CERTYFIKAT
DLA OSÓB
I INSTYTUCJI
WSPERAJĄCYCH
KAMPANIĘ
Jeśli chcą państwo w sposób szczególny podziękować komuś za zaangażowanie i pomoc w realizacji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł prosimy o wypełnienie formularza. Formularz prosimy
wysłać pocztą lub faksem najpóźniej do 15 lipca 2018. Certifikaty wyślemy w paczce z nagrodami
dla dzieci oraz certyfikatem dla samorządu potwierdzającym udział w XVIII edycji ZTU.
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ZAMÓWIENIE PRZEŚLIJ FAKSEM, MAILEM LUB POCZTĄ.
FAKS: 61 855 33 83
E-MAIL: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com
ADRES: ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

NA PYTANIA ODPOWIADA: Tomasz Bednarek, kom.: 501 187 460, tel.: 61 855 33 81

– czyli o budowie poczucia własnej wartości
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NAJCZĘSTSZE PYTANIA (FAQ)

Szanowni Państwo,
dziękujemy za przystąpienie do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”. W przesyłce, którą Państwo otrzymali
znajdują się wszystkie niezbędne materiały dla uczniów, rodziców (opiekunów)
oraz nauczycieli, pozwalające na przeprowadzenie zajęć. Najważniejszą
pozycją są scenariusze zajęć, dzięki którym realizatorzy kampanii
będą mogli w odpowiedni sposób korzystać z przygotowanych kart
pracy. Po raz kolejny, dzięki zmianie formuły projektu z ulotkowego
na karty pracy, mamy nadzieję, że tegoroczna edycja zaangażuje uczniów i całe środowisko lokalnej społeczności do
wspólnej pracy i zabawy pod hasłem „Autoportret”.
Piotr Adamski

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA DIAGNOZA
I DO KIEDY MOŻEMY PODJĄĆ DECYZJĘ
O UCZESTNICTWIE W NIEJ?
Badaną populacją będą uczniowie szkół podstawowych

CHCIELIBYŚMY WŁĄCZYĆ TROCHĘ
WIĘCEJ UCZNIÓW W PROJEKT,
ALE BRAKUJE NAM NIEKTÓRYCH
MATERIAŁÓW.

z samorządów biorących udział w kampanii „Zachowaj

Gminy uczestniczące w kampanii mogą dokupić w dowol-

Trzeźwy Umysł”. Do badań ankietowych przystępują

nej chwili wybrane materiały z kampanii ZTU. Do końca

dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: klasy

marca 2018 roku gwarantujemy dostępność wszystkich

V i VI SP oraz starsze roczniki, czyli klasa VII i VIII SP.

pozycji. Po tym terminie istnieje możliwość dokupienia ma-

Wyniki badań będą odzwierciedleniem grup badawczych

teriałów do wyczerpania naszych nakładów. W celu domó-

w całości, jak również z rozróżnieniem na chłopców

wienia materiałów prosimy o telefoniczny kontakt z nami.

i dziewczynki.
kadziesiąt pytań kwestionariusza ankiety interneto-

W JAKI SPOSÓB PRZYSŁAĆ
PRACE NA KONKURS?

Badanie będzie realizowane za pomocą liczącego kilwej (CAWI), wypełnianej indywidualnie przez każdego

Dzieci mogą wysyłać swoje prace indywidualnie, jednak

Prezes Fundacji Trzeźwy Umysł

uczestnika. Dzieci nie będą musiały podawać żadnych da-

najczęściej szkoły lub gminy zbierają wszystkie prace

Koordynator projektu

nych osobowych, ankieta będzie całkowicie anonimowa.

dzieci i wysyłają w jednej zbiorczej paczce. Prosimy je-

Szacunkowy czas na przeprowadzenie badania wyniesie

dynie o sprawdzenie, czy każda praca jest odpowiednio

ok. 45 min. W wynikach badań zostaną uwzględnione

podpisana (oprócz imienia i nazwiska powinny znaleźć się

wszystkie prawidłowo wypełnione kwestionariusze, tzn.

tam dane dziecka, które jednoznacznie pozwolą nam je

takie, w których udzielono odpowiedzi na wszystkie

zlokalizować np. nazwa i adres szkoły. Odpowiednie infor-

pytania. Jest to pierwsza w skali kraju tak duża diagnoza

macje znajdują się ulotce konkursowej). Sugerujemy, aby

społeczna obejmująca swoim zasięgiem uczniów szkół

dzieci opisywały swoje prace DRUKOWANYMI LITERAMI,

podstawowych. Ponieważ w związku z reformą oświaty,

dzięki czemu będziemy mogli uniknąć błędów związanych

we wrześniu 2019 roku w szkole podstawowej pojawi się

z odczytywaniem danych.

WAŻNE DATY W KAMPANII – NIE PRZEGAP!
1.04.2018 – oficjalny start kampanii w samorządach na terenie całego kraju
30.06.2018 – termin nadsyłania prac w konkursie indywidualnym dla uczniów
15.07.2018 – termin nadsyłania formularza na certyfikaty dla osób i instytucji
wspierających kampanię

31.08.2018 – publikacja nazwisk laureatów, wysyłka nagród oraz certyfikatów
31.08.2018 – ostateczny termin zgłaszania samorządów chcących wziąć
udział w Ogólnopolskiej Diagnozie Społecznej

10.09.2018 – samorządy uczestniczące w diagnozie otrzymują specjalny
przewodnik, pomocny przy realizacji badania

30.09.2018 – uruchomienie platformy informatycznej do obsługi ankiet
30.11.2018 – termin nadsyłania prac w konkursie dla klas i grup
31.12.2018 – publikacja listy laureatów w konkursie dla klas i świetlic
31.12.2018 – zakończenie realizacji badań ankietowych
31.03.2019 – publikacja ogólnopolskiego raportu z badań
31.05.2019 – wysyłka raportu ogólnopolskiego oraz raportów lokalnych do
samorządów biorących udział w badaniach

pierwszy rocznik uczniów klas VIII, stanowiących część
grupy badawczej, badanie rozpocznie się w roku szkolnym 2018/2019.

OTRZYMALIŚMY MATERIAŁY
WCZEŚNIEJ. CZY MOŻEMY ROZPOCZĄĆ
KAMPANIĘ PRZED 1 KWIETNIA 2018?

CHCIELIBYŚMY WYKORZYSTAĆ LOGO
KAMPANII ZACHOWAJ TRZEŹWY
UMYSŁ NA KOSZULKACH I BANNERZE.
CZY MOŻEMY TO ZROBIĆ?
Tak. Przystępując do kampanii otrzymują Państwo automatycznie naszą zgodę na wykorzystywanie logo ZTU

Tak, zachęcamy do tego. Mogą Państwo od razu przystą-

na własnych materiałach promujących projekt. Prawo do

pić do realizacji kampanii. Dzięki temu szkoły będą miały

wykorzystywania logotypu wygasa 31 grudnia 2018 roku.

więcej czasu na zaplanowanie działań.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO JAKIEŚ DODATKOWE PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI PRZY REALIZACJI
KAMPANII „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2018” PROSIMY O KONTAKT Z NAMI. Z CHĘCIĄ
ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE PYTANIA, BĘDZIEMY TEŻ SŁUŻYĆ PODPOWIEDZIAMI
I POSTARAMY SIĘ WSPÓLNIE ROZWIĄZAĆ KAŻDY PROBLEM.

501 187 460
61 855 33 81

ulotkiprofilaktyczne@gmail.com

