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Teraz Twój czas!
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2014

Czy znasz naszą drugą kampanię?

Odpowiedzialny Kierowca stanowi doskonałe dopełnienie przed-

sięwzięć profi laktyczno-edukacyjnych prowadzonych w ramach 

kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł®.

Warto uzupełnić profi laktykę wśród dzieci i dorosłych o materiały dotyczące bezpie-

czeństwa na drodze w ramach kampanii Odpowiedzialny Kierowca 2014.

Uwaga! Teraz dwie kampanie już od 1845 zł brutto*.

Odpowiedzialny Kierowca kształtuje pozytywne zachowania drogowe wśród wszyst-

kich użytkowników jezdni – dzieci i dorosłych. Uczy odpowiedzialnych zachowań na 

ulicy, również dotyczących trzeźwości.

Więcej informacji na temat kampanii znajdą Państwo w ofercie. Wersję elektronicz-

ną można pobrać ze strony internetowej: www.OdpowiedzialnyKierowca.pl/oferta2014

* Cena dotyczy zakupu połowy pakietu kampanii Odpowiedzialny Kierowca oraz połowy pakietu kampanii Za-

chowaj Trzeźwy Umysł®.

Kampania PROFILAKTYCZNA
+ badania ankietowe

Młodzi i substancje psychoaktywne



PIOTR ADAMSKI

Szanowni Państwo,
Przyjaciele Kampanii!
działalność Zachowaj trzeźwy umysł® oparta 
jest na atrakcyjnych pakietach skomponowa-
nych z profesjonalnych materiałów profi lak-
tyczno-edukacyjnych. Wciągu 13 lat istnienia 
kampanii z przekazem Ztu® dotarliśmy do 
3/4 miast i gmin w Polsce!

Przekazując nową ofertę ZTU® w Państwa ręce, 
szczególną uwagę chciałbym zwrócić na badania 
ankietowe Młodzi i substancje psychoaktywne 
2014–2015, które pod szyldem kampanii prze-
prowadzimy w Samorządach. Doskonale zda-
jąc sobie sprawę, że takie badania są zazwyczaj 
zbyt kosztowne, by mogli je Państwo zamawiać 
komercyjnie, przygotowaliśmy specjalny bon 
promocyjny, który pomoże Państwu oszczędzić 
2000 Pln. Aby móc skorzystać z tej promocji, wy-
starczy tylko wziąć udział w kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł® w 2014 roku, wybierając odpo-
wiedni dla siebie pakiet. Nie ponosząc żadnych 
dodatkowych kosztów, otrzymają Państwo dane 
statystyczne dotyczące swojego Samorządu.

Zachowaj Trzeźwy Umysł® jest najbardziej roz-
poznawalną kampanią profi laktyczno-eduka-
cyjną realizowaną przez szkoły w całej Polsce. 
Kolorowe, nietuzinkowe materiały o charakte-
rze prozdrowotnym, możliwość współzawod-

nictwa w konkursach, atrakcyjne autorskie 
nagrody oraz tysiące Państwa pomysłów na 
imprezy towarzyszące – to niezaprzeczalne atu-
ty naszego wspólnego przedsięwzięcia. W tym 
roku na prośbę wielu koordynatorów i pełno-
mocników wracają gadżety dla dzieci i młodzie-
ży – opaski silikonowe oraz magnesy.

Mam nadzieję, że propozycje przygotowane na 
2014 rok spotkają się z zainteresowaniem zarów-
no koordynatorów/pełnomocników, jak i miejskich 
czy gminnych komisji. Na Państwa zgłoszenia cze-
kamy do końca lutego 2014 roku. Do zobaczenia 
w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł®.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Piotr Adamski,
koordynator kampanii ZTU®

WydAWCA: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań | REdAKCjA: Biuro Zachowaj Trzeźwy 

Umysł® (Piotr Adamski, Anna Borzeskowska, Karol francuzik) | SKłAd, łAmAnIE, dtP: NowaPracownia.pl | KOntAKt: tel. 61 855 33 81, 

faks 61 855 33 83 | E-mAIl: kontakt@trzezwyumysl.pl | IntERnEt: www.TrzezwyUmysl.pl, www.facebook.com/kampaniaZTU
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Stowarzyszeniem Alumni

Polskim Towarzystwem 
Turystyczno-Krajoznawczym

Polskim Komitetem Olimpijskim

Centrum Wolontariatu

Polskim Związkiem Lekkiej 
Atletyki

Polskim Związkiem Tenisa 
Stołowego

Students Against Destructive 
Decisions

SAMHSA (amerykańskim 
Urzędem ds. Uzależnień 
i Zdrowa Psychicznego).

Dotychczas współpracowaliśmy m.in. z:

Finał 2013 w Centrum Olimpijskim

Laureaci nagród głównych 
kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł® 
co roku na jeden dzień przejmują 
w posiadanie Centrum Olimpijskie 
w Warszawie. 
Ten wrześniowy dzień to święto wszystkich na-
grodzonych, ich rodzin, szkół i samorządów. 

W 2013 roku podsumowaliśmy konkursy indywi-
dualne 18 września na uroczystości prowadzo-
nej przez jakuba Poradę, znanego dziennikarza 
TVN 24. Były gratulacje, emocje, uśmiechy i łzy 

wzruszenia. Do Warszawy zjechali laureaci z ca-
łej Polski, a salę wypełniło 200 osób!

W Centrum Olimpijskim gościliśmy niezwy-
kle utalentowanych młodych ludzi, ich rodzi-
ców, nauczycieli, a także partnerów kampanii 

– samorządowców, przedstawicieli komisji roz-
wiązywania problemów alkoholowych, władz 
ministerialnych, Ambasady Amerykańskiej 
w Warszawie i policji.

do zobaczenia na kolejnym fi nale w 2014 roku!

tradycją Ztu® są także lokalne fi nały. Podczas 
tych uroczystości, które odbywają się w całej 
Polsce, w szczególny sposób docenia się mło-
dych uczestników kampanii. To tylko pierwsze 
z brzegu przykłady:

 � nySA: burmistrz Jolanta Barska w Urzę-
dzie Miejskim osobiście wręczała nagrody 
uczestnikom kampanii. 

 � nOWy tOmyŚl: włodarz miasta bur-
mistrz Henryk Helwing wyróżnił uczniów 
podczas uroczystego podsumowania. 

 � CZERWOnAK: nagrody wręczali samo-
rządowcy – wójt Mariusz Poznański i dy-
rektor GOPS-u.

Zachowaj Trzeźwy 
Umysł pomaga 
nam pokazać się 
poza szkołą – to 
jest to!

Jagoda Markiewicz, 
lat 16, Kamieniec, 
laureatka konkursu 
„szukamy młodych 
Mistrzów – Lokalni Liderzy”.

Zachowaj 
Trzeźwy Umysł 

co roku uczy nas 
czegoś nowego 

i przestrzega 
przed różnymi 
zagrożeniami.

Martyna Mudrak, 
lat 15, Nowogrodziec, 

laureatka konkursu
„Dzielę się pięknem”.
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Kampania Zachowaj Trzeźwy 
Umysł® 2014 – Teraz Twój czas!
Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł® 
2014 hasłem Teraz twój czas! zaprasza 
wszystkich do wartościowego spędza-
nia wolnych chwil. Wspólnie eliminu-
jąc ryzyko, chronimy dzieci i młodzież!
Dziś czas należy do najcenniejszych dóbr. Dla 
młodych ludzi kluczowy jest dobrze wykorzy-
stany wspólny czas z rodziną, dużą wartość po-
siada także przebywanie w gronie rówieśników 
niepodejmujących zachowań ryzykownych. 
Działanie w zespole, radosne przeżywanie by-
cia razem, przynależność do pozytywnej grupy 
społecznej – to wszystko stanowi swego rodza-
ju tarczę ochroną przed niewłaściwym wyko-
rzystaniem czasu wolnego przez uczniów.

Ta edycja koncentruje się na zagospodarowaniu 
wolnego czasu dzieci i młodzieży tak, by poprzez 
konkretne zadania młodzi ludzie uczyli się prze-

żywać radość, dokonując właściwych wyborów 
i budując zdrowe relacje z rówieśnikami. Niezwy-
kle istotne jest także zacieśnianie więzi z rodzi-
cami, a także kształtowanie postaw otwartości 
i życzliwości wobec swojego otoczenia.

IDEA: Czas na rodziców i nauczycieli
Istniejemy w czasach przyspieszonego tempa 
życia, gwałtownych przemian społecznych i nie-
spotykanej dotąd szybkości, z jaką pojawiają 
się nowe technologie czy wynalazki zmieniają-
ce oblicze cywilizacji. Dzieci i młodzież dobrze 
radzą sobie z nowinkami technicznymi. Jednak 
poważnym problemem w tym „pośpiesznym” 
świecie coraz częściej są dla nich takie kwestie, 
jak: odkrywanie świata wartości czy odnajdy-
wanie sensu, ładu i stabilności, które dają sa-
tysfakcję i zadowolenie z życia.

Kampania ZTU® 2014 pod hasłem Teraz twój 
czas! wspiera działalność nauczycieli i rodziców. 
Szczególnie zależy nam na:

 � poszukiwaniu i odkrywaniu talentów, pa-
sji, zainteresowań dzieci i młodzieży dzię-

Uczestniczenie w Zachowaj 
Trzeźwy Umysł to 
nasz obowiązek. Praca 
w samorządzie to misja, 
jej celem jest niesienie 
świadomości i pomocy. Ta 
kampania takie cele spełnia.

mirosław Lech, 
wójt gminy Korycin
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Przeciwdziałanie patologiom 
pojawiającym się 

w zachowaniach uczniów 
jest możliwe tylko przy 

współdziałaniu wszystkich 
osób odpowiedzialnych za 

rozwój i wychowanie.
ewa Kosińska i Barbara Zachara, 

twórczynie założeń kampanii 2014.

ki wykorzystaniu doświadczeń dorosłych, 
a także poprzez podejmowanie samo-
dzielnych działań młodych ludzi,

 � budowaniu dobrych i bezpiecznych relacji 
z osobami o podobnych zainteresowaniach,

 � zwiększeniu zaufania do dorosłych i ko-
rzystaniu z ich wiedzy i doświadczeń,

 � pogłębianiu świadomości uczniów o za-
grożeniach wynikających z zachowań ry-
zykownych,

 � rozwijaniu umiejętności asertywnego od-
mawiania w sytuacjach zagrażających zdro-
wiu uczniów (np. picie alkoholu, palenie 
papierosów, sięganie po narkotyki, agresja).

Hasło Teraz Twój czas! odnosi się zarówno do 
uczniów, jak i do rodziców i nauczycieli. Każdy 
ma czas na weryfikację swoich postaw, oczeki-
wań czy na zaangażowanie w sprawy społecz-
ne. Kampania ZTU® 2014 łączy oddziaływanie 
rodziców i nauczycieli, wspiera rozwijanie tych 
cech charakteru dzieci i młodzieży, które są 
im potrzebne do godnego życia. ZTU® dąży do 
połączenia sił nauczycieli i rodziców oraz do 
wskazania uczniom ich niezwykłych możliwości, 
jak wybór przyjaciół, zainteresowań, przedsię-
wzięć, w które się angażują.

IDEA: Czas na autorytet wychowawcy
Osiąganie wytyczonych celów jest możliwe przy 
współudziale osób dorosłych. W ramach ZTU® 
2014 proponujemy zadania, które aktywizu-

ją rodziców i skłaniają do głębszej refleksji nad 
znajomością własnego dziecka, oraz zadania po-
zwalające dziecku lepiej poznać swoich rodziców 
i nauczycieli, co sprzyja budowaniu autorytetu 
wychowawcy. Mogą do tego posłużyć m.in. spo-
tkania w małych grupach towarzyskich, organizo-
wanie ważnych uroczystości pod hasłem Zachowaj 
Trzeźwy Umysł®, zbieranie informacji poprzez an-
kiety, wywiad, rozmowy oraz dzielenie się cieka-
wymi i wartościowymi wydarzeniami z życia.

Cele kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł® 2014 to:
 � budowanie pozytywnych relacji uczeń – na-
uczyciel poprzez obustronne poznawanie 
zainteresowań, oczekiwań i radosnych chwil,

 � wzmacnianie więzi z rodzicami poprzez bliższe 
poznanie ich zainteresowań, marzeń czy spo-
sobów rozwiązywania trudnych spraw, 

 � dzielenie się własnymi doświadczeniami, 
pasjami, zainteresowaniami w gronie ró-
wieśników, odnajdywanie pokrewnych 
dusz, budowanie wartościowych środo-
wisk rówieśniczych,

 � promowanie wartościowych przedsię-
wzięć zdrowotnych i sportu,

 � dostarczanie rzetelnej wiedzy o negatyw-
nym wpływie używek na młody organizm, 
ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu 
i narkotyków.

EWA KOSIŃSKA – psycholog i terapeuta. Pro-
wadzi zajęcia psychoedukacyjne, wykłada dla 
studentów i uczestników studiów podyplomo-
wych, zajmuje się pomocą psychologiczną do-
rosłym i młodzieży. Opublikowała poradniki dla 
nauczycieli oraz podręczniki dla gimnazjalistów.

BARBARA ZACHARA – doktor psychologii (UJ), 
psycholog i terapeuta. Zajmuje się pomocą 
psychologiczną, prowadzi zajęcia dla studen-
tów i wykłady psychoedukacyjne dla nauczycie-
li, rodziców, dzieci i młodzieży. Autorka licznych 
prac i artykułów o psychologii.



EWA KOSIŃSKA

BARBARA ZACHARA

PRACE PlAStyCZnE lAuREAtóW KAmPAnII ZACHOWAj tRZEźWy umySł® 2013. KAżdEgO ROKu nAgRAdZAmy SEtKI OSóB, A nAjlEPSZyCH ZAPRASZAmy nA WIElKI fInAł W WARSZAWIE!
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Konkursy 2014 – teraz Twój czas!

Na uczniów uczestniczących w ZTU® 
czekają ciekawe konkursy. 
Tematy dla szkół podstawowych:

 � HOP nA nARty – w roku olimpiady zimo-
wej w Soczi nie może zabraknąć konkursu 
z pytaniami o dyscypliny narciarskie! Wszak 
polscy sportowcy święcą w tych dyscypli-
nach triumfy. Odnosząc sukcesy, dają ra-
dość wszystkim kibicom.

 � mój CZAS – uczniowie podstawówek 
mają za zadanie narysować lub opisać, 
w jaki sposób najchętniej spędzają swój 
wolny czas. To pewne, że sporo się o nich 
dowiemy!

 � POKAżCIE SIĘ! – to konkurs dla klas i grup 
świetlicowych. Uczniowie (na zdjęciach 
lub w 3-minutowym filmie) opowiedzą 
o swoich niebanalnych zainteresowa-
niach, a także o tym, co lubią robić, co 
przynosi im frajdę i radość.

Tematy dla gimnazjów:
 � ZImOWI mEdAlIŚCI – internetowy konkurs 
dla gimnazjalistów polega na poprawnym 
odpowiedzeniu na pięć pytań związanych 
z zimowymi dyscyplinami sportu.

 � nASZ CZAS – uczniowie narysują lub opi-
szą chwile spędzane z przyjacielem. Co 
razem robią? Jakie mają wspólne zainte-
resowania? Czym jest przyjaźń?

 � POKAżCIE SIĘ! – przed młodzieżą zada-
nie polegające na nakręceniu krótkiego 
filmu  (telefonem, aparatem lub kamerą)
prezentującego członków grupy, klasy czy 
zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem 
ich zainteresowań.

 � SZuKAmy młOdyCH mIStRZóW – BEZ-
KOnKuREnCyjnI – nie ustajemy w wysił-
kach, by znajdować i promować ciekawych, 
wyjątkowych gimnazjalistów. W 2014 
roku będzie można zaprezentować swoje 
osiągnięcia na specjalnej stronie interne-
towej, a jury wybierze pięcioro laureatów.

3

Trzeba wierzyć w to, 
co chcemy osiągnąć, 
wtedy na pewno 
się uda.

Weronika Maciejewska, 
lat 15, Komorniki, 
laureatka konkursu 
„szukamy młodych mistrzów – 
Lokalni Liderzy”
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Najlepsze pakiety edukacyjne do 
profilaktyki pierwszorzędowej!

I MATERIAŁY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. Ulotka edukacyjno-konkursowa Hop na 

narty – 400 szt. (format 1/3 A4)
Najważniejszą sportową imprezą w 2014 r. będą 
igrzyska olimpijskie w soczi. w związku z tym wy-
darzeniem przygotowaliśmy konkurs o zimowych 
dyscyplinach sportowych.

2. Ulotka profilaktyczna Bez tajemnic – 250 
szt. (format A4 składane)
w procesie wychowawczym niezwykle ważne 
jest zaufanie do rodziców. w ulotce opowiadamy 
dzieciom, dlaczego warto dzielić się z rodzicami 
informacjami o swoich przyjaciołach, kolegach 
i wspólnych planach.

3. Ulotka edukacyjno-konkursowa Pokażcie 
się! – 40 szt. (format A4 składane)
materiał konkursowy dla klas i grup świetli-
cowych. w tym konkursie – na 5 zdjęciach lub 
w 3-minutowym filmie – uczniowie opowiedzą 
o swoich niebanalnych zainteresowaniach.

4. Ulotka profilaktyczno-edukacyjna 
Mistrzowie obok nas – 200 szt. (format A4 
składane)
Dobry przykład to podstawa wychowania! w tym 
materiale prezentujemy sylwetki uczniów nagro-

dzonych w konkursie szukamy młodych mistrzów. 
są oddani lokalnemu społeczeństwu, niebanalnie 
wykorzystują czas i nie sięgają po używki.

5. Plakat profilaktyczny Teraz Twój czas! – 10 
szt. (format B3)
Plakat dla szkół, świetlic, bibliotek, domów kultu-
ry. Nośne hasło profilaktyczne w każdej placówce 
uczestniczącej w ZTU® to podstawa.

6. Ulotka profilaktyczno-konkursowa Mój 
czas – 250 szt. (format 2/3 A4)
Ulotka z zasadami konkursu plastyczno-literac-
kiego, tłumacząca także, dlaczego warto zdrowo 
i ciekawie spędzać wolne chwile.

7. Dyplom dla uczestnika ZTU® 2014 – 50 szt. 
(format A4)
Unikalny, kolorowy dyplom do wykorzystania 
podczas szkolnej rywalizacji odbywającej się 
w ramach Zachowaj Trzeźwy Umysł®.

8. Magnes Teraz Twój czas! Zachowaj Trzeźwy 
Umysł® – 50 szt. 
magnesy z hasłem kampanii cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem dzieci i młodzieży, wzbudzając 
entuzjazm wielu młodych ludzi.

[uwaga, gadżeT!]

UWAGA! Możliwa płatność w 2013 roku!
Kampanię można opłacić z budżetu na rok 2013. Wystarczy przy-
słać zgłoszenie, na którym należy zaznaczyć pole FAKTURA 2013.
Ponieważ ZTU® startuje 1 kwietnia 2014 roku, wybrany pakiet otrzymają 
Państwo – podobnie jak pozostali uczestnicy – nie później niż do końca marca.
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9. Ulotka edukacyjno-konkursowa Zimowi 
medaliści – 400 szt. (format 1/3 A4)
Broszura promuje konkurs internetowy dla gim-
nazjalistów. w roku olimpiady w soczi pytamy 
uczniów o sławnych polskich sportowców.

10. Ulotka profilaktyczna Z kim przestajesz... – 
250 szt. (format A4 składane)
Ulotka informuje m.in. o konsekwencjach wybo-
ru przyjaciół, a także bliższych i dalszych znajo-
mych, przybliżając uczniom znaczenie przysłowia 
zaczynającego się od słów „Z kim przestajesz...”.

11. Ulotka edukacyjno-konkursowa Pokażcie 
się! – 40 szt. (format A4 składane)
materiał opisuje konkurs filmowy dla klas i grup 
świetlicowych. Zadanie: zaprezentować siebie 
i swoje zainteresowania w 3-minutowych filmach.

12. Ulotka profilaktyczna Młodzi Mistrzowie 
i Ty – 200 szt. (format A4 składane)
młodzi mistrzowie to laureaci konkursu „Lokalni 
liderzy” z 2013 roku. Uczniowie dowiedzą się od 
nich, jak ciekawie, niebanalnie i praktycznie spę-
dzać czas, przy okazji pomagając innym.

13. Plakat profilaktyczny Teraz Twój czas! – 10 
szt. (format B3)

Nośne hasło profilaktyczne w każdej placówce 
uczestniczącej w ZTU® to podstawa. afisz służy do 
zawieszania w szkole, bibliotece czy harcówce.

14. Plakat Szukamy Młodych Mistrzów – 
Bezkonkurencyjni – 10 szt. (format B3)
Poster informujący o kolejnej edycji niezwykle po-
pularnego konkursu dla gimnazjalistów. w 2014 
roku  szukamy osób bezkonkurencyjnych w swo-
ich ulubionych dziedzinach.

15. Ulotka profilaktyczno-konkursowa Nasz 
czas – 250 szt. (format 2/3 A4)
materiał informuje o konkursie plastyczno-lite-
rackim. Uczy, jak właściwie wybierać przyjaciół, 
a także czerpać radość i siłę z przyjaźnienia się.

16. Dyplom dla uczestnika ZTU® 2014 – 50 szt. 
(format A4)
Świadectwo uczestnictwa w kampanii – do wyko-
rzystania podczas szkolnych imprez. Dla sportow-
ców i uczestników konkursów.

17. Silikonowa bransoletka Teraz Twój czas! 
Zachowaj Trzeźwy Umysł® – 50 szt. 
Najpopularniejszy gadżet ZTU®. silikonową bran-
soletkę można wręczyć najaktywniejszym spo-
śród uczniów.

I  – dla szkół podstawowych II  – dla gimnazjów III  – dla rodzin IV  – dla nauczycieli V  – dla samorządu VI  – ankieta

I + II + III + IV + V + VI  = PAKIET BAZOWY = 2000 PLN + VAT 
PÓŁ PAKIETU: 1000 PLN + VAToBejmUje wsZysTKie maTeriały

[uwaga, gadżeT!]

Pakiet SP Pakiet GIM1500 zł + VAT
PÓ

Ł PAKIETU
:

750 zł + VAT

I 1500 zł + VAT
PÓ

Ł PAKIETU
:

750 zł + VAT

II
III
IV
V
VI

ROdZAjE mAtERIAłóW Ztu® 2014:
I  – dla szkół podstawowych II  – dla gimnazjów III  – dla rodzin

 IV  – dla nauczycieli V  – dla samorządu VI  – ankieta

POnIżSZA gRAfIKA WyjAŚnIA, KtóRE mAtERIAły WCHOdZĄ 
W SKłAd PAKIEtóW CZĄStKOWyCH:

Dostosujemy pakiet dla Ciebie!
UWAGA! Na prośbę samorządowców wprowadzi-
liśmy możliwość zamówienia specjalnych kombi-
nacji pakietów edukacyjnych obejmujących różne 
grupy odbiorców.

Jak to działa?
Często w kampanii chcą uczestniczyć tylko szkoły 
podstawowe lub tylko gimnazja. Wystarczy wtedy 
zamówić Pakiet Szkoła Podstawowa lub Pakiet 
gimnazjum. W innych przypadkach prosimy o kon-
takt z biurem kampanii ZTU®, które przygotuje ze-
staw dostosowany do Twoich potrzeb!

PRZYKŁAD: 
pół Pakietu SP + pół Pakietu Bazowego = 

1750 PLN + VAT.



UWAGA! Bon promocyjny!
Bon uprawnia uczestników kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł® 2014 do bezpłatnego udziału w ba-
daniu ankietowym Młodzi i substancje psychoaktyw-
ne 2014–2015 w 2014 roku. Koszt badania dla samo-
rządów nieuczestniczących w ZTU® 2014 to 2460 zł.

WARTOŚĆ: 2460 PLN
Indywidualny kod dla Miasta/Gminy

Miasto/Gmina

koordynator kampanii
Zachowaj Trzeźwy Umysł®

gWARAntujE

SZUKAJ SPECJALNEGO BONU 
W KOPErCIE Z OfErTą!

Badania 
ankietowe 

Młodzi 
i substancje 

psychoaktywne 
2014–2015

UWAGA! Przystępując do 
kampanii w 2014 roku, samorząd, 
instytucja czy szkoła mogą 
zaoszczędzić nawet 2000 PLN!

Mamy doświadczenie!
W latach 2007–2009 w kilkuset samorządach 
w ramach kampanii przeprowadziliśmy bada-
nia ankietowe Młodzi Polacy o zachowaniach 
ryzykownych. Wówczas wyniki badań były po-
mocne przy przy konstruowaniu i uzupełnianiu 
lokalnych programów profilaktycznych. Przy-
dały się wielu pełnomocnikom i osobom zajmu-
jącym się problemem uzależnień do diagnozy 
problemów wychowawczych na swoim terenie.

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł® 
2014 zapraszamy Państwa samorząd/instytu-
cję/szkołę do udziału w badaniach Młodzi i sub-
stancje psychoaktywne 2014–2015. Badania 
będą realizowane w taki sposób, aby umożliwić 
ich ewaluację w 2015 roku. Część pytań zosta-
nie ułożonych tak, żeby wyniki badań mogli 
Państwo porównywać z ogólnopolskimi bada-
niami ESPAD.

Samorządy czy 
instytucje, które 
wezmą udział 
w kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł® 2014 
i wykorzystają 
bon promocyjny, 
otrzymają badania 
ankietowe całkowicie 
za darmo!





Co daje badanie?
Przystępując do kampanii ZTU® w 2014 roku 
i biorąc udział w badaniu, otrzymują Państwo:

 � diagnozę ilościową i opis trendów 
dotyczących używania substancji 
psychoaktywnych,

 � wyniki badań ogólnopolskich 
przeprowadzone na największej w kraju 
próbie badawczej,

 � wyniki badań z terenu Państwa 
samorządu (miasta, gminy),

 � możliwość porównywania 
z ogólnopolskimi badaniami ESPAD,

 � pełny raport na płycie CD z wynikami 
badań (jesień 2014).

Jak to działa?
Przystępując do kampanii i badań, otrzymają 
Państwo także wszelkie niezbędne informacje 
dotyczące terminów i sposobu przeprowadze-
nia ankiety (patrz: ramka poniżej).

Procedura badań ankietowych
Dla Państwa wygody przygotowaliśmy do wy-
boru dwie metody przeprowadzenia badań. 
Pierwsza – tradycyjna – polega na badaniu 
uczniów za pomocą papierowego kwestio-
nariusza i wypełnieniu zbiorczej tabeli badań. 
Druga metoda wykorzystuje kwestionariusz 
elektroniczny o tej samej treści, dostępny za 
pośrednictwem strony WWW. 

Dlaczego przez internet?
Kwestionariusz elektroniczny ma tę przewagę 
nad tradycyjnym, że: po pierwsze zwiększa 
atrakcyjność badania w grupie docelowej, po 
drugie: nie posiada ograniczeń ilościowych ba-
danych uczniów, po trzecie: nauczyciel/koor-

dynator/pedagog nie musi wypełniać zbiorczej 
tabeli z odpowiedziami. 

Cel badania
Badanie ankietowe  Młodzi i substancje psy-
choaktywne 2014–2015 przeprowadzane wśród 
uczniów szkoły podstawowej oprócz diagnozy 
problemu będzie miało za zadanie zweryfikowa-
nie przekonań i wiedzy o szkodliwości substancji 
psychoaktywnych. Badając młodzież gimnazjal-
ną, będziemy skupiać się na pomiarze natężenia 
zjawiska używania substancji psychoaktywnych 
oraz problemie dostępności tych substancji.

Dobór próby
Badaniami – podobnie jak w latach 2007–2009 
– zostaną objęci uczniowie klas piątych szko-
ły podstawowej oraz gimnazjaliści z klas dru-
gich. Biorąc pod uwagę liczbę samorządów 
i szkół  uczestniczących w kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł® oraz bazując na wcześniej-
szych doświadczeniach, gwarantujemy, że re-
zultaty ogólnopolskie wynikające z wielkości 
próby będą reprezentatywne dla całego kraju.

Wyniki lokalne
Najprawdopodobniej jako jedyni w Polsce 
oferujemy Państwu udział w badaniach an-
kietowych o zasięgu ogólnopolskim, z których 
otrzymują Państwo wydzielone wyniki cząstko-
we dla swojego samorządu. 

Wyniki te będzie można porównać zarówno 
z rezultatami badania regionalnego (poziom 
województwa), jak i całego kraju. W badanej 
grupie młodzieży gimnazjalnej – przynajmniej 
częściowo – efekty będą mogły być porównywa-
ne z ogólnopolskimi badaniami ESPAD. Pełen 
zbiór danych otrzymają Państwo jesienią 2014.

Tak to działa:
 � Jakie są terminy? Badanie potrwa od 1 kwietnia do 15 czerwca 2014 r.
 � Kto przeprowadza badanie? Badanie może przeprowadzić każda osoba dorosła (najlepiej 
pedagog) po zapoznaniu się z poradnikiem.

 � Jak przeprowadzić badanie? Preferujemy metodę internetową. Każdy samorząd (lub instytu-
cja), który weźmie udział w ZTU, otrzyma kod dostępu do specjalnej strony internetowej.

 � Jaka jest grupa docelowa? W badaniu skupimy się na dwóch grupach: w 2014 r. przebada-
my klasy V szkół podstawowych i II gimnazjum, w 2015 r. – by dokonać ewaluacji – będą 
to analogicznie VI klasy szkół podstawowych i III gimnazjum.



Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł® 2014 to profilaktyka całościowa. 
Oprócz uczniów edukuje dorosłych – wspiera rodziców, a także 
pomaga nauczycielom i samorządowcom.

III MATERIAŁY FAMILIJNE
18. Uotka edukacyjna Poznaj świat swojego 

dziecka – 200 szt. (format A4 składane)
materiał tłumaczy rodzicom, że powinni kontro-
lować zainteresowania swoich dzieci, podążać za 
ich pomysłami na spędzanie wolnego czasu, za-
chęcając do rozmów.

19. Ulotka profilaktyczno-edukacyjna Pokaż 
dziecku swój świat – 200 szt. (format A4 
składane)
Dzieci uważnie obserwują rodziców i bezwiednie 
powtarzają ich zachowanie. Dlatego dorośli po-
winni dzielić się z dziećmi swoimi zainteresowa-
niami i sposobami na atrakcyjne wypoczywanie. 
Tego właśnie dotyczy niniejsza broszura.

20. Ulotka edukacyjna Ciąża? Mądrze decyduj 
o przyszłości dziecka – 200 szt. (format A4 
składane)
materiał opowiadający o istocie rozwoju płodu 
i niebezpieczeństwach związanych z Fas (płodo-
wy zespół alkoholowy) i FTs (płodowy zespół ni-
kotynowy).

21. Plakat Ciąża? Mądrze decyduj o przyszłości 
dziecka – 10 szt. (format B3)
Plakat profilaktyczny dotyczący Fas i FTs, czyli za-
grożeń związanych z alkoholem i nikotyną. warto 
go zawiesić np. w ośrodkach zdrowia, oPs-ach 
lub innych miejscach użyteczności publicznej.

IV MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI
22. Scenariusze zajęć Psychologiczne aspekty 

wspierania uczniów część II – warsztaty 
– 10 szt. (format A4)
Książeczka z materiałami dla nauczycieli, do wy-
korzystania na zajęciach, a także informująca 
o kolejnym kursie Akademii Profesjonalnego Na-
uczyciela (www.akademiaNauczyciela.pl)

23. Ulotka dla nauczycieli Wspólny czas – 
zabawy integracyjne dla uczniów – 50 szt. 
(format A3 składane)
materiał dla nauczycieli, który pomoże ciekawie zor-
ganizować czas na wycieczce, w trakcie zielonej szkoły 
czy na spotkaniu po lekcjach. Pokazuje, jak zintegro-
wać grupę i zachęcić do wzajemnego poznania.

Kampania ZTU towarzysząc 
młodzieży, pokazuje, że 

można cieszyć się każdym 
dniem bez używek. 

Aneta Kroll, 
pedagog szkolny w Gimnazjum nr 7 

w Gliwicach.

ZTU to wspaniała kampania,  
będziemy ją kontynuować! 

eugeniusz Pańków, 
naczelnik wydziału spraw społecznych, 
Nowogrodziec.

[Nowość!]
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24. Certyfikaty dla nauczycieli – 50 szt. (format A4)
Gminny/miejski koordynator kampanii może 
wręczyć te dokumenty nauczycielom zaangażo-
wanym w realizację ZTU® 2014. Takie zaświadcze-
nie przyda się m.in. do awansu zawodowego.

25. Poradnik Materiały ZTU® w gminie, szkole, 
domu – 10 szt. (format A5)
Przewodnik zbierający wszystkie niezbędne infor-
macje potrzebne do realizacji ZTU® w 2014 roku. 

Zawiera m.in. regulaminy konkursów, ważne ter-
miny i opis wszystkich materiałów.

26. Certyfikat dla szkoły/instytucji – liczba 
według wykazu (format A4)
Każda szkoła/instytucja uczestnicząca w ZTU® 2014 
może otrzymać specjalny certyfikat potwierdzający 
zaangażowanie. warunkiem jest przesłanie wykazu 
placówek przez lokalnego koordynatora.

V MATERIAŁY DLA SAMORZĄDU I LOKALNYCH KOORDYNATORÓW
27. Multimedialny przewodnik Materiały ZTU® 

w gminie, szkole, domu – 1 szt. (CD)
Płyta cD to niezbędnik dla realizatorów ZTU® 2014. 
Do wykorzystania podczas pierwszych spotkań 
w gronie koordynatorów, pedagogów, nauczycieli. 
To klarowna opowieść o materiałach, terminach 
działań i planowanych przedsięwzięciach.

28. Duży plakat na imprezy lokalne – 10 szt. 
(format B2)
afisz służy do zapowiedzi przedsięwzięć zaplano-
wanych w ramach kampanii ZTU® 2014.

29. Kalendarz na biurko Cały rok 2014 z ZTU® – 1 szt.
Niezbędnik realizatora kampanii – podkładka na 

biurko z ważnymi numerami telefonów, datami 
i miejscem na notatki.

30. Certyfikat dla Samorządu – 1 szt. (format A4)
Każda gmina/miasto angażując się w ZTU® 2014, 
otrzyma gustowny certyfikat potwierdzający udział 
w nowoczesnych przedsięwzięciach profilaktycznych.

31. Certyfikat dla lokalnego koordynatora – 
1 szt. (format A4)
Każdy lokalny koordynator, którego nazwisko znaj-
dzie się na formularzu zgłoszenia ZTU® 2014, otrzyma 
imienny dokument potwierdzający zaangażowanie 
w nowoczesne przedsięwzięcia profilaktyczne.

VI Materiały służące do przeprowadzenia badania ankietowego
32. Kwestionariusze badań dla uczniów SP – 

100 szt. (format A3 składane)
33. Kwestionariusze badań dla uczniów 

gimnazjów – 100 szt. (format A3 składane)
34. Poradnik dla przeprowadzających badania 

ankietowe Młodzi i substancje psychoaktywne 
2014–2015 – 10 szt. (format A3 składane)

materiały 26, 30 i 31 (certyfikaty) zostaną dostarczo-
ne we wrześniu 2014, po zakończeniu pierwszego 
etapu Ztu®.

[Tylko u Nas!]

Warto wziąć 
udział w konkursie 
Zachowaj Trzeźwy 
Umysł. Można 
wygrać, rysując to, 
co się lubi!

Zuzanna Szymanek, 
lat 11, łobez,
laureatka konkursu 
„Na tropie piękna” .
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IWOnA WnĘCZAK

AlInA KnOP BEAtA KOWAl ElżBIEtA tARACHAnOWICZ EWA SIERAnt-lIPnICKA HElEnA 
OlSZEWSKA-KORZEnIEWICZ

IWOnA ByCZEK WAndA muSZAlIK WIESłAWA SZAdKOWSKA Zygmunt KuŚnIERCZyK

nowa Kapituła Trzeźwego Umysłu
Kapituła to honorowe kolegium 
doradcze kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł®. 

Grono składa się z prężnie działających pełno-
mocników, przewodniczących GKrPA, pedago-
gów czy pracowników instytucji realizujących 
ZTU® na swoim terenie. Co roku co najmniej 16 
nowych osób zasila kapitułę i dołącza do najak-
tywniejszych realizatorów kampanii.

Członkowie kapituły spotykają się na wyjazdo-
wych konferencjach, które odbywają się w miej-
scach zaproponowanych przez uczestników.

W 2013 roku byliśmy w Kazimierzu dolnym, 
w 2012 roku w gminie Puck, w 2011 roku od-
wiedziliśmy nowy targ, a w 2010 roku  gościli-
śmy w Augustowie. Zawsze chodzi o pozytywny 
ferment, dobrą energię, wymianę doświadczeń, 
opowiedzenie o swoich lokalnych działaniach. 
Ważnym elementem spotkań są dyskusje w gro-
nie fachowców i zdobywanie wiedzy, bo każda 
konferencja składa się z wykładów szkoleniowych.

Kapituła 2013/2014 to: Helena Olszewska-
-Korzeniewicz, legnica; Alina Knop, janikowo; 
Katarzyna Bednarczuk, Zamość; Ewa Sierant-
-Lipnicka, Rzepin; Marzena Gałązka, Piątek; 
Iwona Wnęczak, Andrychów; Elwira Konopka, 
Płońsk; Katarzyna Godyń, nysa; Iwona Byczek, 
jasło; Elżbieta Tarachanowicz, Korycin; Emi-
lia Węsierska, Czersk; Wiesława Szadkowska, 
jaworzno; Nina Kozłowska, Raków; Ewa Szer-
szeniewska, Olsztynek; Zygmunt Kuśnierczyk, 
Ostrzeszów; Beata Kowal, Szczecinek; Wanda 
Muszalik, Włocławek.

Gratulujemy!

Aby dołączyć do grona kapituły, 
należy wypełnić aplikację na stronie: 

www.Kapitula-ZTU.pl.





faks: 61 855 33 83 E-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl
Poczta: SPIDr, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań
formularze do pobrania na: trzezwyumysl.pl

Zgłoszenie do kampanii 
 2014

PAKIET BAZOWY

gmInA/mIAStO*  .................................................................................................................................................

zgłasza swój udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł® 2014. Jednocześnie upoważniamy Stowarzy-
szenie Producentów i Dziennikarzy radiowych do wystawienia faktury. 

Zaznacz właściwe:
 faktura 2013 (płatności do końca roku)
 faktura 2014

 Zamawiam pakiet bazowy ZTU® 2014 za  
2000 PLN + VAT (2460 Pln brutto)

 Zamawiam ½ pakietu bazowego ZTU® 2014 za 
1000 PLN + VAT (1230 Pln brutto)

Faktura powinna być wystawiona na:
Nazwa instytucji:*  ................................................................................................................................................
Adres:* (ulica, nr)  .................................................................................................................................................
(kod, miejscowość) ........................................................................... NIP: * .........................................................
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawie ZTU:  ..............................................................
E-mail, telefon: ......................................................................................................................................................

Materiały dostarczyć na: (wypełnić, gdy adres dostawy jest inny niż na fakturze)
Nazwa instytucji: * ................................................................................................................................................
Adres: *(ulica, nr)  .................................................................................................................................................
(kod, miejscowość)  ...............................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby, do której powinna być skierowana przesyłka:  .........................................................
E-mail, telefon: ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

............................................................
Pieczątka imienna, podpis*

*pola muszą być wypełnione
Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2014 r.
Materiały zostaną dostarczone na wskazany adres do końca marca 2014 r.

 BĘdZIEmy uCZEStnICZylI W BAdAnIACH
 Młodzi i subsTaNcje PsychoakTywNe 2014–2015.
  ABy SKOrZySTAć Z rABATU, 
  WPISZ INDyWIDUALNy KOD Z BONU PrOMOCyJNEGO





Pakiet bazowy
kampanii ZTU® 2014 zawiera:
I MATErIAŁy DLA SZKOŁy PODSTAWOWEJ
1. Ulotka edukacyjno-konkursowa Hop na narty – 400 szt. (format 1/3 A4)
2. Ulotka profilaktyczna Bez tajemnic – 250 szt. (format A4 składane) 
3. Ulotka edukacyjno-konkursowa Pokażcie się! – 40 szt. (format A4 składane)
4. Ulotka profilaktyczna Mistrzowie obok nas – 200 szt. (format A4 składane)
5. Plakat profilaktyczny Teraz Twój czas! – 10 szt. (format B3)
6. Ulotka profilaktyczno-konkursowa Mój czas – 250 szt. (format 2/3 A4 składane)
7. Dyplom dla uczestnika ZTU® – 50 szt. (format A4)
8. Magnes Teraz Twój czas! Zachowaj Trzeźwy Umysł® – 50 szt. [uwaga, gadżet!]

II MATErIAŁy DLA GIMNAZJÓW
9. Ulotka edukacyjno-konkursowa Zimowi medaliści – 400 szt. (format 1/3 A4)
10. Ulotka profilaktyczna Z kim przestajesz... – 250 szt. (format A4 składane)
11. Ulotka edukacyjno-konkursowa Pokażcie się! – 40 szt. (format A4 składane)
12. Ulotka profilaktyczna Młodzi Mistrzowie i Ty – 200 szt. (format A4 składane)
13. Plakat profilaktyczny Teraz Twój czas! – 10 szt. (format B3)
14. Plakat Szukamy Młodych Mistrzów – Bezkonkurencyjni – 10 szt. (format B3)
15. Ulotka profilaktyczno-konkursowa Nasz czas – 250 szt. (format 2/3 A4 składane)
16. Dyplom dla uczestnika ZTU® – 50 szt. (format A4)
17. Silikonowa bransoletka Teraz Twój czas! Zachowaj Trzeźwy Umysł® – 50 szt. [uwaga, gadżet!]

III MATErIAŁy fAMILIJNE
18. Ulotka edukacyjna Poznaj świat swojego dziecka – 200 szt. (format A4 składane) 
19. Ulotka profilaktyczno-edukacyjna Pokaż dziecku swój świat – 200 szt. (format A4 składane)
20. Ulotka edukacyjna Ciąża? Mądrze decyduj o przyszłości dziecka – 200 szt. (format A4 składane)
21. Plakat Ciąża? Mądrze decyduj o przyszłości dziecka – 10 szt. (format B3)

IV MATErIAŁy DLA NAUCZyCIELI
22. Scenariusze zajęć Psychologiczne aspekty wspierania uczniów część II – warsztaty – 10 szt. (format A4)
23. Ulotka dla nauczycieli Wspólny czas – zabawy integracyjne dla uczniów – 50 szt. (format A3 składane) [nowość]
24. Certyfikat dla nauczyciela – 50 szt. (format A4)
25. Poradnik Materiały ZTU® w gminie, szkole, domu – 10 szt. (format A5)
26. Certyfikat dla szkoły uczestniczącej w ZTU® – liczba według wykazu (format A4) [tylko u nas]

V MATErIAŁy DLA SAMOrZąDU I LOKALNyCH KOOrDyNATOrÓW
27. Multimedialny przewodnik Materiały ZTU® w gminie, szkole, domu – 1 szt. (CD)
28. Duży plakat na imprezy lokalne – 10 szt. (format B2)
29. Kalendarz na biurko Cały rok z ZTU® – 1 szt.
30. Certyfikat dla gminy – 1 szt. (format A4) 
31. Certyfikat dla gminnego koordynatora – 1 szt. (format A4)

VI MATErIAŁy SŁUŻąCE DO PrZEPrOWADZENIA BADANIA ANKIETOWEGO
32. Kwestionariusze badań dla uczniów SP – 100 szt. (format A3 składane)
33. Kwestionariusze badań dla uczniów gimnazjów – 100 szt. (format A3 składane)
34. Poradnik dla przeprowadzających badania ankietowe Młodzi i substancje psychoaktywne 2014–2015 – 10 szt.  
 (format A3 składane)

uWAgA!
  materiały 26, 30 i 31 zostaną dostarczone we wrześniu 2014 roku, po zakończeniu  

  pierwszego etapu Ztu®.



PIOTR ADAMSKI

Szanowni Państwo,
Przyjaciele Kampanii!
działalność Zachowaj trzeźwy umysł® oparta 
jest na atrakcyjnych pakietach skomponowa-
nych z profesjonalnych materiałów profi lak-
tyczno-edukacyjnych. Wciągu 13 lat istnienia 
kampanii z przekazem Ztu® dotarliśmy do 
3/4 miast i gmin w Polsce!

Przekazując nową ofertę ZTU® w Państwa ręce, 
szczególną uwagę chciałbym zwrócić na badania 
ankietowe Młodzi i substancje psychoaktywne 
2014–2015, które pod szyldem kampanii prze-
prowadzimy w Samorządach. Doskonale zda-
jąc sobie sprawę, że takie badania są zazwyczaj 
zbyt kosztowne, by mogli je Państwo zamawiać 
komercyjnie, przygotowaliśmy specjalny bon 
promocyjny, który pomoże Państwu oszczędzić 
2000 Pln. Aby móc skorzystać z tej promocji, wy-
starczy tylko wziąć udział w kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł® w 2014 roku, wybierając odpo-
wiedni dla siebie pakiet. Nie ponosząc żadnych 
dodatkowych kosztów, otrzymają Państwo dane 
statystyczne dotyczące swojego Samorządu.

Zachowaj Trzeźwy Umysł® jest najbardziej roz-
poznawalną kampanią profi laktyczno-eduka-
cyjną realizowaną przez szkoły w całej Polsce. 
Kolorowe, nietuzinkowe materiały o charakte-
rze prozdrowotnym, możliwość współzawod-

nictwa w konkursach, atrakcyjne autorskie 
nagrody oraz tysiące Państwa pomysłów na 
imprezy towarzyszące – to niezaprzeczalne atu-
ty naszego wspólnego przedsięwzięcia. W tym 
roku na prośbę wielu koordynatorów i pełno-
mocników wracają gadżety dla dzieci i młodzie-
ży – opaski silikonowe oraz magnesy.

Mam nadzieję, że propozycje przygotowane na 
2014 rok spotkają się z zainteresowaniem zarów-
no koordynatorów/pełnomocników, jak i miejskich 
czy gminnych komisji. Na Państwa zgłoszenia cze-
kamy do końca lutego 2014 roku. Do zobaczenia 
w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł®.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Piotr Adamski,
koordynator kampanii ZTU®

WydAWCA: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań | REdAKCjA: Biuro Zachowaj Trzeźwy 

Umysł® (Piotr Adamski, Anna Borzeskowska, Karol francuzik) | SKłAd, łAmAnIE, dtP: NowaPracownia.pl | KOntAKt: tel. 61 855 33 81, 

faks 61 855 33 83 | E-mAIl: kontakt@trzezwyumysl.pl | IntERnEt: www.TrzezwyUmysl.pl, www.facebook.com/kampaniaZTU
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Stowarzyszeniem Alumni

Polskim Towarzystwem 
Turystyczno-Krajoznawczym

Polskim Komitetem Olimpijskim

Centrum Wolontariatu

Polskim Związkiem Lekkiej 
Atletyki

Polskim Związkiem Tenisa 
Stołowego

Students Against Destructive 
Decisions

SAMHSA (amerykańskim 
Urzędem ds. Uzależnień 
i Zdrowa Psychicznego).

Dotychczas współpracowaliśmy m.in. z:

Finał 2013 w Centrum Olimpijskim

Laureaci nagród głównych 
kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł® 
co roku na jeden dzień przejmują 
w posiadanie Centrum Olimpijskie 
w Warszawie. 
Ten wrześniowy dzień to święto wszystkich na-
grodzonych, ich rodzin, szkół i samorządów. 

W 2013 roku podsumowaliśmy konkursy indywi-
dualne 18 września na uroczystości prowadzo-
nej przez jakuba Poradę, znanego dziennikarza 
TVN 24. Były gratulacje, emocje, uśmiechy i łzy 

wzruszenia. Do Warszawy zjechali laureaci z ca-
łej Polski, a salę wypełniło 200 osób!

W Centrum Olimpijskim gościliśmy niezwy-
kle utalentowanych młodych ludzi, ich rodzi-
ców, nauczycieli, a także partnerów kampanii 

– samorządowców, przedstawicieli komisji roz-
wiązywania problemów alkoholowych, władz 
ministerialnych, Ambasady Amerykańskiej 
w Warszawie i policji.

do zobaczenia na kolejnym fi nale w 2014 roku!

tradycją Ztu® są także lokalne fi nały. Podczas 
tych uroczystości, które odbywają się w całej 
Polsce, w szczególny sposób docenia się mło-
dych uczestników kampanii. To tylko pierwsze 
z brzegu przykłady:

 � nySA: burmistrz Jolanta Barska w Urzę-
dzie Miejskim osobiście wręczała nagrody 
uczestnikom kampanii. 

 � nOWy tOmyŚl: włodarz miasta bur-
mistrz Henryk Helwing wyróżnił uczniów 
podczas uroczystego podsumowania. 

 � CZERWOnAK: nagrody wręczali samo-
rządowcy – wójt Mariusz Poznański i dy-
rektor GOPS-u.

Zachowaj Trzeźwy 
Umysł pomaga 
nam pokazać się 
poza szkołą – to 
jest to!

Jagoda Markiewicz, 
lat 16, Kamieniec, 
laureatka konkursu 
„szukamy młodych 
Mistrzów – Lokalni Liderzy”.

Zachowaj 
Trzeźwy Umysł 

co roku uczy nas 
czegoś nowego 

i przestrzega 
przed różnymi 
zagrożeniami.

Martyna Mudrak, 
lat 15, Nowogrodziec, 

laureatka konkursu
„Dzielę się pięknem”.



ODPOWIEDZIALNYKIEROWCA.PL

Teraz Twój czas!

OFERTA 
2014

Czy znasz naszą drugą kampanię?

Odpowiedzialny Kierowca stanowi doskonałe dopełnienie przed-

sięwzięć profi laktyczno-edukacyjnych prowadzonych w ramach 

kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł®.

Warto uzupełnić profi laktykę wśród dzieci i dorosłych o materiały dotyczące bezpie-

czeństwa na drodze w ramach kampanii Odpowiedzialny Kierowca 2014.

Uwaga! Teraz dwie kampanie już od 1845 zł brutto*.

Odpowiedzialny Kierowca kształtuje pozytywne zachowania drogowe wśród wszyst-

kich użytkowników jezdni – dzieci i dorosłych. Uczy odpowiedzialnych zachowań na 

ulicy, również dotyczących trzeźwości.

Więcej informacji na temat kampanii znajdą Państwo w ofercie. Wersję elektronicz-

ną można pobrać ze strony internetowej: www.OdpowiedzialnyKierowca.pl/oferta2014

* Cena dotyczy zakupu połowy pakietu kampanii Odpowiedzialny Kierowca oraz połowy pakietu kampanii Za-

chowaj Trzeźwy Umysł®.

Kampania PROFILAKTYCZNA
+ badania ankietowe

Młodzi i substancje psychoaktywne


