
      Pomysły uczniów na kampanie społeczne

W ramach projektu „Zmieniamy naszą społeczność lokalną” młodzież gimnazjalna 

i uczniowie szkół średnich uczestniczący w projekcie opracowali własne kampanie 

społeczne, skierowane do społeczności lokalnej. Najciekawsze pomysły przedstawiamy 

poniżej.

KAMPANIA

 Nie d@j się zł@p@ć!
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Problem, na jaki odpowiada kampania uzależnienie od internetu oraz 
cyberprzemoc, zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży

Cel kampanii społecznej uświadomienie zagrożeń istniejących 
w internecie; edukacja w zakresie 
bezpiecznego poruszania się w sieci; 
zachęcanie do reagowania na przypadki 
cyberprzemocy; promowanie aktywnego 
spędzania wolnego czasu oraz kontaktów 
z rówieśnikami „face to face”

Grupa docelowa dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele, 
wychowawcy

Narzędzia kampanii plakaty, ulotki, kampania w mediach, 
happeningi
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KAMPANIA

Jedno serce, jedno bicie,

segregacja ponad życie!

Problem, na jaki odpowiada kampania zanieczyszczenie środowiska wynikające ze 
złych nawyków mieszkańców gminy Głusk 
(brak segregacji śmieci, zaśmiecanie lasów)

Cel kampanii społecznej zwiększenie odpowiedzialności 
i uświadomienie mieszkańcom gminy, że 
dbanie o najbliższe środowisko jest 
konieczne; zachęcanie mieszkańców do 
segregowania śmieci

Grupa docelowa dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele, 
wychowawcy oraz cała społeczność 

Narzędzia kampanii plakaty, ulotki, zabawy i konkursy 
ekologiczne, marsz ekologiczny oraz akcja 
związana ze zbiórką makulatury
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KAMPANIA
Nie kupuj, adoptuj! 

Problem, na jaki odpowiada kampania bezdomność zwierząt, zwłaszcza psów 
i kotów, kupowanie zwierząt z nielegalnych 
hodowli

Cel kampanii społecznej uświadomienie społeczności lokalnej skali 
problemu, jakim jest bezdomność zwierząt; 
zachęcanie do brania zwierząt ze schroniska,
a nie kupowania ich z nielegalnych hodowli

Grupa docelowa cała społeczność lokalna, w szczególności 
dzieci i młodzież

Narzędzia kampanii plakaty, ulotki, film, eventy zachęcające 
młodzież do zaangażowania się wolontariat 
na rzecz zwierząt
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              KAMPANIA

Jedyna jazda po używkach!!!

Problem, na jaki odpowiada kampania prowadzenie pojazdów po używkach 
(narkotyki i alkohol)

Cel kampanii społecznej uświadomienie, szczególnie osobom 
młodym, zagrożeń wynikających z jazdy 
pod wpływem używek; promowanie 
odpowiedzialnych zachowań wobec osób 
chcących prowadzić samochód po spożyciu 
alkoholu

Grupa docelowa cała społeczność, a zwłaszcza młodzi 
kierowcy

Narzędzia kampanii plakaty, ulotki, naklejki do samochodu, 
kampania w mediach społecznościowych 
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KAMPANIA

Pomóż biednym, warto!

Problem na który odpowiada kampania ubóstwo oraz samotność osób starszych 
skutkujące wykluczeniem społecznym, 
a nawet bezdomnością

Cel kampanii społecznej zwrócenie uwagi na problem ubóstwa osób 
starszych, o którym rzadko się mówi; 
zmiana stereotypowego obrazu osób 
starszych jako „miłych i eleganckich 
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dziadziusiów czy babć odpoczywających 
w fotelu”; uświadomienie społeczeństwu, 
z jakimi problemami niekiedy muszą 
borykać się osoby starsze

Grupa docelowa całe społeczeństwo 
Narzędzia kampanii plakaty, ulotki, pocztówki, kampania 

w mediach, wystawy zdjęć np. w dzień 
seniora 
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KAMPANIA

Powiedz NIE narkotykom!

Problem, na jaki odpowiada kampania uzależnienie dzieci i młodzieży od 
narkotyków i dopalaczy

Cel kampanii społecznej uświadomienie zagrożeń wynikających 
z sięgania po narkotyki i dopalacze przez 
dzieci i młodzież; edukowanie rodziców, 
wychowawców i rówieśników, jak reagować
w sytuacjach, gdy istnieje podejrzenie, że 
młoda osoba używa narkotyków

Grupa docelowa dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele, 
wychowawcy

Narzędzia kampanii plakaty, ulotki, kampania w mediach, 
spotkania, happening
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KAMPANIA

Daj mi szczęście, nie porzucaj!

Problem, na jaki odpowiada kampania porzucanie zwierząt domowych, zwłaszcza 
psów i kotów; traktowanie zwierząt jak 
rzeczy, które można wyrzucić, zadać im ból 
czy zabić; powszechna nieznajomość ustawy
o ochronie zwierząt

Cel kampanii społecznej uświadomienie mieszkańcom, że zwierząt 
nie można traktować jak rzeczy ani 
zabawki; uświadomienie obowiązku 
znajomości i przestrzegania ustawy 
o ochronie zwierząt

Grupa docelowa cała społeczność lokalna
Narzędzia kampanii plakaty, ulotki, kampania w mediach, 

wystawa zdjęć bezdomnych i porzuconych 
zwierząt
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KAMPANIA

Dziś nie klikniesz, bo znikniesz!

Problem, na jaki odpowiada kampania uzależnienie dzieci i młodzieży od nowych 
mediów, zwłaszcza internetu

Cel kampanii społecznej uświadomienie zagrożeń związanych 
z ciągłym przebywaniem dzieci i młodzieży 
w świecie wirtualnym; propagowanie „życia
w realu” i zwalczanie stereotypowego 
podejścia: „jeśli cię nie ma w sieci, to nie 
istniejesz”

Grupa docelowa dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele, 
wychowawcy 

Narzędzia kampanii plakaty, ulotki, konkurs, naklejki na 
komputer, kampania w mediach, happeningi
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