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Szanowna Pani/Szanowny Pan,
Ambasador kampanii
„Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”
W związku z dobiegającą końca realizacją kampanii „Sprawdź, czy Twoje picie jest
bezpieczne” pragnę raz jeszcze gorąco podziękować za udział Pana/Pani gminy w tym
przedsięwzięciu. Do kampanii przystąpiło blisko 1400 samorządów gminnych i 15 wojewódzkich.
Z bieŜących kontaktów z samorządami wynika, Ŝe znaczna część zorganizowała na swoim terenie
lokalne debaty i szkolenia, zaś dystrybucja materiałów edukacyjnych zapewniła szeroki zasięg
i widoczność przekazu. Mam nadzieję, Ŝe dzięki wspólnym działaniom udało się zachęcić
dorosłych Polaków do postawienia sobie pytania „Czy moje picie jest bezpieczne?”.
W chwili obecnej Agencja rozpoczyna przygotowania do podsumowania kampanii. Dlatego
teŜ zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety ewaluacyjnej
i odesłanie jej pocztą lub faxem w terminie do 31 stycznia 2010 roku do PARPA (adres i nr
fax jw.). Gminy, które prześlą sprawozdania, będące jednocześnie potwierdzeniem ich
uczestnictwa w kampanii, zostaną zaproszone do udziału w jej uroczystym podsumowaniu, które
zaplanowane jest w I kwartale 2010 roku. Dodatkowo samorządy, które nadeślą sprawozdanie
otrzymają list gratulacyjny od organizatorów i patronów kampanii, jako wyraz uznania
i podziękowania za aktywność. Ponadto samorządy, które przedstawią najciekawsze inicjatywy
zostaną dodatkowo wyróŜnione i nagrodzone. Pragnę podkreślić, iŜ zaleŜy nam na zebraniu
rzetelnych informacji o podejmowanych działaniach, a uzyskane opinie będą wykorzystane tylko
w celach ewaluacji kampanii. Do ankiet moŜecie Państwo dołączyć
inne informacje
dokumentujące działania podejmowane w ramach kampanii (np. kserokopie artykułów z lokalnej
prasy, zdjęcia z debaty, nagrania z audycji radiowych itp.)
Równocześnie zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie za
pośrednictwem szkół informacji o uruchomieniu interaktywnej strony internetowej www.niebotak.pl
zaadresowanej do dzieci i młodzieŜy. Na stronie znajdują się nie tylko informacje na temat szkód
związanych z alkoholem ale takŜe szereg ćwiczeń wzmacniających asertywnośc młodych ludzi
i ochronę przed presją rówieśników.
W załączeniu przekazuję Państwu pakiet materiałów edukacyjnych, szczególną uwagę
zwracając na ksiąŜkę Pani A. Karasowskiej „Jak budować porozumienie i współpracę w szkole”.
Publikacja ta jest praktycznym przewodnikiem do sprawnego posługiwania się technikami
komunikacji w relacjach miedzy nauczycielami, uczniami i rodzicami stanowiąc cenne narzędzie
pracy dla szkoły. Publikacja jest dostępna w Wydawnictwie Edukacyjnym PARPAMEDIA.
Wszelkich dodatkowych informacji związanych z wypełnieniem ankiety udzieli Państwu
z przyjemnością Centrum Informacji o Kampanii – Pani Magdalena Borkowska tel. 022 5320304
i Pani Marta Zin-Sędek tel. 022 5320329; e – mail kampania@parpa.pl.
Jednocześnie korzystając z okazji składam Państwu serdecznie Ŝyczenia świąteczne
i noworoczne.
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