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Gdańsk, dnia 20.08.2015 r.
Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, w związku z odwołaniem
II turnusu PCK ”Akademia Przygody 2015” dla dzieci niepełnosprawnych, odbywającym się
w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie wyraża przede wszystkim ubolewanie
z powodu zaistniałej sytuacji i informuje, że dokładał wszelkich starań aby otoczyć troską
uczestników turnusu.
POO PCK chciałby podkreślić, iż nic nie wskazywało na zagrożenie realizacji II turnusu, gdyż
I turnus odbył się zgodnie z programem w dniach od 3 sierpnia do 16 sierpnia 2015 roku
i spotkał się z pozytywnym odbiorem przez podopiecznych oraz ich rodziców.
POO PCK dołożył wszelkiej staranności aby zapewnić odpowiednią ilość wychowawców
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997 roku w sprawie
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
Jednocześnie informujemy, iż w związku z niemożliwą do przewidzenia sytuacją, jaką była
rezygnacja obu osób z uprawnieniami wychowawcy w dniu rozpoczęcia turnusu oraz
niewywiązywania się z powierzonych obowiązków przez kierownika turnusu rehabilitacyjnego,
niezwłocznie z jednej strony poinformowano rodziców uczestników o zaistniałym problemie
z drugiej zaś strony podjęto kroki w celu zapewnienia odpowiedniej obsady wychowawczej.
Obecni rodzice podjęli decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w obozie, w momencie przekazania
informacji, że realizacja turnusu może być zagrożona ze względów kadrowych. Około godz.
18.00 tego samego dnia uzupełniono obsadę obozu, która byłaby do dyspozycji na terenie
ośrodka od następnego dnia rano, tj. 18.08.2015 roku.
Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w pełni zgadza się z taką decyzją
rodziców i dołożył wszelkich starań by zminimalizować negatywne skutki zdarzenia. Należy
nadmienić, iż uczestnicy turnusu, którzy pozostali na terenie ośrodka do dnia 18.08.2015 roku
mieli zapewniony nadzór opiekunek, kierownika obozu oraz opiekę rehabilitanta do czasu
opuszczenia przez nich terenu ośrodka. Dostępna również była stała opieka medyczna.

Teren ośrodka, na którym odbywał się turnus rehabilitacyjny był ogrodzony oraz odpowiednio
zabezpieczony pod kątem bezpieczeństwa uczestników tego rodzaju turnusów. Ma on aktualny
wpis do Rejestru Ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej.
Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zapewnił rodziców o zwrocie
kosztów przejazdu oraz całej odpłatności za uczestnictwo na obozie.
Ponadto aby złagodzić przykre doświadczenia, wynikające z zaistniałej sytuacji deklaruje chęć
pomocy psychologicznej dla dzieci i rodziców oraz zobowiązuje się do przygotowania
wydarzenia dedykowanego uczestnikom.
POO PCK prowadzi działania zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób
odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację.

