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Trudno uwierzyć, ale 15. edycja kampanii już za 
nami. Przekazując Państwu najnowszy raport 
podsumowujący działania w ramach wszystkich 
naszych projektów, chciałbym najpierw serdecz-
nie podziękować wszystkim samorządom, które 
wspólnie z nami realizowały lokalne programy 
profilaktyczne.

Z Państwa relacji wiemy, że przygotowane spe-
cjalnie z okazji 15. edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł „złote” certyfikaty 
zawisły w wielu urzędach na honorowym miejscu. Informowali nas Państwo 
o wydarzeniach dużych i mniejszych, ale zawsze ważnych dla lokalnej spo-
łeczności. Relacje te jak zwykle były publikowane na naszej stronie interneto-
wej, mogą Państwo je również znaleźć na płycie CD, która stanowi element 
niniejszego raportu.

Ostatni rok to oprócz kampanii ZTU także inne nasze propozycje, które cieszyły 
się Państwa dużym zainteresowaniem. W ramach Akademii Profesjonalnego 
Nauczyciela szkoliliśmy nauczycieli i wydaliśmy książkę Narkotyki w szkole. 
Przemoc w szkole. Przygotowaliśmy też nowe edycje kampanii Przemoc boli! 
i Narkotyki? To mnie nie kręci! Jesienią zaproponowaliśmy nowe wydawnictwo 
przeznaczone dla najmłodszych „Czym jest alkohol?”. Nieustannie eduko-
waliśmy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach kampanii 
Odpowiedzialny Kierowca.

Wierzymy, że podejmowane przez nas działania mają sens. W 2015 roku 
powtórzyliśmy badanie ankietowe wśród dzieci i młodzieży Młodzi i substan-
cje psychoaktywne. Jeśli Państwa samorząd w nich uczestniczył, to wyniki 
znajdują się na dołączonej płycie CD.

Jeszcze raz dziękujemy za Państwa zaangażowanie i pracę. Do zobaczenia 
w 2016 roku!

Piotr Adamski
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O kampanii
ZTU 2015
15. jubileuszowa kampania ZTU zwracała szczególną 
uwagę na kształtowanie osobowości uczniów 
przy zachowaniu równowagi między rozwojem 
indywidualnym a wspólnotowym. Materiały kampanii 
przygotowały Ewa Kosińska i Barbara Zachara. Hasłem 
przewodnim akcji było GRAJMY W JEDNEJ DRUŻYNIE!

W naszych materiałach skupiliśmy się 
na przeciwdziałaniu niepożądanym 
zachowaniom ryzykownym, jak się-
ganie po alkohol, papierosy czy inne 
środki psychoaktywne. Wspieraliśmy 
rozwój osobowości uczniów, rozwi-
jaliśmy umiejętności nawiązywania 
współpracy z rówieśnikami, motywo-
waliśmy młodzież do podejmowania 
działań na rzecz środowiska lokalne-
go i pozytywnego kierowania swoim 
życiem.

Głównym celem kampanii było uzmy-
słowienie młodym ludziom, że sto-
sowanie używek to droga donikąd. 
Tłumaczyliśmy uczniom, że pod-
stawą mądrego życia są aktywność 
(uprawianie sportu) i zdrowe odży-
wianie. Pragnęliśmy im uświadomić, 
że człowiek nie jest samotną wyspą 
(żyjemy w społeczeństwie i jesteśmy 
potrzebni innym, a inni są potrzeb-
ni nam). Uczyliśmy dzieci i młodzież 
angażowania się w zadania wyma-
gające współpracy. Pokazywaliśmy, 
że granie w jednej drużynie pozwala 
często osiągnąć lepsze rezultaty i daje 
dużo satysfakcji.

Zachęcaliśmy do rozwijania mocnych 
stron osobowości i potrzeby inwe-
stowania w siebie, by sprzyjać zdro-
wiu, rozwojowi własnemu i innych. 
Uczyliśmy, że od młodości wszyscy 
podlegamy dwóm przeciwstawnym 
tendencjom: z jednej strony ludzie 
upodobniają się do siebie, powielają 
wzorce (ubiór, sposoby wypoczynku, 
mieszkania czy zachowania), a z dru-
giej każdy z nas ma tendencje do 
indywidualizmu (potrzeba posiada-
nia tego, czego inni mieć nie mogą, 
odróżnienia się, pragnienia bycia 
kimś wyjątkowym). Pokazywaliśmy 
wzorce, że zachowanie własnej indy-
widualności i autonomii jest ważnym 
czynnikiem zdrowego życia, jednak 
nadmierne dążenie do indywiduali-
zmu czyni człowieka wyobcowanym 
i osamotnionym w swoim otoczeniu.

Przemysław Kłos – Sulęcin
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Partnerzy ZTU

www.policja.gov.pl

Komenda Główna Policji od lat wspiera kampanię ZTU. 
Co roku w szkołach w całej Polsce orgaznizowane są 
miniwykłady z udziałem funkcjonariuszy policji, którzy 
m.in. tłumaczą dzieciom i młodzieży, dlaczego prze-
strzeganie prawa jest tak ważne. W 2015 roku ponad 
1000 policjantów wzięło udział w szkoleniu Akademii 
Profesjonalnego Nauczyciela pt. Przeciwdziałanie agresji 
u dzieci i młodzieży. Wspólnie też zorganizowaliśmy 
ogólnopolski konkurs Policja przyszłości.

www.msport.gov.pl

Ministerstwo Sportu i Turystyki RP także doceniło 
zaangażowanie kampanii ZTU w działania wycho-
wawcze i edukację poprzez sport. Pod patronatem 
ministerstwa przygotowaliśmy konkursy promują-
ce w szkołach podstawowych i gimnazjach piłkę 
siatkową. Do szkół w całej Polsce trafiły materiały 
profilaktyczne zachęcające do uprawiania sportu.

www.men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej kolejny raz wsparło 
kampanię, doceniając edukacyjno-profilaktyczny wy-
miar Zachowaj Trzeźwy Umysł. Cele wychowawcze, 
które szczególnie przyświecały ZTU, to: przeciwdziałanie 
zachowaniom ryzykownym (alkohol, papierosy, dopala-
cze), wzmacnianie procesu edukacyjnego w szkołach, 
wspieranie rozwoju osobowości uczniów.

www.pafpio.pl

Wspólnie z Funduszem PAFPIO przygoto-
waliśmy Abc trzeciego sektora, czyli mini-
słownik dla dzieci i młodzieży na temat or-
ganizacji pozarządowych. Fundusz wsparł 
także konkurs zespołowy (dla klas i grup 
świetlicowych) polegający na poznaniu 
i prezentacji sposobu działania lokalnych 
fundacji lub stowarzyszeń.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

MINISTER SPORTU I TURYSTYKIMINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

FUNDUSZ PAFPIO

Zachowaj Trzeźwy Umysł to jedyna tego typu kampania, która może się poszczycić 
współpracą z najważniejszymi instytucjami w Polsce – ministerstwami odpowiedzial-
nymi za edukację i sport oraz z policją.



Materiały
ZTU 2015
Zachowaj Trzeźwy Umysł to najchętniej wybierana 
i najczęściej doceniana kampania profilaktyczno-
edukacyjną w Polsce. Zaletą przedsięwzięcia jest 
m.in. komplet profesjonalnych i oryginalnych 
materiałów. Dzięki temu uczestnictwo w ZTU jest 
takie proste, łatwe i przyjemne!

Cecha charakterystyczna kampanii 
– pakiet materiałów profilaktyczno-
-edukacyjnych – to zestaw wysokiej 
klasy atrakcyjnych ulotek, plakatów 
czy kolorowych gadżetów. Przy po-
mocy tych niezwykle przydatnych 
narzędzi w szkołach, świetlicach, bi-
bliotekach etc. przeprowadzono zaję-
cia, warsztaty, konkursy. W 2015 roku 
przebudowaliśmy pakiet bazowy, 
dzięki czemu uczestnictwo w kam-
panii stało się jeszcze prostsze. 

Specjalnie na jubileuszową 15. edycję 
Zachowaj Trzeźwy Umysł przygoto-
waliśmy wyjątkowe złote certyfika-
ty dla szefów samorządów, GKRPA 
i gminnego/miejskiego koordynatora, 
które trafiły do gmin i miast w całej 
Polsce.

Twórczyniami podwalin merytorycz-
nych ZTU były Ewa Kosińska i dr Bar-
bara Zachara, cenione psycholożki i 
uznane terapeutki.

EWA KOSIŃSKA – psycho-
log i terapeutka z II stop-
niem specjalizacji (pomoc 
psychologiczno-pedago-
giczna dzieciom i młodzie-
ży). Prowadzi zajęcia psy-
choedukacyjne, wykłada 
dla studentów i uczestników 
studiów podyplomowych, 

zajmuje się pomocą psychologiczną 
dorosłym i młodzieży. Opublikowała 
poradniki dla nauczycieli oraz pod-
ręczniki dla gimnazjalistów.

BARBARA ZACHARA – 
doktor psychologii (UJ) i psy-
cholog – terapeuta. Zajmuje 
się pomocą psychologiczną, 
prowadzi zajęcia z psycholo-
gii dla studentów i psycho-
edukacyjne dla nauczycieli, 
rodziców, dzieci i młodzieży. 
Autorka licznych prac i arty-
kułów o psychologii.

Wiktor Ślęzak – Krasocin



RAPORT 2015

5

18 Ulotka informacyjna
APN

17 Ulotka eduk.
Jak pomagać…

13-16 Złote certyfikaty

12 Tekturowy ludzik
11 Daszek

10 Plakat 4

10 Plakat 3

25 Foliowa torba z logo 
kampanii ZTU

24 Papierowe ankiety

20 Poradnik Materiały 
ZTU w gminie, szkole…

23 Poradnik ankietowy

22 Kalendarz
Cały rok z ZTU

21 Plakat na imprezy 
lokalne

19 Certyfikat
dla nauczyciela

10 Plakat 210 Plakat 19 Dyplom
dla uczestnika ZTU

8 Ulotka konk.
Nawzajem

7 Plakat Szukamy 
młodych mistrzów

6. ulotka_2DL_
razem_lepiej_

DRUK

4 Ulotka konk.
Zagrywka w punkt

5 Ulotka profilaktyczna
Co dwie głowy…

3 Ulotka konk.
Warto pomagać

2 Ulotka profilaktyczna
Ja-Ty-My

1 Ulotka konk.
Zdrowe zagranie



RAPORT 2015

6

ZTU w mediach
O kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł chętnie informują prasa, radio, telewizja, portale 
internetowe. Są to media zarówno gminne, powiatowe, jak i regionalne czy ogólnopol-
skie. To duży sukces!

Nasze kampanie niezmiennie cieszą 
się świetną opinią nie tylko w samo-
rządach, ale też w środkach masowe-
go przekazu. W 2015 roku najczęściej 
pisały o nas lokalne dzienniki, tygo-
dniki i miejskie/gminne portale in-
ternetowe. Temat profilaktyki, bezpie-
czeństwa i zapobiegania patologiom 
podejmowały też inne media cyfrowe: 
telewizje (w tym internetowe) i stacje 
radiowe.

„Gazeta Lubuska”, „Gazeta Olsztyń-
ska” „Gazeta Krakowska”, „Echo Dnia”, 
„Strzelec Opolski”, „Słowo Podlasia”, „Ty-
godnik Zamojski”, „ABC”, „Głos Kosza-
liński”, „Głos Nauczycielski”, „Dziennik 
Zachodni”, „Tygodnik Płocki” – to tylko 
niektóre spośród blisko 100 mediów 
tradycyjnych i cyfrowych, które pisały 
i mówiły o kampanii w 2015 roku.

– Dobrze jest mieć sojuszników w po-
staci życzliwych redaktorów i mediów 
ciekawych świata – mówi Piotr Adam-
ski, szef kampanii. Dziękuję wszyst-
kim małym i dużym redakcjom, które 
popierają Zachowaj Trzeźwy Umysł 
– dodaje.
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Badanie ankietowe 2015
Badanie ankietowe Młodzi i substancje psychoaktywne to atrakcyjny bonus dla tych 
samorządów, które przystąpiły do kampanii w 2015 roku.

Badanie Młodzi i substancje psychoak-
tywne stanowi ogólnopolskie spoj-
rzenie z perspektywy młodzieży na 
problem palenia papierosów, picia 
alkoholu, zażywania narkotyków i do-
palaczy. Pierwsza edycja odbywała się 
od kwietnia do czerwca 2014 roku. 
W drugim sondażu przeprowadzonym 
w 2015 roku sprawdzono, jak zmienił 
się stosunek młodych ludzi do tych 
niebezpiecznych używek.

Socjologiczne badanie empiryczne 
swoim zakresem obejmowało uczniów 
z niemalże całego terytorium Polski. 
Objęto nim uczniów klas piątych (2014) 
i szóstych (2015) szkół podstawowych 
oraz uczniów klas drugich (2014) i trze-
cich (2015) szkół gimnazjalnych.

W odniesieniu do szkoły podstawowej 
przedmiotem badania było przyjrze-
nie się opinii badanych uczniów na 
temat skutków spożywania alkoholu. 
Pytano także o zdanie na temat tego, 
jak postąpić, gdy rówieśnicy piją, palą 
lub zażywają narkotyki (czy wiedzą, 
z kim porozmawiać lub gdzie szukać 
pomocy).

Analiza socjologiczna odnosząca się 
do uczniów gimnazjum obejmowała 
także zagadnienia dotyczące mari-
huany i dopalaczy. Jakkolwiek nie 
można jeszcze mówić o powszech-
ności palenia marihuany wśród ba-
danych gimnazjalistów, należy mo-
nitorować to zjawisko, bo mamy do 
czynienia z opinią o powszechności 

palenia tej używki wśród młodzie-
ży. Z drugiej strony na horyzoncie 
istnieje groźny i nierozwiązany pro-
blem – dopalacze.

Wykres 30. Szkoła podstawowa. W jaki sposób zdobyłeś/zdobyłaś alkohol, który piłeś/piłaś?

Wykres 60. Gimnazjum. Ilu, wg Twojej oceny, Twoich rówieśników próbowało dopalaczy przynajmniej raz w życiu?

UWAGA! Całość badania dostępna 
jest w siedzibie SPiDR, organizatora 
ogólnopolskiej kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł.



Finał ZTU 2015
Finał kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 
w Centrum Olimpijskim to wzruszające, wspaniałe 
wydarzenie, na które w 2015 roku przybyło ponad 
300 osób z całej Polski! 23 września do Centrum 
Olimpijskiego w Warszawie przyjechali laureaci 
ogólnopolskich konkursów, włodarze miast 
i gmin, przedstawiciele samorządów, nauczyciele, 
rodzice. Konferansjerem wydarzenia był znany 
i ceniony dziennikarz telewizyjny Jakub Porada.

Gospodarzami finału Zachowaj 
Trzeźwy Umysł w Centrum Olimpij-
skim byli: Piotr Adamski, prezes Sto-
warzyszenia Producentów i Dzien-
nikarzy Radiowych, szef kampanii 
ZTU oraz Krystyna Kubczak, dyrek-
tor biura SPiDR.

Jak zwykle kampanijna gala składa-
ła się z kilku elementów: wręczenie 
nagród w konkursie Policja przy-
szłości, rozstrzygnięcie konkursu 
stypendialnego Szukamy Młodych 
Mistrzów i rozdanie nagród głów-
nych w konkursach indywidualnych 
– Warto pomagać i Razem lepiej.

Ceremonię uświetnił występ grupy 
wokalnej Melodynki ze Szkoły Pod-
stawowej nr 267 w Warszawie. 

Kampanii ZTU 2015 towarzyszył 
konkurs Policja przyszłości, któremu 
patronował Komendant Główny Po-
licji. Jury w składzie: aspirant szta-
bowy Robert Koniuszy (przewod-
niczący jury), podinspektor Lesław 
Sztangret, Katarzyna Krakowiak, 
Dominika Dustanowska, Maciej 
Karpiński, Katarzyna Stefaniak miało 
bardzo trudny wybór.

Nagrody w tym konkursie wręczyli 
Piotr Adamski z inspektorem Lesz-
kiem Jankowskim, zastępcą Biura 
Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.

Insp. Leszek Jankowski, zastępca dyrektora Biura 
Prewencji i Ruchu Drogowego KGP

Podczas gali zaprezentowała się grupa wokalna Melodynki z SP nr 267 w Warszawie

Arkadiusz Polewczyński – Mrocza
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Laureaci konkursów ZTU 2014

ALEKSANDRA FURMANIAK, GąsawaAGATA KAŹMIERCZAK, GołuchówWERONIKA PŁASKOCIŃSKA, gm. 
Wądroże Wielkie

NATALIA POKRYWA, Ostrów Wlkp.

MARCIN SZPOT, gm. Grodzisk WlkpWIKTOR ŚLĘZAK, KrasocinWERONIKA JAROSZEWSKA, BrusyPAULINA LATTA, Łambinowice

PATRYCJA EWKOWSKA, SzczecinNATALIA KRÓLAK, gmina ŁęczycaMICHAŁ WOJSŁAWSKI, WołówLIDIA KAWALEC, Manowo

KAROLINA ŁYP, Jastrzębie-ZdrójJUSTYNA KORNELUK, ZamośćJULIA ŚMIETAŃSKA, ŁęknicaJAKUB BOBER, Brzozów

BARBARA CHRZEŚCIJAŃSKA, Zielona GóraARKADIUSZ POLEWCZYŃSKI, MroczaALEKSANDRA GRYZŁO, BobowaAGATA ROGOZIŃSKA, Iłowo-Osada
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W imieniu ANNY KRZYSZTYŃSKIEJ 
nagrodę odebrała mama, Brzozów

NATALIA KUDŁASZYK, Nowy TomyślMACIEJ PROKOPOWICZ, SzczecinekELIZA WISKA, Drawsko Pomorskie

ALEKSY KRYSZTOFIAK, KarczewTIMO KUREK, gmina LasowicePATRYCJA HONYSZ, PilchowiceOLIWIA ŁAPIŃSKA, Żyrardów

OLIWIA KUNC-JASIŃSKA, Nowy TargNATALIA JANKOWSKA, MarkiMARTYNA DWORNICZAK, MarcinowiceMAGDALENA KORECKA, Giżycko

MAGDA GAWRYLUK, HajnówkaJULIA WACHNA, HrubieszówJULIA CIEMIĘGA, MielecFILIP WALICKI, Sandomierz

FAUSTYNA CZAPLA, KamieńskEWA WITASZEK, Chrzypsko WielkieEMILIA NAGEL, SzczuczynANDRZEJ LIPIŃSKI, Słupsk
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Biblioteczka nauczyciela
Jednym z naszych przedsięwzięć jest Akademia Profesjonalnego Nauczyciela. To stwo-
rzona z myślą o kadrze pedagogicznej platforma edukacyjna, za pośrednictwem której 
proponujemy nauczycielom kursy poświęcone wybranym zagadnieniom, np. agresji 
w szkole. W ramach APN tworzymy także serię książek pod szyldem Biblioteczka Profe-
sjonalnego Nauczyciela.

Pierwszą książką opublikowaną w Bi-
blioteczce była pozycja zatytułowana 
Agresja i przemoc. Niezbędnik nauczy-
ciela, pedagoga, dyrektora. Powstała na 
podstawie materiałów edukacyjnych 
naszego kursu internetowego Prze-
ciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży. 
Książka oprócz aktualnej i rzetelnie 
opracowanej teorii zawiera kilkadzie-
siąt ćwiczeń i scenariuszy lekcji do 
wykorzystania przez nauczyciela na 
zajęciach.

Jako drugą przygotowaliśmy książkę 
pt. Konflikty w szkole. Narkotyki w szko-
le. Ta publikacja składa się z dwóch 
części: pierwsza poświęcona jest 
kwestii rozwiązywania różnorod-
nych konfliktów zdarzających się 
w szkołach (np. nauczyciel–uczeń 
lub uczeń–uczeń), druga zajmuje się 
obecnością substancji psychoaktyw-
nych w szkole i aspektami prawnymi. 
Obie części zawierają wiele ćwiczeń 
i scenariuszy lekcji.

W przygotowaniu jest trzecia książka, 
która będzie zatytułowana Uczeń (nie)
zwykły.
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Kapituła Trzeźwego
Umysłu 2014/2015
Czym jest Kapituła? Wyróżnieniem, podkreśleniem profilaktycznych osiągnięć, sukce-
sem zarówno indywidualnym, jak i samorządu. Najważniejsze jest to, że o członkostwo 
może starać się każdy!

W 2015 r. w Centrum Olimpijskim sta-
tuetki otrzymali koordynatorzy z całej 
Polski. Dla przedstawicieli urzędów 
miast i gmin przygotowano specjalne 
medale pamiątkowe.

Skład Kapituły Trzeźwego Umysłu 
2014/2015: Anna Mądrzycka, pełno-
mocnik ds. rozwiązywania proble-
mów alkoholowych (Wołów); Jerzy 
Erwiński, wiceburmistrz (Aleksan-
drów Kujawski); Stanisława Bucior, 
koordynator GKRPA (gmina Potok 
Górny); Donata Hejnosz, inspektor 
ds. społecznych (Szprotawa); Domi-
nika Chylińska, kierownik zespołu ds. 
profilaktyki, ochrony zdrowia i osób 
niepełnosprawnych, (Wieliczka); Han-
na Dębska, przewodnicząca GKRPA 

(gmina Mokobody); Bożena Pachuta, 
była pełnomocnik ds. RPA (Skoro-
szyce); Aneta Durda, podinspektor 
Biura Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego (Mielec); Mieczysław Spie-
rewka, członek GKRPA (gmina Brusy); 
Agnieszka Ludwig, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
(Myszków); Weronika Orzechowska, 
Szkoła Podstawowa w Kurozwękach 
(Staszów); Zofia Chuda, pełnomocnik 
wójta ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych (Iłowo-Osada); Bożena 
Budzik, burmistrz (Nowe Skalmierzy-
ce); Lucyna Niespodziana, gminny 
koordynator (gmina Wałcz).

Kapituła Trzeźwego Umysłu to przed-
sięwzięcie, w którym mogą wziąć 

udział pełnomocnicy czy koordyna-
torzy do spraw profilaktyki (ale także: 
nauczyciele, wychowawcy, samorzą-
dowcy itp.). Jest nieformalną grupą 
fachowców doradzających organi-
zatorom ZTU w procesie przygoto-
wywania różnorodnych projektów 
profilaktycznych. Członkowie spoty-
kają się na specjalnych konferencjach. 
Dotychczas takie spotkania odbyły się 
w Augustowie, Nowym Targu, Rzu-
cewie (gmina Puck) czy Kazimierzu 
nad Wisłą. Uczestnictwo w Kapitule 
polega m.in. na swobodnym dziele-
niu się sugestiami i pomysłami co do 
kierunków rozwoju przedsięwzięć 
profilaktyczno-edukacyjnych.
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Kampanie w internecie
Od początku kampanii mocno stawiamy na istnienie w internecie, rozwijając 
kolejne e-serwisy. Obecnie o przygotowywanych przez nas przedsięwzięciach można 
dowiedzieć się z kilku stron internetowych.

www.ToMnieNieKreci.pl

Strona domowa dotycząca kampanii 
dla gimnazjalistów i uczniów szkół 
średnich dotyczącej marihuany i do-
palaczy. Tu można zobaczyć, jak wy-
glądają poszczególne ulotki i plakaty 
oraz zamówić materiały.

www.AkademiaNauczyciela.pl

Platforma edukacyjna przeznaczo-
na dla osób pracujących z dziećmi 
w szkołach. Można tutaj zapisać się 
na kursy internetowe dotyczące 
m.in. problemów związanych z po-
jawianiem się substancji psychoak-
tywnych w szkole lub agresji wśród 
uczniów.

www.PrzemocBoli.pl

Strona informująca o projekcie Prze-
moc boli, będącym zestawem narzę-
dzi edukacyjnych do przeprowadze-
nia lekcji czy warsztatów na temat 
przemocy w szkole. Pod tym adresem 
można obejrzeć i zamówić materiały, 
książkę lub audycje.

www.UlotkiProfilaktyczne.pl

Pod tym adresem można zamówić 
różnorodne ulotki edukacyjne, intere-
sujące plakaty profilaktyczne w atrak-
cyjnych cenach. Każdy znajdzie tu coś 
dla swojego samorządu.

www.TrzezwyUmysl.pl

Serwis informujący  o kampanii i słu-
żący wymianie doświadczeń reali-
zatorów. Można tu znaleźć relacje 
z gmin uczestniczących w kampanii, 
regulaminy, aktualności i wiele innych 
potrzebnych informacji.

www.OdpowiedzialnyKierowca.pl

Strona internetowa kampanii dotyczą-
cej szeroko pojętego bezpieczeństwa 
na drodze. Oprócz aktualności można 
tu znaleźć materiały dodatkowe do 
realizacji naszych projektów oraz in-
formacje o partnerach działań.
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Narkotyki? To mnie nie kręci!
Dopalacze wróciły!

Kampania Narkotyki? To mnie nie kręci dostarczyła rzetelnych informacji na temat 
nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy). Odbiorcami kampanii była młodzież 
gimnazjalna, ponadgimnazjalna oraz rodzice.

W ramach kampanii przygotowali-
śmy zestaw materiałów, dzięki któ-
rym nauczyciele mogli przeprowadzić 
w szkole kompleksowe zajęcia dla 
uczniów i ich rodziców poświęcone 
dopalaczom.

Nauczyciele otrzymali zestaw go-
towych scenariuszy zajęć, audycje 
edukacyjne, plakaty oraz karty pracy.  
Mogli wziąć udział w kursie interne-
towym Substancje psychoaktywne 
w szkole i wśród uczniów, metody wcze-
snej interwencji. Przygotowaliśmy rów-
nież obszerne kompendium wiedzy 
o narkotykach i konfliktach w szkole.
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Akademia
Profesjonalnego Nauczyciela
Na www.AkademiaNauczyciela.pl proponujemy nauczycielom i koordynatorom 
poszerzanie swoich kompetencji zawodowych w ramach niezwykle popularnych 
kursów internetowych. W 2015 roku do listy szkoleń dołączył kurs pt. Rozwiązywanie 
konfliktów w szkole.

Każdy uczestnik kursu na zakończe-
nie otrzymał imienny certyfikat po-
twierdzający ukończeni szkolenia oraz 
książkę Konflikty w szkole. Narkotyki 
w szkole. Niezbędnik nauczyciela, pe-
dagoga, dyrektora, która powstała na 
podstawie treści zawartych w kursie. 

Uczestnicy kursu przyjrzeli się istocie 
konfliktu i dowiedzieli się, czy zawsze 
jest on czymś złym, czy też może oka-
zać się punktem zwrotnym w rela-
cjach rówieśniczych lub pomiędzy 
nauczycielem a uczniem. Uczestnicy 
szkolenia poznali sposoby rozwiązy-
wania konfliktów z użyciem negocja-
cji i mediacji oraz dowiedzieli się, jaki 
jest wpływ komunikacji na przebieg 
sporu.

Kurs składał się z pięciu skryptów. Każ-
dy skrypt zawierał część teoretyczną 
i część z propozycjami scenariuszy 
zajęć z uczniami do wykorzystania 
podczas lekcji wychowawczych.

Skrypt 1: Konflikt – problem, czy 
punkt zwrotny?

Skrypt 2: Komunikacja w konflikcie

Skrypt 3: Sposoby radzenia sobie 
z konfliktem

Skrypt 4: Negocjować czy mediować?

Skrypt 5: Szkoła jako instytucja wobec 
konfliktów uczeń–uczeń, uczeń–na-
uczyciel
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Przemoc boli!
W 2015 roku kontynuowaliśmy działania związane z niwelowaniem przemocy i agre-
sji wśród uczniów. II edycja kampanii Przemoc boli poruszyła m.in. temat tolerancji, 
cyberprzemocy oraz mobbingu wśród uczniów.

Program Przemoc boli składał się 
z trzech części:
1) ulotek i plakatów edukacyjnych 

dla dzieci,
2) materiałów edukacyjnych dla ro-

dziców,
3) materiałów szkoleniowych dla 

nauczycieli.

W materiałach duży nacisk kładliśmy 
na zjawisko przemocy w internecie. 
Tłumaczyliśmy, że przemoc nie musi 
mieć charakteru agresji fizycznej. Wy-
jaśniliśmy też, czym jest cyberprze-
moc.

Materiały stanowiły świetne uzupeł-
nienie zajęć profilaktycznych poświę-
conych agresji rówieśniczej w szkole 
i zajęć pedagogizujących rodziców. 
Audycje edukacyjne aktywizowały 
młodzież i rodziców do rozmowy 
i dyskusji. Nauczyciel otrzymał goto-
wy scenariusz zajęć, który ułatwił mu 
przeprowadzenie warsztatów. Jako 
uzupełnienie wiedzy zaproponowali-
śmy książkę Agresja i przemoc. Niezbęd-
nik nauczyciela, pedagoga, dyrektora.



Scenariusz zajęć dla nauczycieli wychowania 

przedszkolnego i wczesnoszkolnego

PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA DLA NAJMŁODSZYCH

Poznałeś	już	całą	rodzinę	Zuzi.	Pokoloruj rysunki.Jak	wygląda	Twoja	rodzina?	Narysuj ją na kartce.

Babcia Sabinka Dziadek Lolek

Mama Józia Tata Walenty

Rózia
Zuzia

Fafi k

RODZINA FRUZIÓW

Wydawca:	Stowarzyszenie	Producentów	i	Dziennikarzy	Radiowych
Adres:	Grochowska	45a,	60-277	Poznańtel.	61	855	33	81,	www.UlotkiProfi	laktyczne.pl

14          Profi laktyka zdrowotna dla najmłodszych

• Zorganizuj festyn połączony z degustacją zdro-wych produktów, które wcześniej zostały przy-gotowane przez dzieci i rodziców. Festyn można połączyć np. z dniem otwartym placówki.• Wprowadź w sali/klasie system segregacji śmieci.• Zorganizuj konkurs plastyczny pt. Bezpieczny na co dzień lub Zdrowie na co dzień.• Zorganizuj konkurs plastyczny na najlepszą for-mę spędzania wolnego czasu na świeżym po-wietrzu. Zadaniem uczniów będzie prezentacja wybranej zabawy.
• Zorganizuj konkurs plastyczny pt. Wtórne za-bawki. Zadaniem dzieci jest wykonanie orygi-nalnych i niepowtarzalnych zabawek z surow-ców wtórnych.

• Zorganizuj konkurs na wykonanie rodzinnego plakatu pt. Nie prowadzę pod wpływem alkoholu.• Zorganizuj Dzień Chleba – wspólne wypiekanie.• Stwórz projekt edukacyjny Od krowy do sera, który uświadomi dzieciom, jak ważne jest dba-nie o naturę i zwierzęta, bo to ze środowiska czerpiemy najwięcej dobrego. Zakup prawdzi-wego mleka – idealnym rozwiązaniem byłoby pozyskanie go bezpośrednio z gospodarstwa 

rolnego. Jeśli nie ma takiej możliwości, można skorzystać z mlekomatu, a drogę, jaką przeszło mleko, pokazać dzieciom na fi lmie. Następnie wspólnie z dziećmi doprowadzamy mleko do fermentacji, aby powstała maślanka i kolejno wyrabiamy ser twarogowy. Finalnie dzieci dzie-lą się przepisami dań, których składnikiem jest twaróg.
• Zorganizuj Dzień Zdrowia – różnorodne działa-nia prozdrowotne oraz quiz rodzinny dotyczący zdrowego odżywiania.• Zorganizuj przedstawienie teatralne dla rodzi-ców, np. do wiersza Na straganie Jana. Brzechwy. Dzieci robią kukiełki i odgrywają role warzyw.• Zorganizuj rodzinne zawody sportowe.• Ważne, aby podczas każdej imprezy podkreślać fakt, że można świętować ważne wydarzenia bez alkoholu i dobrze się przy tym bawić.

Bibliografi a:
R. Trześniowski, Gry i zabawy ruchowe, Sport i Tu-rystyka, Warszawa 1972.Zabawnik, pod. red. K. Szroeder-Dowjat, Akademia Kontaktów Społecznych, Warszawa 2008.

JEM ZDROWO
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Czym jest alkohol?
W 2015 roku po raz pierwszy przygotowaliśmy publikacje poświęcone profilaktyce 
prozdrowotnej skierowanej do przedszkolaków i sześciolatków.

Materiały były adresowane do nauczy-
cieli, którzy prowadzą w przedszko-
lach i szkołach podstawowych zajęcia 
poświęcone profilaktyce prozdrowot-
nej. Nauczyciele otrzymali obszerny 
scenariusz zajęć, dzięki któremu mogli 
przeprowadzić kompleksowe zajęcia 
z dziećmi. Został on podzielony na 
trzy moduły:

1) Zdrowie. Zdrowe odżywianie, ba-
dania profilaktyczne, używki (alkohol),

2) Higiena. Dbanie o higienę osobi-
stą, segregacja śmieci, aktywny wypo-
czynek – jako higieniczny tryb życia,

3) Bezpieczeństwo na drodze. Jako 
uzupełnienie zajęć przygotowaliśmy 
książeczkę edukacyjną dla dzieci Czym 
jest alkohol? oraz kolorowe plakaty, 
które w pozytywny sposób poruszają 
temat alkoholu i zdrowego stylu życia.

W książeczce edukacyjnej 
dzieci poznały rodzinę Zuzi. 
Wspólnie z Zuzią i jej rodzi-
ną uczą się m.in. jak dbać 
o swoje zdrowie, bezpie-
czeństwo na drodze, pozna-
ją zdrowe produkty.

Kolorowe plakaty w po-
zytywny sposób tłumaczą 
dzieciom negatywny 
wpływ alkoholu oraz za-
chęcają dzieci do zdrowego 
odżywiania.

Scenariusz zajęć pomaga na-
uczycielom przeprowadzić cieka-
we zajęcia dla dzieci poświęcone 
profilaktyce prozdrowotnej.



Bezpieczne
wakacje

MATERIAŁY DLA GIMNAZJALISTÓW
Poruszyły kwestię bezpiecznego 
wypoczynku w górach, nad wodą, 
na drodze. Zwracały uwagę na 
niebezpieczeństwo wypadku pod 
wpływem alkoholu. Zachęcały do 
sprzątania po swoim psie, kultu-
ralnego korzystania z telefonów 
komórkowych. Edukowały w za-
kresie bezpiecznego poruszania się 
samochodem, rowerem i pieszo. 
Podpowiedziały gdzie w interncie 
oraz poza internetem, dzieci mogą 
szukać informacji o bezpieczeń-
stwie i ciekawych wydarzeniach. 
Informowały, jak uniknąć zagrożeń 
w oraz dbać o swoje bezpieczeń-
stwo w internecie.

MATERIAŁY DLA DZIECI
Poruszyły kwestię bezpiecznego 
zachowania nad wodą, w lesie, czy 
na podwórku. Informowały, jak po-
prawić swoje bezpieczeństwo na 
drodze. Przypominały o zapinaniu 
pasów w samochodzie oraz ozna-
czaniu się po zmroku przez piesze-
go elementami odblaskowymi. Za-
chęcały rowerzystów do korzystania 
z kasku i kamizelki odblaskowej. 
Przypominały numery alarmowe 
służb ratowniczych. Zachęcały do 
nawiązywania relacji społecznych 
z rówieśnikami. Wymieniały kilka 
zasad, które należy spełnić, jeśli 
chcemy zadbać o bezpieczeństwo 
w internecie, np. kwestia podawa-
nia swoich danych osobowych, 
bezpieczne umieszczanie fotogra-
fii w serwisach społecznościowych.

W 2015 roku już po raz trzeci przygotowaliśmy 
kolorowe broszury edukacyjne, które promowały 
wśród dzieci  i młodzieży bezpieczny wypoczynek 
podczas wakacji. Zachęcaliśmy dzieci do aktywności 
ruchowej, spędzania wolnego czasu w gronie 
przyjaciół bez telefonu i internetu. Poruszyliśmy 
również kwestię bezpieczeństwa w internecie. 

Jakub Bober – Brzozów
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W 2015 roku wystartowaliśmy z nowym przedsięwzięciem Alkohol niszczy. Przygo-
towaliśmy zestaw materiałów edukacyjnych, który informuje o negatywnych konse-
kwencjach spożywania napojów alkoholowych oraz dopalaczy. Materiały adresujemy 
do dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt może być realizowany również w 2016 r.

BADANIA PROFILAKTYCZNE
W kampanii wyjaśniliśmy, czym jest 
picie ryzykowne oraz picie szkodli-
we. Namawialiśmy do ograniczenia 
spożywania alkoholu. Przywiązaliśmy 
dużą wagę do promowania badań 
profilaktycznych, m.in. badań krwi 
oraz prób wątrobowych.

MATERIAŁY DLA KOBIET W CIĄŻY
W kampanii zachęcaliśmy kobiety do 
niespożywania alkoholu podczas cią-
ży. Tłumaczyliśmy, jak alkohol wpływa 
na rozwój dziecka. Wyjaśniliśmy, czym 
jest FASD (Poalkoholowe Uszkodzenie 
Płodu) i jakie są jego konsekwencje. 
Odpowiedzieliśmy na wiele nurtują-
cych pytań: czy FASD jest dziedziczne, 
jak wygląda rozwój dziecka z syndro-
mem FASD, czy niewielka ilość alko-
holu może uszkodzić płód.

WSPARCIE DLA RODZIN
Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
W kampanii poruszyliśmy również 
problem choroby alkoholowej. Tłu-
maczyliśmy, że uzależnienie od alko-
holu nie dotyczy tylko alkoholika, ale 
również jego współmałżonka i dzieci. 
Poruszyliśmy temat współuzależnie-
nia wszystkich członków rodziny. Za-
chęciliśmy dzieci do szukania pomo-
cy, jeśli w rodzinie występuje choroba 
alkoholowa. Podpowiedzieliśmy do 
kogo mogą się zgłosić, gdy rodzic 
nadużywa alkoholu – np. do peda-
goga, nauczyciela, policjanta.



W 2015 roku kampanii Odpowiedzialny Kierowca 
towarzyszyło hasło „Bądź bezpieczny. Życie czeka”. 
Główne cele kampanii to: zwiększenie bezpieczeństwa 
na drodze najmłodszych uczestników ruchu 
drogowego, zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej 
(w tym rowerowej), budowa wśród młodzieży 
i dorosłych sprzeciwu wobec akceptacji prowadzenia 
samochodu po alkoholu, edukacja kierowców 
w zakresie nowych przepisów drogowych oraz 
trzeźwej jazdy samochodem. 

Odpowiedzialny
Kierowca

W 2015 roku przygotowaliśmy aż 17 
publikacji profilaktyczno-edukacyj-
nych, które miały wpłynąć na poprawę 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Przy tworzeniu materiałów współpra-
cowaliśmy z Biurem Prewencji i Ruchu 
Drogowego w Warszawie.

W ramach edukacji najmłodszych 
przygotowaliśmy publikacje, które 
uzupełniły zajęcia poświęcone bez-
pieczeństwu na drodze prowadzone 
przez nauczycieli, strażników miej-
skich i gminnych oraz policjantów. 
Dzieci dowiedziały się, jakie są różnice 
między ruchem pieszym a rowero-
wym, jakie miejsce w ruchu drogo-
wym zajmują pieszy i rowerzysta. 
Zachęcaliśmy do zdania egzaminu 
na kartę rowerową. Wręczyliśmy także 
ponad 20 tys. kolorowych zawieszek 
odblaskowych, które poprawiły wi-
doczność na drodze.

W materiałach dla młodzieży dużo 
miejsca poświęciliśmy odpowiedzial-
ności karnej nieletnich. Młodzi ludzie 
dowiedzieli się, jaka jest różnica mie-
dzy przestępstwem a wykroczeniem. 
Uświadomili sobie, że przestrzeganie 
nawet błahych i dobrze znanych prze-
pisów może poprawić komfort życia 
(np. sprzątanie po swoim psie, segre-
gacja śmieci). Promowaliśmy również 
postawę asertywną wobec pijanych 
kierowców przejawiającą się brakiem 
akceptacji wobec prowadzenia samo-
chodu pod wpływem alkoholu.

Nasze publikacje przybliżyły kierow-
com skutki prawne prowadzenia auta 
po alkoholu. Kierowcy dowiedzieli 
się, jak należy zachować się podczas 
kontroli drogowej, jakie kary grożą za 
spowodowanie wypadku po alkoholu 
lub narkotykach. Poznali też zły wpływ 
niektórych leków na kierowcę. Przy-
pomnieliśmy o obowiązkowym ozna-
czaniu się przez pieszych po zmroku 
w terenie niezabudowanym. 

Filip Walicki - Sandomierz
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Partnerzy kampanii

www.policja.gov.pl

Policjanci z Biura Prewencji i Ruchu 
Drogowego dbają o stronę meryto-
ryczną naszych materiałów. Informują 
nas o zmianach przepisów i o inicjaty-
wach wspierających bezpieczeństwo 
drogowe. W 2015 r. wspólnie z policją 
zorganizowaliśmy wakacyjny konkurs 
o bezpieczeństwie „Policja Przyszłości”.

www.straz.gov.pl

Państwowa Straż Pożarna to jednost-
ka, która często jako pierwsza przy-
bywa na miejsce wypadku. Strażacy 
walczą nie tylko z pożarami, ale dbają 
również o nasze bezpieczeństwo na 
drodze.

www.zosprp.pl

Wsparcie dla kampanii Odpowiedzialny Kierowca otrzy-
maliśmy również od Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy 
propagują i wspomagają rozwój społeczności lokalnych. 
Angażują się w akcje charytatywne, edukują w zakresie 
bezpieczeństwa.

www.krksmg.pl

Strażnicy chętnie angażują się w dzia-
łania dotyczące bezpieczeństwa na 
drodze. Prowadzą w szkołach zajęcia 
na temat bezpieczeństwa. Propagują 
wśród najmłodszych bezpieczny ruch 
rowerowy i kulturę na drodze.

www.trzezwyumysl.pl

Kampanię Odpowiedzialny Kierowca wspiera Zachowaj 
Trzeźwy Umysł. Zachowaj Trzeźwy Umysł promuje bez-
pieczne zachowania, edukację, rozwijanie pasji, które są 
dalekie od używek i przemocy.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA KRAJOWA RADA KOMENDANTÓW
STRAŻY MIEJSKICH I GMINNYCH 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

Do współpracy przy kampanii Odpowiedzialny Kierowca zaprosiliśmy jednostki, które 
wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Naszą inicjatywę popierają policja, 
straż miejska i gminna oraz straż pożarna. Funkcjonariusze chętnie udzielają nam po-
rad oraz aktywnie uczestniczą w kampanijnym przedsięwzięciach.
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Materiały kampanii
Odpowiedzialny Kierowca 2015
W 2015 roku hasłem przewodnim kampanii było motto: „Bądź bezpieczny. Życie cze-
ka”. W naszych wydawnictwach duży nacisk kładliśmy na pozytywny aspekt działań 
profilaktycznych, zachęcaliśmy do zgłębiania wiedzy o przepisach drogowych, podpo-
wiadaliśmy jakie zachowania mogą zapewnić nam bezpieczeństwo na drodze.

MATERIAŁY DLA DZIECI
Materiały skierowane do dzieci miały 
formy kart pracy. Zawierały ciekawe 
ćwiczenia, historyjki obrazkowe, które 
pomagały dzieciom zrozumieć i przy-
swoić zagadnienia związane z bezpie-
czeństwem na drodze. W materiałach 
poruszyliśmy temat bezpiecznej drogi 
do szkoły. Edukowaliśmy jak bezpiecz-
nie przechodzić przez drogę na wsi 
i w mieście, jak zachować się przed 
przejazdem kolejowym, jak poru-
szać się poboczem. Propagowaliśmy 
również bezpieczną i zdrową jazdę 
rowerem.

MATERIAŁY DLA MŁODZIEŻY
W materiałach dla młodzieży poru-
szyliśmy temat odpowiedzialności. 
Budowaliśmy wśród nastolatków po-
czucie odpowiedzialności za siebie 
i innych. Zachęcaliśmy do reagowania, 
gdy ktoś chce postąpić niewłaściwie, 
np. prowadzić samochód po alkoholu. 
Poruszyliśmy kwestię odpowiedzial-
ności karnej nieletnich oraz dorosłych. 
Wskazaliśmy przypadki, kiedy nie wol-
no pić alkoholu: np. na plaży, sterując 
motorówkę, prowadząc samochód, 
jeśli nie ukończyliśmy 18 lat.

MATERIAŁY DLA DOROSŁYCH
Materiały dla dorosłych informowały 
kierowców o konsekwencjach jazdy 
samochodem po alkoholu, środkach 
odurzających i niektórych lekach. 
Edukowaliśmy w zakresie bezpiecznej 
i przepisowej jazdy, zachowania pod-
czas kontroli drogowej. Informowali-
śmy pieszych o obowiązku używania 
elementów odblaskowych po zmroku 
w terenie zabudowanym.

MATERIAŁ KONKURSOWY
W okresie wakacyjnym wspólnie z po-
licją przygotowaliśmy konkurs pla-
styczno-literacki „Policja Przyszłości”. 
Kampania Odpowiedzialny Kierow-
ca i Zachowaj Trzeźwy Umysł obję-
ły konkurs patronatem medialnym. 
Przygotowaliśmy specjalną broszurę 
informującą o przedsięwzięciu.

Tak wyglądała 
oferta kampanii 
Odpowiedzialny 
Kierowca 2015
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17 Plakat
16 Certyfikat dla koordynatora

15 Certyfikat dla samorządu14 Ulotka eduk. 
Widać mnie

13 Ulotka eduk. 
Bezpiecznie tam

i z powrotem

12 Ulotka eduk. 
Narkotyki grożą 

wypadkiem

11 Ulotka eduk. 
Trzeźwy za kółkiem

10 Ulotka eduk. 
Powiedz STOP9 Ulotka edukacyjna Zabawa? Na trzeźwo!

8 Ulotka edukacyjna
Młodzi odpowiedzialni

7 Ulotka edukacyjna Z roweru do samochodu

6 Dyplom

4 Poradnik
Kodeks drogowyw pigułce

3 Test na kartę rowerową

1 Karta pracy Moja okolica 
rowerem i pieszo

2 Karta pracy
Czas do szkoły

5 Zawieszka odblask.

Ulotka konkursowa
Policja przyszłości

MATERIAŁ DODATKOWY



Dobre praktyki
Materiały kampanii Odpowiedzialny Kierowca 2014 
okazały się świetnym dodatkiem jako wsparcie 
merytoryczne dla nauczycieli prowadzących zajęcia 
z wychowania komunikacyjnego.

W szkołach przeprowadzono prelek-
cje na temat bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym wśród najmłodszych, 
w które zaangażowały się lokalne jed-
nostki policji i straży miejskich i gmin-
nych. Uczniowie chętnie przystępo-
wali do egzaminu na kartę rowerową 
oraz promowali kulturalne zachowa-
nie w transporcie publicznym.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
marsze bezpieczeństwa oraz patrole 
drogowe z udziałem młodzieży i po-
licjantów.

Marsz edukacyjny w Bałtowie

Patrol drogowy w Nowej Soli

Pokaz umiejętności tresowanego psa w Bałtowie

Zajęcia edukacyjne w Bałtowie

Uczniowie z klukowa aktywnie biorą udział w konkursach

Prezentacja alkogogli w Bałtowie

Patrol drogowy w Nowej Soli

Martyna Dworniczak - Marcinowice



W przerwie na kawę zajrzyj na

ulotkiprofilaktyczne.pl
• MATERIAŁY DO REALIZACJI SZKOLNYCH 

PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH 
ZEBRANE W JEDNYM MIEJSCU.

• ELEGANCKIE WIZUALIZACJE 
I SZCZEGÓŁOWE OPISY.

• SPRAWDŹ NAS!



Najlepsza profilaktyka z Poznania!

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
ul. Grochowska 29a, 60-277 Poznań
tel. 61 855 33 81, faks 61 855 33 83
e-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl
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