


 a) promowanie Norweskiego Mechanizmu Finansowego; 
 

 b) informowanie społeczności lokalnej Powiatu Pułtuskiego o uzyskanym 
dofinansowaniu; 
 

 c) profilaktyka zdrowia psychicznego w szczególności:  
 

 informowanie o podejmowanych działaniach, których celem jest redukcja 
zagrożeń dla zdrowia psychicznego i zmniejszenie liczby incydentów, 
zaburzeń 
 

 dostarczenie grupom docelowym rzeczowych, ciekawych i łatwych 
w odbiorze informacji na temat podejmowanych działań 
zapobiegawczych  
 

 w zakresie ochrony zdrowia psychicznego wobec dzieci i młodzieży; 
 



d) promocja zdrowia psychicznego w szczególności działania 
mające na celu: 

 

 wzmocnienie zdrowia psychicznego, 

 dobrego samopoczucia  

 poprawę jakości życia grup docelowych,  

 postaw sprzyjających zdrowemu stylowi życia rozwojowi 
dzieci i młodzieży,  

 radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi, agresją; 

 

e) wzbudzenie w odbiorcach emocji, wrażliwości, zmusić do 
myślenia. 

 



a) zapewnienie przejrzystości w zakresie promocji zdrowia 
psychicznego u dzieci i młodzieży; 

 

b) dotarcie z informacją do jak największej liczby odbiorców; 

 

c) wzrost społecznej wiedzy o profilaktyce i promocji zdrowia 
psychicznego, 

 zainicjowanie dyskusji na temat ważności stosowania 
wczesnej profilaktyki ( zamian 

 powstanie problem ) oraz ochrony zdrowia psychicznego 
u dzieci i młodzieży; 

 



 Komunikat awersywny przyciąga uwagę odbiorcy, ale nie 
utrwala postawy 

 Dlatego w kampanii zastosowano przede wszystkim 
komunikaty pozytywne 

 Bezpośrednie odwołanie do problematyki samobójstw 
młodych ludzi 

 Wskazanie dorosłym, że są osobami sprawczymi, zdolnymi do 
zmiany sytuacji ich dzieci i podopiecznych 

 Serce jako uniwersalny, łatwy do zrozumienia symbol, 
odwołujący się do kluczowych dla odbiorców wartości. 

 Mechanizm „call to action”, wskazujący na konkretne 
działania, które można podjąć tu i teraz.  

 



 



 



 
Bardzo ważny jest 
przekaz  
Motywujący odbiorcę 
Motyw puzzli pokazuje 
jak łatwo można 
rozerwać więź, ale 
zarazem daje nadzieję 
na jej ponowne 
odzyskanie, pokazując 
konkretne sposoby 
działania 



 Cele kampanii mogą być osiągnięte jedynie dzięki 
poprawieniu jakości więzi między dziećmi a opiekunami oraz 
więzi międzyrówieśniczych.  

 

 Ulotki, mające charakter interaktywny są konkretnym 
narzędziem dla rodziców i nauczycieli oraz uczniów dla 
wzajemnego wspierania się i motywowania do rozwoju.  

 

 Każda ulotka pokazuje odbiorcy jego własne możliwości 
działania. 

 

 Ulotki zawierają także ważne adresy instytucji pomocowych. 



”Musimy siać…” Program profilaktyki i 
promocji zdrowia psychicznego u dzieci i 
młodzieży w powiecie pułtuskim” – cele i 

działania projektu 

 





 W ulotkach dla starszych odbiorców (od gimnazjalistów po 
nauczycieli i rodziców) wykorzystano grę prawda/fałsz 
 

 Ciekawe i kontrowersyjne stwierdzenia dotyczące zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży są tu skonfrontowane z 
potwierdzonymi faktami.  
 

 W ten sposób każdy odbiorca może sprawdzić stan swojej 
wiedzy i uzyskać rzetelną wiedzę na kluczowe pytania.  
 

 Zagadnienia poruszane w ulotkach to min. depresja dziecięca 
i adolescentów, zaburzenia odżywiania, kryzysy emocjonalne, 
samookaleczenia, próby samobójcze.  
 

 Wiedza pomaga skutecznie przeciwdziałać zaburzeniom zanim 
się pojawią lub skutecznie sobie z nimi radzić gdy tylko się 
pojawią.  




