
    

 

 

 

zaprasza wszystkich wędrowników, instruktorów i przyjaciół harcerstwa do udziału w  

DRUGIEJ EDYCJI akcji  

 

Rok 2015 to drugi rok naszej akcji. W pierwszej edycji udało nam się wspólnie zebrać 72 litry 

bezcennego dla ludzkiego życia leku.   

 Zachęcamy do udziału krwiodawców jak i osoby, które jeszcze nigdy nie oddawały krwi. 

Pokażmy, że dla nas, harcerzy jest to pole STAŁEJ SŁUŻBY. Regularne oddawanie krwi w 

Regionalnych Centrach Krwiodawstwa, pozwala utrzymać zapasy tego bezcennego leku na stałym, 

bezpiecznym poziomie. 

 Projekt „Harcerska Kropla Krwi” ma na celu upowszechnienie i promocję idei honorowego 

krwiodawstwa i dawstwa szpiku wśród młodych ludzi oraz uczczenie wybuchu i przebiegu 

Powstania Warszawskiego, w którym walczyli i przelewali krew młodzi ludzie.   

 Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, chętnie na nie odpowiemy, skontaktuj się z nami 

pod adresem mailowym: krew@zhp.pl 

 

1. Od 1 sierpnia 2015 roku do 2 października 2015 roku przynajmniej raz odwiedź stację 

krwiodawstwa lub wyjazdową akcję poboru krwi i oddaj krew. 

2. Po oddaniu krwi prześlij maila na adres: krew@zhp.pl w którym w treści wpisz poniższe 

informacje: 

a. Imię i nazwisko 

b. Stopień harcerski/instruktorski 

c. Chorągiew i Hufiec do których masz przydział 

d. Data i ilość oddanej krwi 

e. Jeśli chcesz – możesz na portalu Facebook – na stronie naszego wydarzenia umieścić 

zdjęcie z akcji.  
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Projekt „63 dni Harcerskiej Krwi” jest corocznym przedsięwzięciem 

ogólnopolskim organizowanym przez Harcerski Klub Honorowych Dawców Krwi 

PCK „Krwilijka” przy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP oraz Chorągiew 

Zachodniopomorską ZHP, przy współpracy z Główną Kwaterą ZHP. Pierwsza edycja 

odbyła się w roku 2014. W czasie jej trwania udało się wspólnie zebrać ponad 72 

litry krwi. 

Celem projektu jest popularyzacja honorowego krwiodawstwa i dawstwa 

szpiku przez młodych ludzi, propagowanie idei bezinteresownej służby na rzecz 

drugiego człowieka oraz uczczenie rocznicy i przybliżenie wydarzeń związanych z 

wybuchem i przebiegiem Powstania Warszawskiego w 1944 roku. To wyjątkowy 

sposób przybliżenia tych wydarzeń, a także przypomnienia historii i idei służby i 

poświęcenia na rzecz drugiego człowieka i ojczyzny. 

Projekt rozpoczyna się w dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 

sierpnia 2015 roku, a kończy w dniu 2 października 2015 roku – w rocznicę 

zakończenia Powstania. 

1. Uczestnikami akcji mogą być wszyscy harcerze – członkowie Związku 

Harcerstwa Polskiego oraz innych organizacji i służb oraz przyjaciele 

harcerstwa.  

 Aby włączyć się do akcji, należy przynajmniej raz, w terminie trwania akcji 

oddać honorowo krew – indywidualnie lub podczas zorganizowanych akcji 

krwiodawstwa. Po oddaniu krwi należy przesłać na adres mailowy: 

krew@zhp.pl informację o oddanej krwi, zawierającą: 

3. W czasie trwania projektu jest możliwość przeprowadzenia 

zorganizowanych akcji oddawania krwi w jego ramach. W tym przypadku 

prośba o kontakt pod adresem mailowym: krew@zhp.pl  

4. Na zgłoszenia z ilością oddanej krwi czekamy  

roku, tak aby móc zakomunikować wynik całej akcji do dnia 16 października. 

5. Oddawanie krwi jest sprawą honorową, nie wymagamy przesyłania 

poświadczenia o ilości oddanej krwi. 

 

mailto:krew@zhp.pl
mailto:krew@zhp.pl

