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Dnia 11 lutego 2019 r. w Biłgorajskim Oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża nastąpiło
uroczyste otwarcie świetlicy dziennego pobytu dla osób starszych. Bedzie ona pracowała przez
osiem godzin codziennie, w dni robocze. Pod ten cel zaadoptowano pomieszczenia w budynku
głównym PCK i dostosowano je do potrzeby osób niepełnosprawnych.

Jest to jedna z pierwszych ofert całodziennego zagospodarowania czasu dla osób w
podeszłym wieku. - Naszym głównym zadaniem jest dotarcie do osób, które są samotne,
zmarginalizowane czy też z różnych powodów wykluczone społecznie. Chcemy ich
aktywizować przez różnego rodzaju działania. Planujemy zajęcia ruchowe taneczne, spotkania
ze specjalistami, wyjazdy integracyjne, wycieczki plenerowe i krajoznawcze. Liczymy także na
kreatywność samych uczestników, ich pomysły. To miejsce ma żyć i być przyjazne dla osób,
które chcą wyjść z samotności i integrować się ze społeczeństwem i wspólnie spędzać czas od
godziny 8:00 do 16:00. Chcemy stworzyć drugi dom dla tych, którzy w życiu zostali sami
- wyjaśnia
Tomasz Bryła
animator w świetlicy PCK.

W uroczystym otwarciu świetlicy udział wzięli seniorzy władze Lubelskiego Oddziału
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip, Burmistrz Biłgoraja J
anusz Rosłan
oraz kierownicy MOPS i GOPS z terenu Biłgoraja i Gminy Biłgoraj. Ten budynek, w którym się znajdujemy, przez blisko 90 lat działalności w nim
czerwonokrzyskiej organizacji widział nie jedno otwarcie - ważnego z punktu widzenia Miasta i
okolic punktu - widział. Zawsze było to związane ze zdrowiem i jego ochroną, było więc tu i
pogotowie ratunkowe i ośrodek zdrowia, był punkt krwiodawstwa i punkt opieki nad osobami
chorymi i samotnymi. Dziś dopełniamy to otwarciem punktu, gdzie osoby starsze, samotne
będą mogły przyjść, pobyć razem, napić sie herbaty, pozmawiać, poczytać czy wziąć udział w
przygotowanych zajęciach. My, przypadające w tym roku 100-lecie PCK obchodzimy ciężką
pracą i otwarciem się na kolejne zapotrzebowania jakie są w społecznościach lokalnych. Na
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pewno, przez ogrom podejmowanych działań, biłgorajski Oddział PCK może być wzorem dla
innych placówek. Tutaj obok ciężkiej pracy i zaangażowania w centrum jest człowiek, człowiek
chory, potrzepujący pomocy
- zauważa
Maciej Budka
, dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Otwarciu świetlicy towarzyszyło przypomnienie działalności PCK w Biłgoraju na przestrzeni
ostatnich lat oraz przybliżenie realizowanych programów. Był tort i okolicznościowy
poczęstunek oraz okazja do dyskusji i wykuwania nowych pomysłów na działalność
czerwonokrzyskiej organizacji w Biłgoraju.

Wyłożono także okolicznościową księgę pamiątkową, w której rozpoczęto zapisywanie
kolejnych 100-lat Polskiego Czerwonego Krzyża. Otwarcie świetlicy było jednym z elementów
biłgorajskich obchodów
100-lecia PCK.
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