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...od wielu lat działa na rzecz promocji Honorowego Krwiodawstwa.
Świadomość społeczeństwa w zakresie wiedzy związanej z tym
tematem w naszym kraju jest niestety szczególnie niska, dlatego
podejmujemy wszelkie działania, przy wykorzystaniu szerokiego
wachlarza działań informacyjno-promocyjnych wspomagani przez
znanych ludzi ze świata kultury, sportu i estrady, by ta niepokojąca
sytuacja uległa zmianie.
Dążymy do zapewnienia stabilności polskiego systemu krwiodawstwa,
a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa nam wszystkim.
Nasze działania realizowane są poprzez kampanię społeczną, pod nazwą

Krewniacy
Prowadzimy program edukacyjny skierowany do najmłodszych
honorowekrwinki, aktywizujemy środowiska lokalne w całym kraju
do promocji Honorowego Krwiodawstwa w ramach programu
KrewniacyClub, ponadto zbieramy fundusze na zakup
ruchomej stacji krwiodawstwa - autobusu do poboru krwi
de
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Wspomagamy różnych organizatorów zbiórki
poboru krwi, nieodpłatnie przekazując materiały patronackie
w ramach programu ZorganizujZbiórkęKrwi
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Misja Krewniaków:

www.krewniacy.pl
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„Walka
o życie Polaków”
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Honorowego Dawcy
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Każdy z nas może potrzebować krwi, ale nie każdy z nas może krew oddawać.
Dlatego Krewniak to nie tylko honorowy dawca krwi, to również każdy,
kto nie może oddać krwi, a któremu ta idea jest bliska i nieobojętne jest
ludzkie życie. To każdy, kto wspiera Honorowe Krwiodawstwo i działania
naszej fundacji. Być Krewniakiem nie oznacza zawężanie chęci niesienia pomocy drugiemu
poprzez oddanie krwi. Być Krewniakiem oznacza otwartość na drugą osobę,
nie ograniczanie się w niesieniu pomocy, w związku z tym,
Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi postanowiła propagować ideę Transplantacji.
Pragnęlibyśmy by każdy człowiek w swym własnym sumieniu i rozumie
rozważył swoje podejście do bycia potencjalnym krwiodawcą,
dawcą i biorcą narządów. O tym, że dosłownie każdy z nas
może w którymś momencie życia potrzebować krwi lub organu,
który zastąpi nasz umierający organ i ocali nam życie,
prawie nikt nie myśli.
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Mamy nadzieję, ze za kilka, kilkanaście lat Honorowe
Krwiodawstwo zasili rzesza nowych dawców,
a Transplantologia przestanie budzić jakiekolwiek
kontrowersje i stanie się
rzeczywiście akceptowaną i rozumianą przez
wszystkich ludzi dziedziną medycyny.
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+ kampania Krewniacy

Kampania Krewniacy odwołuje się do najważniejszych emocji
człowieka, dlatego duża jest jego skuteczność i pozytywny odbiór
grup docelowych:
+ opiera się głównie na emocjach ludzkich,
+ podkreśla więzi rodzinne w skali całego społeczeństwa,
+ podkreśla, że człowiek nie jest osamotniony w swej walce o zdrowie
i życie,
+ integruje całe społeczeństwo wokół idei

„Wszyscy Polacy to Krewniacy”
+ najważniejszy przekaz programu, scalenie całego społeczeństwa
w jedną rodzinę Krewniaków, gdzie każdy jest odpowiedzialny
za każdego,główna idea programu:

Nie każdy może oddać krew, ale każdy może jej potrzebować.
Kreatywność tego programu w przeciwieństwie do wielu
już istniejących programów polega na tym, iż kreujemy postawy

Krewniaków

+

Być Krewniakiem: tzn. być eleganckim, kulturalnym i uprzejmym.
Każdy z nas może potrzebować krwi, ale nie każdy z nas może krew
oddawać. Dlatego Krewniak to nie tylko
honorowy dawca krwi, to również każdy,
kto nie może oddać krwi, a któremu ta idea jest
bliska i nieobojętne jest ludzkie życie.

www.krewniacy.pl
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Jesteśmy organizacją apolityczną, reprezentującą ruch społeczny,do którego najchętniej
przystępują ludzie dobrej woli.
Według badań opinii publicznej, społeczeństwo ma zaufanie do inicjatywy Krewniacy
+ Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi promuje ideę
Honorowego Krwiodawstwa od ponad 10 lat,
+ Według Telewizji Publicznej- najważniejsza i największa kampania społeczna
od 2005 roku emitowana na antenie TVP1, TVP2, TVP3,
TVP Historia, TVP Sport, TVP Kultura
+ Realizujemy zakup najnowocześniejszego na świecie autobusu do poboru
krwi im. Jana Pawła II.
Jest to pierwsza tego typu akcja na świecie. Całe społeczeństwo
zbiera środki. Dzięki temu uzyskujemy efekt, w którym dawcy krwi czują,
że niejako będą oddawać krew w ambulansie przez siebie zakupionym
+ Zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce kampanie bilbordowi promujące
Honorowe Krwiodawstwo. Nasze kampanie są jednymi z największych
wszystkich kampanii społecznych,
+ Zachęcamy różne środowiska do organizacji zbiórek krwi, przekazujemy
nieodpłatniemateriały patronackie do organizacji zbiórki krwi w ramach
pr. ZorganizujZbiórkęKrwi, pod naszym patronatem organizowanych
jest kilka akcji poboru krwi tygodniowo,
+ Zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce kampanie telewizyjne dotyczące
Honorowego Krwiodawstwa przy wykorzystaniu spotów reklamowych.
Największe wśród kampanii społecznych w historii Telewizji Polskiej,
+ Jedyni na świecie opracowaliśmy tego typu oprawę wizualną.
Czerwone ubrania z widniejącą grupą krwi, wszyscy boso podkreślając
w ten sposób równość wszystkich ludzi,
+ Zaangażowaliśmy środowisko autorytetów ze świata mediów
(artystów, aktorów, sportowców itp.) na poziomie dotychczas
niespotykanym nie tylko w promocji Honorowego Krwiodawstwa,


Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi
02-672 Warszawa ul.Domaniewska 35a/41
Tel./faks: 0 22 843 53 99 tel.kom. 0 602 33 11 33
e-mail: info@krewniacy.pl

Krewniacy
kampania społeczna

2

+ osiągnięcia EFHDK
Andrzej Nejman 0 Rh+

+ Prowadzimy jedyny w Polsce internetowy serwis informacyjny Honorowego Krwiodawstwa
www.krewniacy.pl. W 2007 r. serwis nagrodzony statuetką webstarfestival
za najlepszą stronę społeczną roku.
+ Prowadzimy program edukacyjny honorowekrwinki w tysiącach polskich szkół.
Podczas prowadzonych prelekcji dzieci i młodzież uzyskuje wiedzę o Honorowym Krwiodawstwie,
ale także nabywa, bądź rozwija takie cechy jak: altruizm,
szacunek do drugiego człowieka, godność osobistą, motywację, empatię,
+ Nagraliśmy hymn KREWNIAKÓW - piosenkę „Życiodajny Lek”,
w którym artyści śpiewają o Honorowym Krwiodawstwie,
+ Aktywizujemy środowiska lokalne w całym kraju do promocji Honorowego
Krwiodawstwa w ramach programu KrewniacyClub
+ Uruchomiliśmy infolinię Honorowego Krwiodawstwa - prawdopodobnie
pierwszą w Polsce,
+ Nagraliśmy 2 filmy edukacyjne nt. Honorowego Krwiodawstwa, wydane
w kilkudziesięciu tysiącach kaset i płyt DVD, przekazane tysiącom szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całym kraju,
+ W roku 2005 w plebiscycie „Misja Zdrowia” otrzymaliśmy prestiżową nagrodę
ze specjalnym wyróżnieniem za najlepszą kampanię społeczną 2005 r.,
+ Według Telewizji Publicznej - najważniejsza kampania społeczna 2006 r.
emitowana na antenie TVP1, TVP2, TVP3
+ Cieszymy się poparciem większości Prezydentów, Marszałków
i Wojewodów miast i województw w całym kraju,
+ Popierają nas i uczestniczą aktywnie w naszych działaniach media,
autorytety, AZS, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, ZHP,
Kościół, Policja,
Straż Pożarna i wielu innych,

www.krewniacy.pl

Akcja Krewniacy
o dzisiaj skuteczna kampania promująca
Honorowe Krwiodawstwo.
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Nieocenioną siłą każdej akcji w ramach kampanii Krewniacy jest
wsparcie znanych i lubianych polskich artystów – aktorów, muzyków,
sportowców i innych. Jedynie w ramach ostatnich działań Fundacji
wsparli nas:

www.krewniacy.pl
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Olga Bończyk B Rh+, Kasia Cichopek A Rh+, Mariusz Czerkawski A Rh+,
Renata Dancewicz B Rh+, Ewa Gawryluk A Rh+, Andrzej Grabarczyk A Rh-,
Marcin Hakiel B Rh+, Krzysztof Ibisz 0 Rh+, Robert Korzeniowski AB Rh+,
Roman Kosecki AB Rh-, Aida Kosjan B Rh+, Iwona Kubicz 0 Rh+,
Marek Kościkiewicz 0 Rh+, Jacek Laszczkowski 0 Rh+,
Małgorzata Lewińska A Rh+, Olaf Lubaszenko 0 Rh+, Laura Łącz AB Rh-,
Patrycja Markowska AB Rh+, Michał Milowicz B Rh+, Marcin Mroczek 0 Rh+,
Andrzej Nejman 0 Rh+, Radosław Pazura B Rh+, Anna Popek B Rh-,
Justyna Sieńczyło A Rh+, Marek Siudym 0 Rh+, Tomasz Stockinger B Rh+,
Andrzej Supron A Rh+, Piotr Szwedes A Rh+, Borys Szyc 0 Rh-,
Grażyna Torbicka A Rh+, Dorota Wellman A Rh-, Kuba Wesołowski A Rh+,
Agnieszka Włodarczyk A Rh+, Małgorzata Wyszyńska 0 Rh-,
Marin Velinov 0 Rh+, Piotr Zelt B Rh+
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EFHDK w świetle napływających z całej Polski informacji
o zamykanych oddziałach terenowych Regionalnych Centrum
Krwiodawstwa i niskich rezerwach krwi postanowił
przedsięwziąć działania mające na celu zakup i wyposażenie
która ma zapewnić, aby w polskich szpitalach nigdy
nie zabraknie krwi.
Celem akcji jest pozyskanie środków na zakup autobusu
do poboru krwi, który będzie nosił imię Jana Pawła II.
Autobus jest niezbędny, by pozyskiwać krew, ratującą
każdego roku życie milionów Polaków. Dzięki temu nigdy
nie zabraknie krwi w polskich szpitalach.
Autobus będzie służył do poboru krwi, odwiedzając wszystkie
miasta w Polsce, a w nich imprezy sportowe, kulturalne,
centra miast, Urzędy, Instytucje itp. Krew pobierana
w autobusie będzie nieodpłatnie przekazywana
do działającego na danym terenie Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Autobus ma się stać
wzorcową i bezprecedensową inicjatywą polskiego
krwiolecznictwa, a zarazem żywym pomnikiem
Jana Pawła II, pielgrzymującym po całej Polsce.
W roku 2005 w terminie od 20 marca do 31 sierpnia
w ramach prowadzonej zbiórki publicznej zebrano
469 396,57 PLN. Koszt jednego autobusu wyposażonego
w specjalistyczny sprzęt do poboru krwi wynosi 2,3 mln PLN
(specjalistyczne wyposażenie do poboru krwi,
tj. 6-8 stanowisk do poboru krwi, agregaty, lodówki,
narzędzia i materiały potrzebne do przechowywania pobranej
krwi, gabinet lekarski).
Zakupiony autobus ma odbyć podróż do Watykanu,
gdzie zostanie poświęcony przez papieża, Benedykta XVI.
Rola uczestników akcji Krewniaków to dać najpiękniejszy
prezent, jaki można komuś podarować dać krew, dać życie.
Akcja ma polegać nie tyle na jednorazowej zbiórce krwi,
co na zapewnieniu zaplecza technicznego dla stałej zbiórki
krwi w całej Polsce, dzięki zakupieniu "ruchomej stacji
krwiodawstwa".
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To naprawdę
bardzo proste!

Program zachęcający społeczności lokalne i zawodowe do organizacji
zbiórek krwi. Takie działania pro-społeczne są idealnym czynnikiem
integracyjnym uczestników akcji.
Wystarczą cztery kroki:
1. zorganizować miejsce zbiórki
2. skontaktować się z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
3. wysłać do EFHDK wniosek o patronat nad zbiórką krwi
(do pobrania z www.krewniacy.pl)
4. poinformować o akcji
My za darmo przekażemy Ci materiały promocyjne: plakaty, ulotki, film dvd,
certyfikat i drobne upominki Krewniaków dla dawców. Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pobierze krew.
Średnio, podczas zbiórek krwi organizowanych pod patronatem EFHDK,
krew oddaje ok. 60 dawców. Podczas każdej zbiórki krwi średnio pozyskiwane
jest ok. 30 litrów życiodajnego płynu.

www.krewniacy.pl

Na „Krewniaczych” zbiórkach krwi jedynie do końca maja br. pozyskano ok.
5 tys. l. krwi od ponad 10 tys. dawców za co serdecznie
im dziękujemy!

Janusz Kuzaj A RhPrzemysław Saleta B Rh+
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Masz klasę?
Pomagaj z nami!
Program zrzeszający ludzi dobrej woli aktywnie działajacych na rzecz altruizmu, dobroci
i miłości wobec drugiego człowieka. Do KrewniacyClub należą Honorowi Dawcy Krwi
oraz wszyscy Ci, którzy z różnych powodów nie mogą oddawać krwi, ale chcieliby wspierać
Honorowe Krwiodawstwo.
Oprócz promocji idei Honorowego Krwiodawstwa KrewniacyClub zajmuje się
Transplantologią oraz innymi ważnymi kwestiami społecznymi.
Założycielem KrewniacyClub oraz organizatorem i koordynatorem
działań podejmowanych przez klub jest Ambasador KrewniacyClub

sadorów

ba
Szkolenie Am

KrewniacyClub Business jest edycją biznesową funkcjonującego
programu. Jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed firmami
w obliczu rosnącego znaczenia CSR w promocji firmy. Uczestnictwo
w naszym projekcie to wypełnianie misji CSR w firmie, wzmocnienie
pozytywnego wizerunku firmy i pozyskiwanie klientów biznesowych.

Obecnie trwają pracę nad powołaniem wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju
KrewniacyClub Celebrieties zrzeszających znanych artystów: aktorów,
prezenterów telewizyjnych, muzyków, sportowców oraz innych znanych
przedstawicieli show biznesu. Zadaniami klubu są także organizacja zbiórek krwi,
prelekcje dla dzieci i młodzieży nt. Honorowego Krwiodawstwa.
Działalność tego klubu ma rozpropagować cały projekt KrewniacyClub oraz
zachęcić do uczestnictwa w nim.
Pod koniec czerwca br. w Sejmie RP powstał specjalny zespół poselski
KrewniacyClub w Sejmie RP, w skład, którego ponad podziałami weszli
posłowie wszystkich partii w Sejmie RP. Ambasadorem i założycielem
KrewniacyClub w Sejm jest Pani Poseł Magdalena Gąsior-Marek.
ą

www.krewniacy.pl
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KrewniacyClub Sejm stanowi niepolityczną grupę posłów zainteresowanych
problematyką krwiodawstwa i transplantologii. Celem powołania
KrewniacyClub Sejm jest promowanie wśród parlamentarzystów idei
Honorowego Krwiodawstwa oraz dawstwa organów.
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Program Honorowe Krwinki to program informacyjno-edukacyjny Honorowego
Krwiodawstwa, skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkół
podstawowych i gimnazjalnych, jednak jest także adresowany dla dorosłych.
Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy jeszcze nie mogą oddawać
krwi, lecz już niebawem będą sami kształtować system polskiego krwiodawstwa,
poprzez systematyczne oddawanie krwi.
W ramach programu uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych zdobywają podstawową wiedzę nt. Honorowego
Krwiodawstwa.
Dzięki nowatorskiej formie przekazu informacji, program wzmacnia świadomość
młodego pokolenia, jak ważna jest krew dla ratowania ludzkiego życia.
Ponadto zapoznaje z zasadami funkcjonowania systemu krwiodawstwa i
krwiolecznictwa, a także przygotowuje młodych ludzi do odpowiedzialności
moralnej za siebie i innych. Chcemy by takie wartości jak chęć niesienia
bezinteresownej pomocy drugiemu czy otwartość na potrzeby innych były
młodemu pokoleniu bliskie.

www.krewniacy.pl

cji
na prelek

Dzieci i młodzież - Honorowe Krwinki po wysłuchaniu prelekcji
mają pewne zadania do wykonania:
+ Poruszyć temat krwiodawstwa wśród bliskiego grona osób dorosłych
i ewentualne zaprosić pełnoletnich do oddawania krwi
+ Rozważyć możliwość oddania krwi przez pełnoletnich uczniów
+ Wymyślić hasła kampanii Honorowego
Krwiodawstwa na następne lata
lub wykonać projekt Krwinki poparcia
(technika plastyczna dowolna)
+ Rozważyć możliwość oddania krwi
przez pełnoletnich uczniów

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi
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www.krewniacy.pl

Autobus ten jest niezwykle ważny dla polskiego społeczeństwa z 10 następujących
powodów
1. Pierwszy na Świecie autobus do poboru krwi, na który całe społeczeństwo zbierało
środki finansowe poprzez zbiórkę publiczną
 2. Wyposażenie i wykończenie wnętrza będzie przygotowywane według odpowiednich
przepisów przez firmę produkującą ekskluzywne jachty. W ten sposób stanie się
prawdopodobnie najlepiej wyposażoną i najekskluzywniejszą na Świecie ruchomą stacją
krwiodawstwa
3. Zbiórka środków finansowych miała miejsce poprzez największą w historii Telewizji
Publicznej kampanię reklamującą nr SMS na, który milion osób wysłało swoją pieniężną
cegiełkę
4. Do promocji zbiórki pieniężnej na autobus włączyło się ponad 100 gwiazd polskiego
show biznesu, Sejm i Posłowie, Polscy Biskupi, autorytety naukowe itp.
 5. Do zbiórki włączyło się wiele organizacji i firm itp.
6. Za zgodą konferencji Episkopatu Polski autobus będzie nosił imię Jana Pawła II. Dla
milionów Polaków jest to niekwestionowany i najwyższy autorytet
 7. Ten wyjątkowy autobus będzie poświęcony przez Papieża Benedykta XVI w Watykanie
na wiosn 2009 rokudla ucycyenia 30-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Wydarzenie to będzie
miało charakter międzynarodowy, które odbije się szerokim echem w mediach wielu krajów
 8. Pomalowany będzie w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc publicznych metodą
aerografii. Będzie miał kolor biały z trójwymiarowymi czerwonymi grupami krwi
 9. Kilkanaście najznakomitszych polskich gwiazd zaczyna niebawem robić prawo jazdy na
autobus, aby poprowadzić go symbolicznie do Watykanu
10. Powstaje cykliczny program w największej polskiej telewizji o autobusie i wszystkich
działaniach wokół niego. Głównym elementem będzie właśnie prawo jazdy wyrabiane przez
najznakomitszych polskich artystów i sportowców
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