
 

 

O wiele łatwiej i przyjemniej jest pracować 
z kimś, kogo się zna, do kogo ma się zaufanie, 
pomóc komuś, kogo się lubi. Poszerzajmy więc 
krąg ludzi zaprzyjaźnionych - i nam, i im będzie 

łatwiej żyć... 
                                                                         hm. Stefan Mirowski 

 

 

Szanowni Państwo !  

 

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją wychowawczą 

dzieci i młodzieży w Polsce. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym  

i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na  pochodze-

nie, rasę czy wyznanie. Od prawie stu lat głównym celem działania Związku jest wspie-

ranie wychowania harcerek i harcerzy - stwarzanie warunków do wszechstronnego 

rozwoju człowieka.  

 

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest przyczynianie się – przy pomocy me-

tody harcerskiej – do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzy-

stać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne, emocjonalne  

i fizyczne jako jednostki i jako odpowiedzialni obywatele – członkowie wspólnot lokal-

nych, narodowych i międzynarodowych. 

Harcerstwo służy dobru społecznemu, pomaga, kształci, a przede wszystkim 

wychowuje!  

 

Harcerstwo skuteczniej pełni swą misję i przeciwdziała patologiom społecznym, 

gdy oprócz ideałów harcerskich może zaoferować ciekawe formy realizacji Misji 

Związku Harcerstwa Polskiego.  

 

Główną ideą Harcerskiej Grupy Ratowniczej Adrenalina jest stwarzanie możli-

wości wszechstronnego rozwoju młodzieży, poprzez rozbudzanie pasji  

i zainteresowań działaniami ratowniczymi oraz zwiększenie potrzeby służby drugiemu 

człowiekowi.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Naszym celem jest udział w działaniach ratowniczych, oraz szerzenie wiedzy  

o ratownictwie. Członkowie Grupy nie zarabiają na jej działaniach. Harcerska Grupa 

Ratownicza „Adrenalina”, jest jedną z niewielu istniejących w kraju Harcerskich Grup 

Ratowniczych. Działa od 2012 r. i skupia 11 członków ZHP - pasjonatów ratownictwa, 

specjalistów medycyny ratunkowej, chcących rozwijać i promować umiejętności udzie-

lania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Kilkadziesiąt razy w roku pełnimy wo-

lontariacką służbę ratowniczą podczas imprez masowych w mieście, kraju i za granicą, 

prowadzimy rocznie kilkanaście kursów pierwszej pomocy, stale podnosimy swoje 

umiejętności regularnie współpracując z profesjonalnymi służbami ratowniczymi. Pro-

wadzimy także pokazy ratownictwa na piknikach i festynach. 

W procesie wychowawczym niezmiernie istotną rolę odgrywa element wycho-

wania specjalistycznego – kursy, szkolenia będące kuźnią charakterów, elementem 

sprawdzenia samego siebie oraz możliwością nauczenia się współpracy w zespole i 

sytuacjach kryzysowych.  

Nad odpowiednim rozwojem powierzonej nam młodzieży czuwa odpowiednio 

przygotowana kadra instruktorska wychowawców oraz specjalistów  

z dziedziny ratownictwa. 

Dla wszystkich chcących "inwestować" w przyszłość harcerskiego wychowania 

proponujemy ofertę sponsorską wspierającą nasze działania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OFERTA SPONSORSKA 

 

 

W ramach współpracy przyjmującą charakter: 

o sponsoringu finansowego, dzięki któremu mamy możliwość sfinansowania 

niezbędnych materiałów dydaktycznych oraz sprzętu ratowniczego; 

o barteru, dzięki któremu możemy m.in. wyposażyć naszą jednostkę w nie-

zbędny sprzęt do prowadzenia swych działań. 

proponujemy umieszczenie logotypów Sponsora na: 

-  strojach ratowniczych  

-  banerach 

- stronie internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym 

- ulotkach, plakatach 

- sprzęcie dydaktycznym oraz ratowniczym 

 

Kładziemy duży nacisk na długofalową współpracę z mecenatami, dlatego mogą 

Państwo liczyć na profesjonalne i kreatywne podejście do partnerstwa. Sponsorzy 

otrzymają: 

-  Podziękowania 

- Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 

- Zabezpieczenia medyczne 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Proponujemy także: 

 umieszczenie logotypów Sponsora na materiałach promocyjnych; 

 wywieszenie banerów reklamowych Sponsora w miejscach, w których od-

bywać się będą nasze przedsięwzięcia; 

 wielokrotne wymienienie nazwy Sponsora przez konferansjerów; 

 kolportaż dostarczonych przez Sponsora materiałów reklamowych. 

 

Nasi partnerzy mogą liczyć na elastyczną i zindywidualizowaną współpracę.  

Jesteśmy przekonani, że warto podjąć wspólne działania, dlatego też jesteśmy 

gotowi spotkać się z Państwem i porozmawiać o istniejących możliwościach współ-

pracy. 

 

 

Z harcerskim pozdrowieniem 

                                                                         

CZUWAJ! 

 

 

 


