
grajmy 
w jednej 
drużynie!

KAMPANIA PROFILAKTYCZNA  

+ DARMOWE BADANIA ANKIETOWE 
DLA UCZESTNICZĄCYCH SAMORZĄDÓW
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Czy piłeś/piłaś alkohol w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

DZIEWCZYNKI
43% tak 
57% nie

CHŁOPCY
41% tak 
59% nie

Tu powinna znajdować się płyta CD
z wynikami badania.

Odpowiedzi gimnazjalistów, próba ogólnopolska.2

Badania ankietowe
Młodzi i substancje psychoaktywne 2015 – prosto i bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów! Z pakietem ZTU za darmo!
UWAGA! W badaniu Młodzi i substancje 
psychoaktywne 2015 może wziąć udział 
każdy samorząd (szkoła czy instytucja), 
który przystąpi do kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł w 2015 roku. Badanie jest 
częścią pakietu ZTU, zatem – wzorem lat 
ubiegłych – odbywa się bez ponosze-
nia dodatkowych kosztów. 

Samorządy biorące udział w kam-
panii Zachowaj Trzeźwy Umysł 
2014 mogły (bez dodatko-
wych kosztów!) wziąć udział 
w ogólnopolskim badaniu 
ankietowym Młodzi i substan-
cje psychoaktywne. W 2015 
roku powtórzymy sondaż, by 
sprawdzić, jak zmienił się sto-
sunek młodych ludzi do alkoho-
lu, narkotyków i innych używek.

Przeprowadzenie ankiety jest pro-
ste, a do wyboru są dwie opcje: przez 
internet lub korzystając z papierowych 
blankietów. Najprawdopodobniej jako 
jedyni w Polsce oferujemy Państwu 
udział w badaniach ankietowych o zasię-
gu ogólnopolskim, z których otrzymują 
Państwo wydzielone wyniki cząstkowe 
dla swojego samorządu. W 2015 roku 
grupa objęta badaniem to VI klasy szkoły 
podstawowej i III gimnazjum.

W 2014 roku poznaliśmy tendencje zaryso-
wujące się w uczestniczących w kampanii 
gminach i miastach. Na płycie dołączo-
nej do oferty znajdują się wyniki badania. 
Omówienia dla samorządów umieściliśmy 
w szerszym kontekście, sporządzając tak-
że podsumowanie ogólnopolskie.
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Szanowni Państwo!
W grudniu 2001 r. przygotowaliśmy dla Państwa pierwsze założenia 
kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Mimo że od tego czasu minęło 
wiele lat, pamiętam niepewność towarzyszącą nam, gdy wysyłali-
śmy informacje o kampanii (wówczas zorganizowaliśmy dwie lokalne 
edycje), a także później, gdy oceniali Państwo nasze materiały. W naj-
śmielszych snach nie przypuszczałem, że kilkanaście lat później będę 
zapraszać do udziału w 15. edycji ZTU!

Przez te lata byliśmy obecni w większości miast i gmin w Polsce. 
To dzięki Państwu uzyskaliśmy miano najlepszej kampanii 
edukacyjno-profilaktycznej w kraju. Zaufanie 2000 samo-
rządów i 15 lat współpracy dobitnie o tym świadczą. Wciąż 
jednak staramy się być lepsi – z każdą edycją bardziej.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą jubileuszowej 
15.  edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Z tej 
okazji przygotowaliśmy kilka nowości, o których szcze-
gółowo informujemy na dalszych stronach. W tym miejscu 
chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwie pozycje: specjal-
ne „złote” certyfikaty przygotowane z okazji jubileuszu (to forma 
specjalnego podziękowania) oraz bezpłatne badania ankietowe, 
dzięki którym możliwa jest diagnoza zachowań ryzykownych 
wśród dzieci i młodzieży z Państwa Samorządu.

W tej edycji – to kolejna nowość – materiały ZTU są dostęp-
ne już od grudnia 2014. To oznacza więcej czasu na realizację 
działań i pomysłów związanych z kampanią. Zadbaliśmy rów-
nież o estetykę przekazywania materiałów do szkół, bo w pakie-
cie znajdą się specjalne torby reklamowe do tego służące.

Zdaję sobie sprawę, że Zachowaj Trzeźwy Umysł jest jedną z wielu pro-
pozycji, z którymi spotykają się Państwo w ciągu roku. Jednak bardzo 
wiele gmin i miast już dziś deklaruje powrót do kampanii ZTU, a tak-
że jej kontynuację. To daje nam siłę i energię, by wspólnie promować 
wśród młodych ludzi życie wolne od używek, przemocy i nudy! Dlatego 
mam wielką nadzieję, że z okazji jubileuszu będą Państwo właśnie z nami.

W 2015 roku czas postawić na… Zachowaj Trzeźwy Umysł!

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do współpracy!

Piotr Adamski, koordynator i główny pomysłodawca kampanii

WYDAWCA:
Stowarzyszenie Producentów 
i Dziennikarzy Radiowych
ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

REDAKCJA:
Biuro Zachowaj Trzeźwy Umysł (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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kampania Ztu
®

 2015 
– grajmy w jednej 
drużynie!
Na 15. jubileuszową edycję ZTU przygotowaliśmy hasło Grajmy w jed-
nej drużynie! 
Zapraszamy do współpracy wszystkie 
szkoły, komisje rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, pełnomocników, 
koordynatorów, włodarzy oraz całe sa-
morządy! AUTORKI założeń kampanii: 
Ewa Kosińska, Barbara Zachara.

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 
KAMPANII 2015 UMOŻLIWI:

 � PRZECIWDZIAŁANIE niepożąda-
nym zachowaniom ryzykownym, 
jak sięganie po alkohol, papierosy 
czy inne środki psychoaktywne,

 � WZMACNIANIE procesu edukacyj-
nego i wychowawczego w szkołach,

 � WSPIERANIE rozwoju osobowości 
uczniów,

 � ROZWIJANIE umiejętności nawiązy-
wania współpracy z rówieśnikami,

 � MOTYWOWANIE młodzieży do po-
dejmowania działań na rzecz śro-
dowiska lokalnego i pozytywnego 
kierowania swoim życiem.

SZKOŁA PODSTAWOWA
W szkole podstawowej dzieci chętnie anga-
żują się w zadania umożliwiające przeżycie 
przygody, wykazanie się swoimi umiejęt-
nościami, nawiązanie relacji koleżeńskich. 
Każde dziecko chce być zauważone, po-

dziwiane, chwalone. Chce osiągać suk-
cesy i potwierdzać swoją wartość. Jeśli 
nie będzie umiało realizować tych potrzeb, 
jeśli nie stworzy mu się okazji do radości 
z sukcesów, to prawdopodobnie poszuka 
innych środków i doznań wywołujących 
namiastkę zadowolenia. Zadania reali-
zowane w toku kampanii mają na celu 
stworzenie atmosfery radości z no-
wych doświadczeń, wskazanie wartości 
współdziałania z innymi i nawiązywania 
przyjacielskich relacji. 

GIMNAZJUM
To czas poznawania siebie oraz zauważa-
nia, że rówieśnicy mogą mieć inne poglądy 
czy styl życia. Gimnazjaliści uczą się, kogo 
naśladować, a czyje zachowania odrzucić. 
To właśnie w tym wieku pojawiają się 
zatargi między rówieśnikami oraz kon-
flikty międzypokoleniowe. Zadaniem 
dorosłych – nauczycieli i rodziców – jest 
pomaganie uczniom zrozumieć, że kon-
flikty są nieuniknioną częścią ludzkiej 
rzeczywistości i towarzyszą człowiekowi 
we wszystkich dziedzinach egzystencji: 
w życiu zawodowym, społecznym, ro-
dzinnym, towarzyskim. Muszą pogodzić 
się z nieuchronnością konfliktów i zna-
leźć taki sposób ich rozwiązywania, który 
przyczyni się do efektywniejszych kontak-
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tów społecznych, do wzajemnej współ-
pracy i współdziałania.

KAMPANIA ZTU 2015 DLA 
NAUCZYCIELI I RODZICÓW
Środowisko dorosłych rozumiejących ist-
niejące zagrożenia – rodziców, nauczycieli, 
wychowawców i innych towarzyszących 
młodzieży osób – zobowiązane jest do 
pomocy i przygotowania młodzieży do 
świadomego kierowania swoim postę-
powaniem i wyposażenia w umiejętności 
właściwego reagowania. Przede wszyst-
kim zależy nam na: edukacji prozdro-
wotnej uczniów, rozwijaniu umiejętności 
współpracy, realizacji wspólnych celów, 
kształtowaniu świadomości wspólnotowej, 
wzmacnianiu pozytywnych więzi w grupie.

CELE – CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?
Chcemy UZMYSŁOWIĆ młodym ludziom, 
że stosowanie używek to droga na skró-
ty – donikąd.
Chcemy WYTŁUMACZYĆ uczniom, że 
podstawą mądrego życia są aktywność 
(uprawianie sportu) i zdrowe odżywianie.
Pragniemy UŚWIADOMIĆ dzieciom i mło-
dzieży, że człowiek nie jest samotną wy-
spą (żyjemy w społeczeństwie i jesteśmy 
potrzebni innym, a inni są potrzebni nam).
Chcemy NAUCZYĆ dzieci i młodzież anga-
żowania się w zadania wymagające współ-
pracy i współdziałania. Granie w jednej 
drużynie pozwala często na osiągnięcie 
lepszych rezultatów i daje dużo satysfakcji.
Chcemy ZACHĘCIĆ do rozwijania moc-
nych stron osobowości i potrzeby inwe-
stowania w siebie, by sprzyjać zdrowiu, 
rozwojowi własnemu oraz innych.

UCZYMY ZAUFANIA
Od młodości wszyscy podlegamy dwóm 
przeciwstawnym tendencjom. Z jednej 
strony ludzie upodobniają się do siebie, 
powielają wzorce (ubiór, sposoby wy-
poczynku, mieszkania czy zachowania), 
a z drugiej każdy z nas ma tendencje do in-
dywidualizmu (potrzeba posiadania tego, 
czego inni mieć nie mogą, odróżnienia się, 

pragnienia bycia kimś wyjątkowym). Za-
chowanie własnej indywidualności i auto-
nomii jest ważnym czynnikiem zdrowego 
życia, jednak nadmierne dążenie do indy-
widualizmu czyni człowieka wyobcowa-
nym i osamotnionym w swoim otoczeniu.

Nawiązywanie i podtrzymywanie kon-
taktów z ludźmi – czy to na płaszczyźnie 
osobistej, czy zawodowej – wymaga dzie-
lenia się, obdarzania innych zaufaniem. 
Współczesna psychologia pokazuje, że 
jest to niezbędny czynnik funkcjonowania 
zespołów/grup i kierowania nimi. Umie-
jętności te można rozwijać i kształtować. 

ROZWIĄZUJEMY KONFLIKTY
Wychowanie i profilaktyka problemów 
dzieci i młodzieży musi uwzględniać na-
bywanie umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach konfliktowych, a także do-
strzeganie kłopotów rówieśników czy ich 
prawa do dbania o swoje interesy. Udzie-
lanie młodzieży pomocy w tym zakresie 
nie powinno zmierzać tylko do uczenia 
technik rozwiązywania konfliktów, ale 
prowadzić do zwiększenia świadomości 
swoich potrzeb, wartości i postaw wła-
snych oraz innych osób.

Dlatego w tej edycji kampanii nacisk kła-
dziemy na umiejętność zachowania nieza-
leżności w myśleniu, a przede wszystkim 
w działaniu. 

KSZTAŁCIMY POZYTYWNE MYŚLENIE
Istotną rolę w osiąganiu sukcesów życio-
wych odgrywają umiejętności pozytyw-
nego współistnienia z ludźmi. Osiągnięcia 
w tym obszarze wymagają poznania sie-
bie i kierowania swoim zachowaniem, 
ale przede wszystkim otwarcia się na in-
nych – rozpoznawania i rozumienia emo-
cji i motywów innych ludzi, nastawienia 
na pomoc i współpracę.

Tematyka 15. jubileuszowej kampanii 
ZTU zwraca szczególną uwagę na kształ-
towanie osobowości uczniów przy za-
chowaniu równowagi między rozwojem 
indywidualnym a wspólnotowym.
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konkurSy  
2015

Dzieci i młodzież uwielbiają edukacyjne konkursy ZTU.  
Grajmy w jednej drużynie!
Co przygotowaliśmy na 15. jubileuszową 
edycję? Tysiące nagród edukacyjnych 
(gry, kalendarze, piłki do siatkówki), 
a także laptopy, rowery, wodoodporne 
aparaty fotograficzne, tablice multime-
dialne, stypendia po 1500 zł!

1. Konkurs ulotkowy dla SP – Zdrowe 
zagranie. Zadanie: odpowiedzenie 
na 5 pytań o siatkówce.  
NAGRODY: gry planszowe, piłki do 
siatkówki.

2. Konkurs internetowy dla 
gimnazjów – Zagrywka w punkt. 
Zadanie: odpowiedzenie na 
5 podchwytliwych pytań 
o siatkówkę.  
NAGRODY: kalendarze 15 sposobów 
na nudę, piłki siatkowe.

3. Konkurs plastyczno-literacki dla SP – 
Warto pomagać. Zadanie: plastyczne 
lub literackie przedstawienie idei 
tytułowej konkursu, dlaczego warto 
pomagać, jak można to robić.  
NAGRODY: gry planszowe, 
kalendarze 15 sposobów na nudę, 
rowery, laptopy.

4. Konkurs plastyczno-literacki dla 
gimnazjów – Razem lepiej. Zadanie: 
napisać lub narysować, dlaczego praca 
w zespole przynosi lepsze efekty.  
NAGRODY: kalendarze 15 sposobów 
na nudę, rowery, laptopy.

5. Konkurs zespołowy (jesienny) 
Nawzajem. Zadanie: Wybranie 
jednej organizacji pozarządowej 
(NGO) z najbliższego otoczenia oraz 
fotograficzne przedstawienie jej celów.  
NAGRODY: 4 tablice multimedialne.

6. Konkurs dla gimnazjów. Szukamy 
Młodych Mistrzów. Zadanie: 
opisanie życiowych osiągnięć (pasji) 
i wypełnienie aplikacji w internecie. 
NAGRODY: 5 jednorazowych 
stypendiów po 1500 PLN.

7. NOWOŚĆ! Kreatywny konkurs 
fotograficzny. Zadanie: złożyć 
tekturowego ludzika (element 
pakietu ZTU) i sfotografować 
go w niecodziennym otoczeniu. 
NAGRODY: 5 wodoodpornych 
aparatów fotograficznych.

NOWOŚĆ Nagroda specjalna! Wśród 
szkół biorących udział w kampanij-
nych konkursach rozlosujemy tabli-
cę multimedialną!

Mamy laureata nagrody 
głównej, który promuje 

naszą gminę. Jestem 
bardzo szczęśliwa!

DANUTA TOMASZEWSKA, SEKRETARZ GMINY GĄSAWA, 

PRZEWODNICZĄCA GKRPA

Nagrody:
• 5 stypendiów • 5 aparatów fotograficznych • 5 tablic multimedialnych • 15 rowerów
• 15 laptopów • 150 piłek do siatkówki • 1500 gier planszowych • 1500 kalendarzy książkowych
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nowa Kapituła 
trzeźwego 
umysłu
W 2014 roku do grona Kapituły Trzeźwego Umysłu dołączyło 
13 osób. Dotychczas w ten sposób uhonorowaliśmy już 80 przed-
stawicieli samorządów! To największa nagroda tego typu w Polsce.
Kapituła Trzeźwego Umysłu to zespół 
doradczy kampanii, który stworzono po 
to, by wspólnie rozwijać ideę Zachowaj 
Trzeźwy Umysł. To także nagroda dla ak-
tywnych ludzi profilaktyki i samorządów.

W Centrum Olimpijskim w Warszawie na 
finale kampanii nie mogło zabraknąć sa-
morządowców, dla których profilaktyka 
jest bardzo ważna. Także i tym razem na-
grodzono nowe gremium aktywnych re-
alizatorów Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Statuetki nowych członków Kapituły, 
a także medale dla samorządów, otrzy-
mali przedstawiciele z całej Polski.

JAK DOŁĄCZYĆ DO KAPITUŁY?
To niezwykle proste! Aby dołączyć do tego 
gremium, należy wypełnić aplikację w in-
ternecie na stronie: www.Kapitula-ZTU.pl 
Opisz swoje działania i dołącz do najlep-
szych. Zapraszamy wszystkich, którzy po-
dzielają idee Zachowaj Trzeźwy Umysł!

Agnieszka Borowska-
Paszek, Gmina 
Czechowice-Dziedzice

Alicja Grabiec, 
Krasnystaw

Anna Dutkiewicz, 
Gmina Dębno

Anna Karwacka, 
Bełchatów

Anna Piechocińska, Płock Anna Piskoń, 
Gmina Prudnik

Barbara Czarnecka, 
Gmina Gnojno

Bogumiła Mariańska, 
Kalisz

Bożenna Powązka, 
Gmina Ełk

Ewa Sowa, Gmina Iłowa Witold Wróblewski, 
Gmina Choroszcz

mł. ins. Ryszard Garbarz

Maria Wojciechowska, 
Bolesławiec

Razem walczmy o trzeźwość miast i gmin, bo 
alkohol – chociaż dla ludzi – niejednego już zniszczył!

EDWARD ŁADA, WÓJT GMINY PIĄTNICA
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wyBierZ ztu® 
– zagrajmy 
w jednej drużynie!
ZTU jest niezmiennie, od lat, najchętniej kupowaną i najczę-
ściej docenianą kampanią profilaktyczno-edukacyjną w Polsce. 
Sprawdź skład pakietu 15. jubileuszowej edycji i już dziś prześlij 
zamówienie! Z nami jest prosto, łatwo i przyjemnie!
UWAGA NOWOŚĆ! Od grudnia 2014 wszystkie materiały dostępne są w opcji „Wysyłka teraz” – 
przesyłka do zamawiającego dotrze nawet w 48 godzin!

Nowy, przebudowany pakiet bazowy –  
większe nakłady – mniej pozycji – łatwa realizacja

I MATERIAŁY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM

1. Ulotka edukacyjno-konkursowa Zdro-
we zagranie – 500 szt. (format 1/3 A4) – 
siatkówka to świetna drużynowa gra, 
a także nasza narodowa specjalność (zło-
ty medal mistrzostw świata 2014!). Od-
powiadając na 5 pytań o tej dyscyplinie, 
uczniowie mają szanse na ciekawe edu-
kacyjne nagrody.

2. Ulotka profilaktyczna Ja – Ty – My – 
400 szt. (format A4 składane) – ten ma-
teriał zwraca uwagę uczniom, że inni 
(rodzina, przyjaciele, znajomi) mogą po-
móc w niebanalnym spędzaniu wolnego 
czasu, a także w doskonaleniu własnych 
umiejętności.
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3. Ulotka profilaktyczno-konkursowa 
Warto pomagać – 400 szt. (format 2/3 A4 
składane)  – jubileusz kampanii ZTU to 
dobra okazja, by dzieci narysowały i opi-
sały, dlaczego warto pomagać (i jak to 
skutecznie robić). Materiał omawia zasa-
dy konkursu, mówi też o wartościach pły-
nących z pomagania.

4. Ulotka edukacyjno-konkursowa 
Zagrywka w punkt – 500 szt. (format 
1/3 A4)  – żeby wygrać, gimnazjaliści mu-
szą zmierzyć się z pięcioma podchwytli-
wymi pytaniami dotyczącymi siatkówki. 
Materiał odsyła do strony internetowej 
z konkursem.

5. Ulotka profilaktyczna Co dwie głowy, 
to nie jedna – 400 szt. (format A4 składa-
ne) – z kimś łatwiej niż samemu znaleźć 
rozwiązanie jakiegoś problemu. Materiał 
m.in. rozwija motywację do współdziała-
nia, udzielania i przyjmowania pomocy.

6. Ulotka profilaktyczno-konkursowa 
Razem lepiej – 400 szt. (format 2/3 A4 
składane) – ulotka zachęcająca do wzięcia 
udziału w konkursie plastyczno-literac-
kim. Materiał omawia zasady konkursu, 
mówi też o wartościach płynących ze 
współpracy.

7. Plakat Szukamy Młodych Mistrzów 
– 10 szt. (format B3) – afisz namawia do 
udziału w konkursie internetowym dla 
gimnazjalistów, w którym opisując swoje 
dokonania, można wygrać stypendium.

8. Ulotka edukacyjno-konkursowa Nawza-
jem – 80 szt. (format A3 składane do A6) – 
materiał omawia konkurs zespołowy na 
temat działalności organizacji pozarządo-
wych (stowarzyszenia, fundacje), a także 
dostarcza wiedzy związanej z NGO.
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9. Dyplom dla uczestnika ZTU – 100 szt. 
(format A4) – materiał, którym trzeba 
wyróżnić najaktywniejszych uczestników 
kampanii. Jest świetną, kolorową i atrak-
cyjną pamiątką!

10. Nowość! Zestaw 4 plakatów profilak-
tycznych – 4 × 6 szt. (format B3) – komplet 
czterech afiszy poświęconych najważniej-
szym zagadnieniom wszystkich edycji 
kampanii ZTU: edukacji, sportowi, zdro-
wemu odżywianiu i rozwijaniu pasji.

11. Gadżety! Daszki ZTU – 50 szt. – to 
jedne z ulubionych gadżetów kampanii – 
kolorowe daszki świetnie sprawdzają się 
wiosną i latem na festynach, przemar-
szach czy imprezach szkolnych.

12. Nowość! Tekturowy ludzik – 50 szt. 
(format A4, wycinany) – materiał przezna-
czony do realizacji nowego konkursu ZTU. 
Z kartonu należy złożyć tekturową postać, 
a następnie sfotografować ją w unikalnej 
aranżacji. Wygląd ludzika to niespodzian-
ka, dlatego też nie zamieszczamy jego 
wizualizacji. Zapewniamy, że będzie wy-
jątkowy!

II JUBILEUSZOWE CERTYFIKATY

13. Złoty certyfikat dla gminy – 1 szt. 
(format A4) – na jubileuszową 15. edycję 
kampanii przygotowaliśmy specjalny zło-
ty certyfikat potwierdzający udział samo-
rządu w ogólnopolskiej kampanii ZTU.

14. Złoty certyfikat dla komisji lub pełno-
mocnika – 1 szt. (format A4) – specjalny 
jubileuszowy certyfikat przeznaczony dla 
komisji rozwiązywania problemów alko-
holowych lub pełnomocnika (w zależno-
ści od tego, kto realizuje kampanię).

15. Złoty certyfikat dla koordynato-
ra – 1 szt. (format A4) – wyjątkowy, jubi-
leuszowy dokument przeznaczony dla 
gminnego koordynatora.

16. Złoty certyfikat dla szefa samorządu 
– 1 szt. (format A4) – w jubileuszowej kam-
panii także szef miasta/gminy otrzyma 
specjalny certyfikat.
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III MATERIAŁY DLA DOROSŁYCH (RODZICÓW, SAMORZĄDU, LOKALNYCH  
 KOORDYNATORÓW) 

17. Ulotka edukacyjna Jak pomagać dzie-
ciom? – 400 szt. (format 2/3 A4) – mate-
riał dla rodziców doradza m.in., jak uczyć 
dzieci empatii, pomagania innym i samo-
dzielności.

18. Informator o Akademii Profesjonalne-
go Nauczyciela – 10 szt. (format A4) – na-
uczycieli zapraszamy do udziału w nowym 
kursie APN. Tematem kursu jest rozwiązy-
wanie konfliktów w szkole, m.in. mediacje 
rówieśnicze. Kurs rozpoczyna się w kwietniu.

19. Certyfikat dla nauczyciela – 50 szt. 
(format A4) – dokument dla nauczycieli 
realizujących kampanię w placówkach. 
Decyzję o tym, komu go wręczyć, podej-
muje gminny koordynator.

20. Poradnik Materiały ZTU w gminie, 
szkole, domu – 10 szt. (format A5) – wy-
dawnictwo zawierające szczegółowy opis 
materiałów, kilka scenariuszy do przepro-
wadzenia zajęć z wykorzystaniem ulotek 
ZTU i regulaminy konkursów. To podsta-
wowe wyposażenie realizatora kampanii.

21. Duży plakat na imprezy lokalne – 
10 szt. (format B2) – afisz do wypełnienia 
dowolną treścią, można na nim zamieścić 
np. zaproszenie na wydarzenie w ramach 
kampanii.

22. Kalendarz Cały rok z ZTU – 1 szt. (for-
mat A2) – Uwaga! Nowy, atrakcyjny for-
mat kalendarza! Kolorowy kalendarz 
ilustrowany jest pracami laureatów kon-
kursów ZTU.
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23. Poradnik dla przeprowadzających 
badanie Młodzi i substancje psychoaktyw-
ne – 10 szt. (format A3 składane) – w 2015 
roku dla uczniów klas VI (SP) i III (GIM) 
przygotowaliśmy pytania o papierosach, 
alkoholu i innych substancjach psychoak-
tywnych. Każda osoba przeprowadzająca 
badanie powinna skorzystać z porad za-
mieszczonych w tym wydawnictwie. Wię-
cej o badaniu: 

www.TrzezwyUmysl.pl/ankieta

24. Drukowane ankiety Młodzi i sub-
stancje psychoaktywne (dla chętnych)  – 
2 x 100  szt. (format A3 składane). 
Przeprowadzenie badań przez internet 
jest prostsze i atrakcyjniejsze dla uczniów. 
Ci, którzy nie mają takiej możliwości, 
mogą skorzystać z drukowanych ankiet. 
UWAGA! Zainteresowanych tradycyjną 
formą prosimy o zaznaczenie odpowied-
niego punktu na formularzu zgłoszenia. 
W przeciwnym wypadku ankiety papie-
rowe nie zostaną załączone do pakietu.

25. Nowość! Foliowa torba z logo kam-
panii – 10 szt. – dzięki reklamówce łatwo 
i bezproblemowo przekażesz materiały 
ZTU do placówek realizujących kampanię.

26. Raport z kampanii 2015 (wraz z wy-
nikami badania ankietowego) – 1 szt. – 
wydawnictwo podsumowujące cały rok 
funkcjonowania kampanii, wraz z płytą 
CD, na której znajdą się relacje z samo-
rządów oraz wyniki ankiety Młodzi i sub-
stancje psychoaktywne 2015.

Materiały 13–16 (jubileuszowe certyfi-
katy) zostaną dostarczone we wrześniu 
2015 roku wraz z nagrodami dla dzieci za 
udział w konkursach. Materiał 26 (Raport 
z kampanii 2015) zostanie dostarczony do 
końca grudnia 2015 roku.

BADANIE ANKIETOWE 2015

Super, że efekty tej kampanii można zmierzyć, rozdając ankiety. 
Uważam, że kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł jest rewelacyjna, 

a materiały i pomoce naukowe są po prostu świetne!

KATARZYNA JANICKA, PEDAGOG W SP NR 3 KROSNO ODRZAŃSKIE

Wizualizacje materiałów mają charakter poglądowy 

i mogą nieznacznie odbiegać od ostatecznych realizacji.

W SPRZEDAŻY RÓWNIEŻ PAKIETY TYLKO DLA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ LUB GIMNAZJUM. 
FORMULARZE DO POBRANIA ZE STRONY: 
WWW.TRZEZWYUMYSL.PL/FORMULARZE



 faks: 61 855 33 83 Telefon: 61 855 33 81 w. 25
E-mail: kontakt@trzezwyumysl.pl
Poczta: SPIDR, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań
Formularze do pobrania na: trzezwyumysl.pl

ZgłosZenie do kampanii 
 2015

PAKIET BAZOWY
 
ZAMAWIAJĄCY*  ....................................................................................................................................................
zgłasza swój udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł® 2015. Jednocześnie upoważniamy Stowarzy-
szenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych do wystawienia faktury na kwotę:

......................................................... (przesyłka gratis)

WYBIERZ PAKIET:
	Zamawiam pakiet bazowy ZTU® 2015 za  
 2000 PLN + VAT (2460 PLN brutto)

	Zamawiam ½ pakietu bazowego ZTU® 2015 za 
1000 PLN + VAT (1230 PLN brutto)

WYBIERZ TERMIN FAKTURY I WYSYŁKI:
	Wysyłka teraz (od 5 grudnia 2014)
	Wysyłka w marcu 2015 (do 30 marca)

	Faktura 2014
	Faktura 2015

WYBIERZ FORMĘ BADANIA ANKIETOWEGO:
	Ankieta internetowa 	Ankieta papierowa

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA:
	Zamawiam dodatkowo ......... kurs(ów) internetowy(ch) o rozwiązywaniu konfliktów (szczegóły na 
 odwrocie formularza. WAŻNE: w przypadku zamówienia kursu, uzupełnij dane uczestników)

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 adresata przesyłki (informacja dla kuriera):  ..........................................................................
Tel. kontaktowy (informacja dla kuriera):  .........................................................................................................

............................................................
Pieczątka imienna, podpis**pola muszą być wypełnione

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2015 r.





paKiet baZowy
KamPanii Ztu® 2015 zawiera:
I MATERIAŁY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM
1. Ulotka edukacyjno-konkursowa Zdrowa zagrywka – 500 szt. (format 1/3 A4)
2. Ulotka profilaktyczna Ja-Ty-My – 400 szt. (format A4 składane)
3. Ulotka profilaktyczno-konkursowa Warto pomagać – 400 szt. (format 2/3 A4 składane)
4. Ulotka edukacyjno-konkursowa Zagrywka w punkt – 500 szt. (format 1/3 A4)
5. Ulotka profilaktyczna Co dwie głowy, to nie jedna – 400 szt. (format A4 składane)
6. Ulotka profilaktyczno-konkursowa Razem lepiej – 400 szt. (format 2/3 A4 składane)
7. Plakat Szukamy Młodych Mistrzów – 10 szt. (format B3)
8. Ulotka edukacyjno-konkursowa Nawzajem – 80 szt. (format A3 składane do mapy)
9. Dyplom dla uczestnika ZTU – 100 szt. (format A4)
10. Zestaw plakatów profilaktycznych (4 rodzaje) – 4 × 6 szt. (format B3)
11. Daszki – 50 szt.
12. Tekturowy ludzik – 50 szt. (format A4)

II JUBILEUSZOWE CERTYFIKATY
13. Złoty certyfikat dla gminy – 1 szt. (format A4)
14. Złoty certyfikat dla komisji lub pełnomocnika – 1 szt. (format A4)
15. Złoty certyfikat dla koordynatora – 1 szt. (format A4)
16. Złoty certyfikat dla szefa samorządu – 1 szt. (format A4)

III MATERIAŁY DLA DOROSŁYCH (RODZICÓW, SAMORZĄDU, LOKALNYCH KOORDYNATORÓW)
17. Ulotka edukacyjna Jak pomagać dzieciom? – 400 szt. (format 2/3 A4)
18. Informator o Akademii Profesjonalnego Nauczyciela – 10 szt. (format A4)
19. Certyfikat dla nauczyciela – 50 szt. (format A4)
20. Poradnik Materiały ZTU w gminie, szkole, domu – 10 szt. (format A5)
21. Duży plakat na imprezy lokalne – 10 szt. (format B2) 
22. Kalendarz Cały rok z ZTU – 1 szt. (format A2)
23. Poradnik dla przeprowadzających ankietę – 10 szt. (format A3 składane) 
24. Papierowe ankiety (dla chętnych) – 200 szt. (format A3 składane) 
25. Foliowa torba z logo kampanii – 10 szt. 
26. Raport z kampanii 2015 z wynikami ankiety – 1 szt. 

Materiały 13–16 zostaną dostarczone we wrześniu 2015 roku (wraz z nagrodami).
Materiał 26 zostanie dostarczony do końca grudnia 2015 roku.

W szkoleniu internetowym akademii profesjonalnego nauczyciela 
o rozwiązywaniu konfliktów udział wezmą:
1. Imię i nazwisko:  ................................................................................................................................................
 E-mail, telefon:  .................................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko:  ................................................................................................................................................
 E-mail, telefon:  .................................................................................................................................................
3. Imię i nazwisko:  ................................................................................................................................................
 E-mail, telefon:  .................................................................................................................................................

Koszt szkolenia: 150 zł brutto za osobę. ROzpoczęcie kursu: 1 kwietnia
Łączny koszt zamówionych szkoleń należy doliczyć do ceny pakietu ZTU i wpisać na poprzedniej stronie.
Więcej informacji na stronie internetowej www.akademianauczyciela.pl

 



gala Ztu® 2014 
w warSzawie

We wrześniu w Centrum Olimpijskim z wielką radością gościli-
śmy finalistów nagród głównych Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014. 
Tym razem uczniom z całej 
Polski, którzy wypełnili całą 
salę konferencyjną, wręczono 
32 laptopy i 5 stypendiów. 
Wydarzenie wyśmienicie 
poprowadził Jakub Porada, 
znany i ceniony dziennikarz 
telewizyjny.

W gali rozdania nagród 
uczestniczyli goście (ok. 200 
osób!) z całej Polski – od 
Pomorza Zachodniego aż 
po Podkarpacie. W tym nie-
zwykłym wydarzeniu udział 
wzięli laureaci, ich rodzice, 
wójtowie, burmistrzowie, 
prezydenci, pełnomocni-
cy, koordynatorzy ds. pro-
filaktyki, delegacje ze szkół, 
a także ważni przedstawicie-
le  Komendy Głównej Policji.

Finał wzbogaciły występy sty-
pendystów – pokaz łucznictwa 
i tańca towarzyskiego, a także 
popisy wokalne rozśpiewanej 
młodzieży z Praszki.

W 2014 roku uczniowie uczest-
niczyli w kampanijnych konkur-
sach, których patronem 
sportowym był Maciej 
Kot, świetny skoczek 
narciarski, podpora pol-
skiej kadry narodowej! 
Sportowiec przygo-
tował dla każ-
dego finalisty 
s p e c j a l n y 
list pamiąt-
kowy.

Łucznicza rozgrzewka Wiktorii 
Toczek, naszej stypendystki

Występ zespołu wokalnego z Praszki

Gwar w bufecie w Centrum Olimpijskim 
tuż przed rozpoczęciem gali finałowej

Gwarantuję, że 
w 2015 roku z okazji 
jubileuszu 15. edycji 

Zachowaj Trzeźwy 
Umysł przygotujemy 

jeszcze więcej 
niespodzianek!

PIOTR ADAMSKI, 

POMYSŁODAWCA 

I KOORDYNATOR KAMPANII

fot. Agnieszka Bodzianny



ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA 2015
 � NOWOŚĆ Startujemy szybciej! Wysyłka materiałów od 5 grudnia 2014.
 � HIT! Materiały dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujące trzeźwość 
i bezpieczeństwo na drodze.

 � GADŻETY! Przydatne zawieszki odblaskowe dla dzieci i dorosłych.
 � Odwiedź i zamów: www.OdpowiedzialnyKierowca.pl.

PROGRAM PRZEMOC BOLI
 � NOWOŚĆ! Materiały profilaktyczne dla uczniów SP, gimnazjalistów, 
rodziców nauczycieli.

 � HIT! Kurs internetowy i książka „Agresja i przemoc. Niezbędnik 
nauczyciela, pedagoga, dyrektora”.

 � DOSTĘPNOŚĆ: Na bieżąco (wysyłka do 48 godzin).
 � Odwiedź i zamów: www.PrzemocBoli.pl.

AKADEMIA  
PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA 

 � HIT! 5 kursów internetowych dla nauczycieli, pedagogów, 
wychowawców w świetlicach, dyrektorów placówek oświatowych:

 � Przeciwdziałanie przemocy,
 � Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów,
 � Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności,
 � Wspieranie rozwoju uczniów.

 � Odwiedź i zamów: www.AkademiaNauczyciela.pl.

NARKOTYKI? TO MNIE NIE KRĘCI!
 � HIT! Materiały profilaktyczne dla gimnazjalistów i rodziców 
o marihuanie i dopalaczach.

 � NOWOŚĆ! W przygotowaniu edycja kampanii 2015.
 � DOSTĘPNOŚĆ: Na bieżąco (wysyłka do 48 godzin).
 � Odwiedź i zamów: www.ToMnieNieKreci.pl.

PAPIEROSY? NIE, DZIĘKUJĘ! NIE ŚMIERDZĘ!
 � HIT! Edukacyjny program antynikotynowy dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalistów.

 � UWAGA! Ankieta ewaluacyjna do wykorzystania podczas pracy z dziećmi
 � HIT! Edukacja w zakresie szkodliwości e-papierosów.
 � DOSTĘPNOŚĆ: Na bieżąco (wysyłka do 48 godzin).
 � Odwiedź i zamów: www.trzezwyumysl.pl/papierosy.

Czy znasZ naSze inne Projekty?


