
Kampania antydopalaczowa  

DOPALACZE #ZAŻYCIE 

2015 -2016 



Cel kampanii 

Celem kampanii jest uświadomienie tyskiej 
młodzieży i jej rodzicom konsekwencji 
zażywania dopalaczy i innych używek 

oraz promowanie pozytywnych zachowań 
młodzieży  



Cele operacyjne 
•    Zwrócenie uwagi młodych ludzi na problem zażywania    
dopalaczy  

•    Pokazanie, że eksperymentowanie z dopalaczami jest sytuacją 
wysokiego ryzyka, która prowadzi do nieodwracalnych zmian 
organicznych i psychicznych  

•    Dostarczenie wiedzy młodzieży o szkodliwości substancji    
niewiadomego pochodzenia  

•    Wzrost poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie  

•    Pokazanie młodzieży,  że warto „należeć” do grupy, która 
wyzwala w nas pozytywne emocje 

•    Oferta na czas wolny skierowana do  młodzieży 



Przekaz kampanii 

Przekaz kampanii ma charakter pozytywny -  oprócz 
informowania o skutkach i zagrożeniach wynikających ze 
stosowania dopalaczy,  chcemy aby działania promowały 

pozytywne wzorce zachowań.  

 

Od wiosny 2016 r. w mieście organizowane będą różne  

formy aktywności dla młodzieży (sportowe, kulturalne) -  
organizowanie czasu wolnego jako alternatywa dla 

zażywania.  

 

 

 



Grupa docelowa 

•      Rodzice, którzy nie mają wystarczającej wiedzy aby 
rozmawiać z dziećmi o używkach 

 

•     Młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, 
która jeszcze nie bierze i ta której zdarza się czasami sięgać 
po narkotyki  



Czas trwania kampanii 

październik 2015 - czerwiec 2016 

 



Działania 

•     Spotkania z rodzicami w szkołach 

 

•     Szkolenia dla rodziców i nauczycieli 

 

•    Warsztaty dla młodzieży 



Działania 
•     Gra terenowa dla młodzieży.  

Zorganizowanie gry w opuszczonej części miasta (np. Browar Obywatelski).  

Gra zaadresowana do zespołów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nagroda dla 
zwycięskiej  szkoły (wyposażenie) i młodzieży (pobyt w eskape roomie – gra polegająca na 
ucieczce z danego pomieszczenia, z którego można było uciec wyłącznie po rozwikłaniu 
wszystkich zagadek i rebusów.  

To możliwość przeżycia na własnej skórze przygody, która nie dzieje się w wirtualnej 
rzeczywistości, ale jest realna na wyciągnięcie ręki.  

 

•    Cykl imprez dla młodzieży na terenie miasta  (pl. Baczyńskiego, pl. Św. Anny, Skate Park , 
Plac  pod Żyrafą , Rynek osiedle K – np. festiwal Zumby, spacer instagramersów , Festiwal 
Kultury Ulicznej itp.  

 

•    Miejski Zjazd Profilaktyczny  - spotkanie realizatorów MPPN i MPPiRPA (tj: dyrektorów, 
pedagogów, wychowawców z tyskich placówek oświatowych, kuratorów, pracowników 
socjalnych, policjantów, lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli organizacji pozarządowych). 



Narzędzia wykorzystywane w kampanii 

Kampania oparta będzie o nowy system identyfikacji wizualnej przemawiający do 
młodzieży - nowoczesne formy graficzne, odwołujące się do popularnych zjawisk w 

strefie mediów społecznościowych  

 

W ramach kampanii wydane zostaną:  

•   ulotki/informatory skierowane do rodziców i nauczycieli,  

•   krótkie ulotki dla młodzieży,  

•   plakaty,  

•   znaki graficzne związane z kampanią pojawią się w miejscach,  do których uczęszcza młodzież ale 
też w przestrzeni miejskiej 

•  spot antydopalaczowy do wykorzystania w Internecie   

•  film do wykorzystania na spotkaniach w szkołach  

 

 



Ulotka rodzice/młodzież 



Plakaty informujące o imprezach 



Plakat, film promocyjny  



Wlepki, piny 



Organizatorzy 

•Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  

UM Tychy 

•Wydział Informacji Promocji i Współpracy 
z Zagranicą UM Tychy 

•Stowarzyszenie Trzeźwość Życia  

•Placówki Oświatowe Miasta Tychy 

 

 


