie NADZIEJA
na wyleczenie, to dar chrześcijańskiej MIŁOŚCI BLIŹNIEGO. Tak uczył nas
Święty. Jan Paweł II: „Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie,
to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA. Niech
dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi
we wszystkich krajach świata”.
/Jan Paweł II, Światowy Dzień Krwiodawców - 2004 r./
Włączając się do akcji oddania krwi ratujesz komuś życie .
Włączając się do Akcji skontaktuj się z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi i uzyskasz wszystkie niezbędne informacje:
www.krwiodawstwo.pl

Organizatorzy Akcji:
Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej - 517 944 230, prezes@aklodz.pl
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – wladyslaw@ciemnicki.pl
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży-ksm.archidiecezjalodzka@gmail.com,
42/6648 799
Redakcja Niedzieli Łódzkiej-redakcja.lodz@niedziela.pl ,tel. 539 017 330,
Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Franciszkanów Konwentualnych w
Łodzi ,seminarium@franciszkanie.org,42/6161600
Caritas Archidiecezji Łódzkiej-caritas@toya.net , 42/639-95-81,82
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
Patronat nad kampanią objęli .
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki
Ks. Inspektor Andrzej Wujek Towarzystwo Św. Franciszka Salezego ,
Inspektoriat pw. Św. Stanisława Kostki w Warszawie(www.salezjanie.pl)
Patronat medialny:
ü Redakcja
Niedzieli
Łódzkiej
-539 -017-330,
redakcja.lodz.@niedziela.pl
ü Radio Plus Łódź- Katolicka Rozgłośnia Archidiecezji Łódzkiej42/663-05-60, lodz@radioplus.pl, lukasz@plus.lodz.pl
ü Radio Niepokalanów- kontakt@radioniepokalanów.pl,22/4730560,
22/4730561
Termin realizacji cały rok 2015
AKCJE WYJAZDOWE Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi
Dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Łodzi jest
mgr Krzysztof Włodarczyk.
Zastępcą Dyrektora d/s Medycznych jest lekarz medycyny, specjalista
transfuzjologii klinicznej Dioniza Marciniak - Bielak
Sekretariat telefon bezpośredni 042 /61 61 429, fax 042 /61 61 499
sekretariat@krwiodawstwo.pl
91-433 Łódź ul. Franciszkańska 17/25
tel. Centrala +48 42 /61 61 400 informacja tel. 42 /616 14 59
Sekcja Organizacji Honorowego Krwiodawca kierownik Aneta Swiątczak
603-320-033 lub 42/61 61 416, a.swiatczak@krwiodastwo.pl
Poniżej wszystkie dane opracowane w niezbędnych formularzach, które
znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi .

Kwestionariusz dla krwiodawców
Regulamin dla organizatorów dotyczący organizowanie ekip wyjazdowych
Formularz dla organizatorów akcji honorowego oddawania
Formularz dla organizatorów akcji honorowego oddawania krwi
w ambulansie

Formularz zgłoszeniowy dla organizatorów dotyczący akcji pobierania krwi
w pomieszczeniu
Formularz dla organizatora lista osób chętnych
Zapraszamy Księży Proboszczów oraz
organizacje działające
w parafiach o włączenie się do akcji ,,Podaruj życie- oddaj krew.”
Informacje o przystąpieniu do Akcji Krwiodawstwa prosimy przesłać na adres
– Redakcji Niedzieli Łódzkiej - redakcja.lodz@niedziela.pl – telefon 539
017 330 lub prezes@aklodz.p lub , telefonicznie 517 944 230 do końca
kwietnia 2105
Prosimy o przekazanie kontaktu do osób zaangażowanych w parafii
w organizację akcji ,,Podaruj życie-oddaj krew ‘’ na email lub telefoniczniedo Redakcji ,,Niedzieli Łódzkiej ‘’-redakcja.lodz@niedziela.pl, 539 017 330
lub 517 944 230 do prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.
Po zakończeniu akcji prosimy o przekazanie sprawozdania wg załączonego
wzoru. Termin sprawozdania do 15 grudnia 2015 roku. Miejsce Redakcja
Tygodnika Niedzieli Łódzkiej 90-458 Łódź, ul. Ks. I Skorupki 3, pokój nr
112, tel. 42/6648752
organizatorzy

