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Materiały profilaktyczno-edukacyjne dla klas I-VIII w roku szkolnym 2020/2021  
dotyczące problemu eksperymentowania przez młodzież  
z substancjami psychoaktywnymi (narkotyki, dopalacze)

NAJNOWSZA EDYCJA to idealne, wypróbowane przez setki placówek w całej Polsce, MATERIAŁY 
PROFILAKTYCZNE BĘDĄCE UZUPEŁNIENIEM SZKOLNYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH!

Materiały POZYTYWNEJ PROFILAKTYKI na najwyższym poziomie, doświadczenie, wiarygodność, 
odpowiedzialność to główne atuty kampanii  „Narkotyki? To mnie nie kręci!”

Materiały przygotowane w sposób umożliwiający ich wykorzystanie również w pracy zdalnej 
z uczniami.



ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE

Głównym celem kampanii jest wzmoc-
nienie wśród uczniów poczucia odpowie-
dzialności za siebie i inną osobę – jako 
element wsparcia rówieśniczego będą-
cego jednym z czynników chroniących 
przed zachowaniami ryzykownymi. Do 
tego celu zostały przygotowane specjalne 
zajęcia warsztatowe oraz indywidualne 
karty pracy.

Przeprowadzenie kampanii „Narkotyki? To mnie nie 
kręci!” ma na celu:

 � poszerzenie wiedzy na temat negatywnego działa-
nia narkotyków i dopalaczy;

 � przekazanie informacji o tym, na co zwracać uwagę 
i w jaki sposób reagować w ryzykownych sytuacjach 
oraz wtedy, kiedy uczniowie odczuwają niepokój 
związany z używaniem przez nich lub przez rówie-
śników substancji psychoaktywnych;

 � poznanie pojęcia zasobów, które sprzyjają dojrza-
łości i wzmacniają poczucie własnej wartości oraz 
kształtują odporność na angażowanie się  
w sytuacje ryzykowne;

 � dokona analizy własnych systemów wartości  
i obecnych celów działania, poszerzą  
wiedzę o tym, jak jest się spostrze- 
ganym przez innych;

 � wymianę opinii i doświadczeń, kształtowania umie-
jętności dyskusji;

 � wzmocnienie więzi w grupie, możliwość stworzenia 
sieci wsparcia;

 � zgłębienie własnej gotowości i motywów pomagania;
 � poznanie różnych technik komunikacji 
 � przygotowanie przez uczestników kampanii zajęć 

dla młodszych uczniów.

Karty pracy z ćwiczeniami dla uczniów z klas V-VIII zosta-
ły przygotowane w taki sposób, aby uczniowie mogli pra-
cować na nich samodzielnie podczas zajęć. Odpowiednie 
instrukcje dotyczące tego, co uczniowie mają zrobić, zo-
stały zawarte w kartach pracy. W przypadku wprowadze-
nia zdalnej edukacji zostanie uruchomiona specjalna 
strona www, dzięki której uczniowie wraz z nauczycielem 
będą mogli kontynuować zajęcia. Przykładem tego jest 
nasza kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł wykorzysty-
wana przez uczniów i nauczycieli z wielu samorządów.

Przeprowadzenie wszystkich warsztatów 
i ćwiczeń nie jest obowiązkowe. Nauczyciel 
prowadzący zajęcia może wybrać te, które 
w jego przekonaniu najbardziej będą 
odpowiadały jego uczniom.

Ulotka dla rodziców/opiekunów powinna być rozdana 
podczas spotkania z nimi, w momencie, w którym ich 
dzieci były już po zajęciach w ramach kampanii. Wycho-
wawca klasy lub osoba, która przeprowadzała zajęcia, 
powinna przy okazji poinformować ich o celu przepro-
wadzenia takich zajęć wśród uczniów oraz podzielić się 
kilkoma informacjami dotyczącymi poruszanych zagad-
nień oraz spodziewanych efektów.



10

*Udowodniono, że narkotyki mają negatywny wpływ na rozwój mózgu, osłabiają intelekt. 

Mogą rozwijać w młodym człowieku choroby psychiczne. 

NARKOTYKI I DOPALACZE  
POWODUJĄ SPIĘCIA W GŁOWIE!*
POSŁUCHAJ ROBOTA.  
BĄDŹ JAK WIĘKSZOŚĆ. NIE PRÓBUJ!

*Dane na podstawie Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów 2018 realizowanej  

na próbie 70 185 uczniów klas V-VIII z samorządów biorących udział w kampanii  

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

POSŁUCHAJ ROBOTA.
BĄDŹ JAK WIĘKSZOŚĆ.
NIE PRÓBUJ! 
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AUDYCJE RADIOWE:
Pomocne przy prowadzeniu zajęć, moderacji dyskusji. Na płycie znajduje się 5 audycji. Każda trwa mniej więcej 
3-4 minuty, co gwarantuje, że słuchacze nie zdążą się znudzić przekazywanymi treściami. Prowadzący zajęcia sam 
zdecyduje, czy podczas zajęć skorzysta z przygotowanych materiałów dźwiękowych.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

KARTY PRACY DLA 
UCZNIÓW
1. NARKOTYKI I DOPALACZE POWODUJĄ SPIĘCIA W GŁOWIE! 

– format A4 do DL, nakład 400 sztuk w pakiecie
2. NARKOTYKI I DOPALACZE? WIĘKSZOŚCI TO NIE INTERE-

SUJE. DOBRA ROBOTA! – format A4 do DL, nakład 400 sztuk 
w pakiecie

3. NARKOTYKI I DOPALACZE – KOSZTOWNA TRUCIZNA! – for-
mat A4 do DL, nakład 400 sztuk w pakiecie

4. MOGĘ POMÓC! POPROSZĘ O POMOC! – format A4 do DL, 
nakład 400 sztuk w pakiecie

ULOTKA DLA RODZICÓW
5. JAK CHRONIĆ? JAK ROZMAWIAĆ? GDZIE PO POMOC? – for-

mat A4 do DL, nakład 300 sztuk w pakiecie

PLAKATY EDUKACYJNE
6. POSŁUCHAJ ROBOTA. BĄDŹ JAK WIĘKSZOŚĆ. NIE PRÓBUJ! 

– format B3, nakład 12 sztuk w pakiecie
7. NARKOTYKI I DOPALACZE POWODUJĄ SPIĘCIA W GŁOWIE! 

– format B3, nakład 12 sztuk w pakiecie

AUDUCJE I SCENARIUSZE 
WARSZTATÓW
8. DOBRA ROBOTA! – audycje edukacyjne dla uczniów i rodziców 

– płyta CD, 8 sztuk w pakiecie
9. DOBRA ROBOTA! – scenariusze warsztatów edukacyjnych dla 

uczniów i rodziców – format A4, 8 sztuk w pakiecie

CERTYFIKATY
10. NTMNK. DOBRA ROBOTA! – specjalny certyfikat dla samo-

rządu poświadczający uczestnictwo w kampanii – format A4, 
nakład 1 sztuka w pakiecie

11. NTMNK. DOBRA ROBOTA! – specjalny certyfikat dla szkół 
realizujących kampanię format A4, nakład 8 sztuk w pakiecie

12. NTMNK. DOBRA ROBOTA! – specjalny certyfikat dla nauczy-
cieli realizujących zajęcia z uczniami w kampanii – format A4, 
nakład 12 sztuk w pakiecie



Narkotyki? To mnie nie kręci! – FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Materiały profilaktyczno-edukacyjne na rok szkolny 2020/2021

Nazwa materiału
(zamów w pakiecie lub na sztuki)

Cały pakiet
zawiera:

Pół
pakietu zawiera:

Cena brutto
za szt.

Zamawiam 
sztuk:

(wpisz liczbę 
sztuk)

Razem za wy-
brane sztuki:

NARKOTYKI I DOPALACZE POWODUJĄ SPIĘCIA W GŁOWIE! – karta pracy dla 
uczniów, format A4 do DL 400 200 1,15 PLN

NARKOTYKI I DOPALACZE? WIĘKSZOŚCI TO NIE INTERESUJE. DOBRA 
ROBOTA! – karta pracy dla uczniów, format A4 do DL 400 200 1,15 PLN

NARKOTYKI I DOPALACZE – KOSZTOWNA TRUCIZNA! – karta pracy dla uczniów, 
format A4 do DL 400 200 1,15 PLN

MOGĘ POMÓC! POPROSZĘ O POMOC! – karta pracy dla uczniów,  
format A4 do DL 400 200 1,15 PLN

JAK CHRONIĆ? JAK ROZMAWIAĆ? GDZIE PO POMOC? – ulotka dla rodziców, 
format A4 do DL 300 150 1,15 PLN

POSŁUCHAJ ROBOTA. BĄDŹ JAK WIĘKSZOŚĆ. NIE PRÓBUJ! – plakat, format B3 12 6 5 PLN

NARKOTYKI I DOPALACZE POWODUJĄ SPIĘCIA W GŁOWIE! – plakat, format B3 12 6 5 PLN

NTMNK. DOBRA ROBOTA! – specjalny certyfikat dla samorządu poświadczający 
uczestnictwo w kampanii 1 1 5 PLN

NTMNK. DOBRA ROBOTA! – specjalny certyfikat dla szkół realizujących 
kampanię 8 4 5 PLN

NTMNK. DOBRA ROBOTA! – specjalny certyfikat dla nauczycieli realizujących 
zajęcia z uczniami w kampanii 12 6 5 PLN

DOBRA ROBOTA! – audycje edukacyjne dla uczniów i rodziców 8 4 15 PLN

DOBRA ROBOTA! – scenariusze zajęć edukacyjnych dla uczniów i rodziców 8 4 20 PLN

RAZEM
2460 PLN

360 PLN taniej niż 
zakup na sztuki

1230 PLN 
180 PLN taniej niż 

zakup na sztuki

ZAMÓWIENIE PRZEŚLIJ FAKSEM, MAILEM LUB POCZTĄ

LUB ZAMÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM: WWW.ULOTKIPROFILAKTYCZNE.PL

FAKS: 61 855 33 83 E-MAIL: ULOTKIPROFILAKTYCZNE@GMAIL.COM

POCZTA: SPIDR, UL. GROCHOWSKA 45A, 60-277 POZNAŃ

OSOBA DO KONTAKTU: TOMASZ BEDNAREK KOM.: 501 187 460 LUB TEL.: 61 855 33 81

WYDAWCA:
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych 
w Poznaniu, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznan. SPiDR za-
rejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu • VIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod nr 0000150767 • REGON 639838688 • 
NIP 782-21-84-952 • Adres biura: SPiDR, ul. Grochowska 45a, 
60-277 Poznań

Zamawiający 
Kwota zamawianych materiałów:    +20 PLN brutto koszt przesyłki (przesyłka gratis od 492 zł)
Nabywca, odbiorca: 

Wysyłka materiałów: 

Osoba do kontaktu: 
Numer telefonu (do kontaktu i dla kuriera): 
E-mail: 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany na formularzu adres e-mail informacji dotyczacych produktów SPiDR w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.2013 poz 1422). Wyrażenie zgody jest dobrwolne i mogę je odwołać w każdym czasie.


