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Ruszył konkurs „Przytomni”

Nie pozwólmy dopalaczom niszczyć naszego życia!  Jeśli  nie  tolerujesz  kradzieży,  bandytyzmu i
kłamstwa oraz tak samo jak my nie godzisz się na dopalacze, weź udział w konkursie MSW pn.
„Przytomni”. Nakręć spot,  powiedz wszystkim, że „Dopalacze kradną życie” i wygraj dla swojej
szkoły atrakcyjne nagrody!

Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  ogłasza  konkurs  dla  uczniów  szkół  gimnazjalnych  oraz
ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał filmowy promujący zdrowy i wolny od używek (przede
wszystkim od dopalaczy) tryb życia. Celem akcji „Przytomni” jest zwiększenie świadomości młodych
osób,  w  zakresie  niebezpieczeństw  związanych  z  zażywaniem  dopalaczy.  Konkurs  jest  częścią
rozpoczętej w lipcu kampanii społecznej „Dopalacze Kradną Życie”.

W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele szkół, reprezentowani przez grupy składające się z
dowolnej liczby uczniów oraz co najmniej jednego dorosłego opiekuna. Nagrania, których motywem
przewodnim ma być propagowanie stylu życia wolnego od dopalaczy, nie mogą przekraczać 40
sekund.

Zwycięzców  wyłoni  Jury  Konkursowe  składające  się  z  ekspertów  z  Ministerstw  Spraw
Wewnętrznych, Edukacji Narodowej, Zdrowia. W Jury zasiądą także policjanci oraz przedstawiciele
mediów  i  organizacji  pozarządowej.  Trzy  najlepsze  prace  zostaną  uhonorowane,  a  placówki
oświatowe, z których spoty pochodzą, otrzymają nagrody pieniężne. Dodatkowo filmy, które decyzją
Jury zajmą od 4 do 9, wezmą udział w konkursie internautów. Prace zostaną umieszczone na profilu
Facebookowym akcji  „Dopalacze Kradną Życie”,  a  ta  która zbierze najwięcej  polubień otrzyma
specjalną nagrodę internautów. 

Termin składania prac upływa 30 września 2015 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.  Dodatkowe wiadomości  o konkursie można
uzyskać także w Departamencie Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod
numerami  te le fonów  (22)  60  149  42   i  (22 )  60  149  45  lub  adresami  e -ma i l :
anna.klimaszek@msw.gov.pl  i  celina.chelkowska@msw.gov.pl.

Kampania „Dopalacze Kradną Życie”

Celem  kampanii  „Dopalacze  Kradną  Życie”  jest   uświadamianie  młodych  ludzi  o
niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy. Akcja jest skierowana także dla rodziców,
nauczycieli oraz innych osób, które mają kontakt z młodzieżą. Oprócz działań policji skupionych na
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zatrzymywaniu osób rozprowadzających narkotyki, prowadzone są także działania profilaktyczne i
kampania społeczna. Pod koniec lipca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podczas inauguracji
kampanii,  podpisany został pakt przeciwko dopalaczom. Do akcji  dołączyło już wiele osób m.in.
przedstawiciele  mediów,  środowiska  naukowe,  sportowcy   oraz   instytucje  i  organizacje
pozarządowe. Inauguracji kampanii towarzyszyła premiera spotu przygotowanego przez społeczność
programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. Spot był emitowany na antenie Telewizji
Polskiej oraz Polsatu.

Uruchomiony  został  także  profil  kampanii  „Dopalacze  kradną  życie”  na  Facebooku
(facebook.com/dopalaczekradnazycie).  Są  tam  publikowane  m.in.  aktualności  dotyczące  akcji,
informacje o działaniach policji oraz zdjęcia osób, które dołączyły do naszej inicjatywy. Ruszyła także
mapa  inicjatyw  antydopalaczowych.  Jest  to  lista  podejmowanych  lub  planowanych  działań
profilaktycznych związanych z walką z tymi niebezpiecznymi substancjami. Lista zawiera już ponad
60  inicjatyw  prowadzonych  przez  różne  instytucje,  m.in.  Policję  czy  Ministerstwo  Edukacji
Narodowej.

Pakt przeciwko dopalaczom został podpisany m.in. przez premier Ewę Kopacz, Teresę Piotrowską,
minister spraw wewnętrznych, Borysa Budkę, ministra sprawiedliwości, Mariana Zembalę, ministra
zdrowia, Andrzeja Halickiego, ministra administracji i cyfryzacji, Urszulę Augustyn, sekretarza stanu
w  MEN  oraz  nadinsp.  Cezarego  Popławskiego,  Zastępcę  Komendanta  Głównego  Policji.  Akcję
wsparli  dodatkowo  Rzecznik  Praw  Dziecka,  Urząd  Miejski  w  Wyszkowie,  Związek  Harcerstwa
Polskiego, Polskie Radio, FAKT, TVP, Miasto Stołeczne Warszawa, Główny Inspektor Sanitarny, ks.
Arkadiusz Nowak,  Onet.pl,  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Pedagogium. Ambasadorami
akcji zostali Jerzy Owsiak oraz Marcin Gortat.
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