W 2011 roku w Warszawie w Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powstał projekt
pod nazwą MOTOPOZYTYWNI. Projekt miał na celu zmianę negatywnego postrzegania
motocyklistów, oraz ich samych (a w zasadzie niektórych zachowań). U podstaw przesłanek założenia
projektu był fakt , że za negatywnymi relacjami stoją jeszcze bardziej poważne konsekwencje wypadki, ranni, zabici. Dążymy tym samym do celu jaki wyznaczają organizacje unijne nakazujące
zmniejszyć liczbę zabitych (szczególnie w grupie motocyklistów, gdzie notuje się najniższy spadek)
oraz pragniemy ZMIENIĆ PODEJŚCIE DO MOTOCYKLISTÓW.
Projekt rozwinął się z trzech ośrodkach - Warszawa, Bydgoszcz/Toruń oraz Trójmiasto.
Motocyklistów przeszkolili doświadczeni ratownicy medyczni, policjanci i psychologowie. Program
objął zajęcia teoretyczne i praktyczne, m.in. z zakresu umiejętności jazdy w zespole ratowników,
panowania nad motocyklem czy ratownictwa medycznego.
MOTOPOZYTYWNI to motocykliści-ochotnicy wyposażeni w apteczki, którzy pełnią funkcję patrolu
ratowniczego. Ich zadaniem jest zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego, identyfikacja
zagrożenia i wezwanie odpowiednich służb ratowniczych, a także udzielenie pierwszej pomocy
poszkodowanym i sprawne przekazanie kierownictwa akcją ratunkową zawodowym ratownikom.
Ogólnopolska kampania społeczna MOTOPOZYTYWNI.PL jest odpowiedzią na unijna dyrektywę
mówiącą o konieczności zmiany postrzegania motocyklistów, jako grupy wyjątkowo zagrożonej
skutkami wypadków komunikacyjnych. Inicjatorem akcji jest Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
Kampania jest finansowana ze środków Ministerstwa Infrastruktury (Krajowa Rada Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego). Jej koordynatorem jest Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a
za szkolenia medyczne odpowiada Specjalistyczna Ochotnicza Formacja Ratunkowa – Ochotnicza
Straż Pożarna Warszawa – Ursynów.

Motopozytywni grupa trójmiejska - film o nas: https://youtu.be/r7y-bi_NI9o
Jesteśmy grupą motocyklistów - ratowników na motocyklach utworzoną w trójmieście trzy lata temu
przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie (www.brd.org.pl) w ramach
programu Motopozytywni (www.facebook.com/motopozytywni).
Działamy jako wolontariusze propagując pozytywne wzorce motocyklistów zarówno jako uczestników
ruchu drogowego jak i prowadzimy szerokie działania na rzecz popularyzacji niesienia I pomocy.
Naszą pasją jest nie tylko jazda motocyklem ale również niesienie pomocy innym ludziom.
W sytuacjach zdarzeń drogowych będąc pierwszymi na miejscu zdarzenia stanowimy skuteczne
wsparcie dla Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Swoimi działaniami wspieramy wielu organizatorów imprez o charakterze sportowym, kulturalnym
oraz charytatywnym m.in. wsparcie dla domów dziecka i domów dla dzieci.
Tym co robimy pokazujemy, że motocyklista to nie tylko wizerunkowy "wariat" na drodze ale dawca
życia, zdrowia i poczucia bezpieczeństwa a przede wszystkim jeden z normalnych członków
społeczeństwa i użytkowników drogi.
W swoich szeregach mamy obecnie trzech ratowników z uprawnieniami na poziomie Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy oraz kilkanaście osób po kursach I pomocy.
Grupa na bieżąco utrzymuje na wysokim poziomie stan swojej wiedzy ratowniczej oraz sprawność
działania poprzez odbywanie regularnych warsztatów ratowniczych.

