
      

 

 

 

                           
 

 
 

Wydział Zamiejscowy SAN w Bełchatowie, 

Koło Naukowe Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 

Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie oraz 

Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień „WOLMED” w Dubiu 

serdecznie zapraszają 

do udziału w kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pod hasłem 

Superkampania – NIE dla ćpania! 

Nie wciągnij własnego życia! 

Czas trwania akcji: od 15 marca do 17 kwietnia 2017 r. 

Działanie informacyjno-edukacyjne skierowane jest do dyrektorów szkół, pedagogów, 

nauczycieli, rodziców uczniów wszystkich typów szkół oraz gimnazjalistów z powiatu 

bełchatowskiego. 

 

Współorganizatorzy: 

 

 

  
 

 
 

 

    

    
  

 

 
 
 

Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Bełchatowie 

  Powiatowa Stacja Saniatno – 
Epidemiologiczna w 

Bełchatowie 

 

    



 

Honorowy patronat: 

   Starosta Powiatu Bełchatowskiego                                               Prezydent Miasta Bełchatów 

          Waldemar Wyczachowski                                                               Mariola Czechowska 

                                                                                                        

                                        

     Burmistrz               Wójt                       Wójt                      Wójt                        Wójt                       Wójt                       Wójt 
Miasta i Gminy         Gminy                    Gminy                   Gminy                     Gminy                     Gminy                   Gminy 
       Zelów                Bełchatów             Drużbice               Kleszczów                  Kluki                      Rusiec                  Szczerców 
      Urszula                  Kamil                    Bożena                 Sławomir                  Karol                     Dariusz                  Krzysztof 
 Świerczyńska          Ładziak                  Zielińska              Chojnowski               Sikora                   Woźniak                Kamieniak 
 
 

Patronat medialny: 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cele kampanii: 

Celem wspólnego działania jest podniesienie świadomości nauczycieli, 

wychowawców, rodziców, młodzieży i dzieci o zagrożeniach 

narkotykowych, popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania, a także 

zapoznanie z prawno-karnymi aspektami narkomanii i metodami 

oddziaływania na dzieci i młodzież  w celu ochrony ich przed 

uzależnieniem.   

 
 



 

Harmonogram działań w ramach kampanii: 

1.  Certyfikowane seminarium dla dyrektorów szkół, pedagogów i nauczycieli szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu bełchatowskiego, policjantów, kuratorów sądowych, 

pracowników socjalnych, a także dla zainteresowanych rodziców. 

Seminarium organizacyjnie przygotowywane przez studentów uczestniczących w projekcie z udziałem 

ekspertów: prof. Grzegorza Ignatowskiego – Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych 

Społecznej Akademii Nauk, prof. Adama Jaworskiego – Dyrektora Akademii Profilaktyki Społecznej 

Akademii Nauk.  

Termin: 15 marca 2017 roku, godz. 10:00 

Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie, ul. Czaplinecka 96, s.  11 

2. Realizowane przez studentów działania skierowane do dzieci i młodzieży - spotkania (warsztaty 

i pogadanki) w szkołach, które pozytywnie odpowiedziały na pisemną propozycję wystosowaną do 

dyrektorów przez organizatorów. 

W ramach projektu studenci pedagogiki o specjalności resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją 

kryminalną – pod kontrolą kadry dydaktycznej uczelni oraz przy udziale policjantów-specjalistów 

profilaktyków z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Bełchatowie przeprowadzą nieodpłatnie zajęcia dla uczniów (dostosowane do grup 

wiekowych), z wykorzystaniem metod aktywizujących (scenki dramowe) oraz multimediów. 

3. Pedagogizacja rodziców – prelekcje prowadzone przez ekspertów - profilaktyków, policjantów 

i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie (w ramach celowo 

organizowanych spotkań, jak i zebrań z rodzicami uczniów). 

4. Debata społeczna poświęcona zagrożeniom narkotykowym (zorganizowana z aktywnym wsparciem 

Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                                 

w Bełchatowie). 

5. Podsumowanie działania – certyfikacja i wręczenie podziękowań wolontariuszom; briefing prasowy. 

Dane kontaktowe i adresowe głównego organizatora: 

Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Bełchatowie 

ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów, 

tel. 44 788 46 22, e-mail: belchatow@spoleczna.pl 
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

w akcji 

Superkampania – NIE dla ćpania! 

Nie wciągnij własnego życia! 

Dane podmiotu zgłaszającego 

Nazwa instytucji………………………………………………………………………………………..……………….………………………………………. 

Adres………………………..………………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

Osoba odpowiedzialna do kontaktu…………………………………………….……………………………………………………………………… 

Telefon ……………………………………………e-mail………………………………………………………………………………………………………. 

 

Rodzaj działań, w których zgłaszacie Państwo swój udział (proszę zaznaczyć wybraną formę i podać dane 

dotyczące grupy, do której ma być skierowane działanie oraz propozycję terminu): 

 

a) Certyfikowane seminarium dla dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej i rodziców w dniu 15 marca 2017 r. 

Liczba osób ................. oraz w załączeniu ich imiona i nazwiska (w przypadku zainteresowania otrzymaniem 

certyfikatu uczestnictwa w seminarium) 

 

b) Warsztaty dla dzieci i młodzieży w dniach 16.03 -17.04.2017 

Szkoła gimnazjalna  ………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

Klasa/y (ilość grup i ich liczebność ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Proponowane terminy ………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce przeprowadzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

c) Spotkanie z rodzicami  w dniach 16.03 -17.04.2017 

Szkoła (podstawowa, gimnazjum, ponadpodstawowa)…………………………………………………………………………………….. 

Ilość osób…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Proponowany termin……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce przeprowadzenia…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dodatkowe uwagi, wskazówki i propozycje                                                                                         
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 
                                                                                      ………………………………………………………………..… 
                                                                                                                                           Podpis 
 
Prosimy o przesłanie wypełnionego zgłoszenia  do dnia 10 marca 2017 roku pocztą elektroniczną  na adres: 
wspolpraca@spoleczna.pl 


