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V Święto Profilaktyki – Katowice 2019
1. Temat przewodni tegorocznej edycji projektu: „Katowice miasto otwartych ludzi”.

2. Termin i miejsce: 17 czerwca 2019r., Pałac Młodzieży w Katowicach.
3. Adresaci: młodzież katowickich szkół podstawowych – klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół

ponadpodstawowych.

4. Cel: zaangażowanie młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym, promocję zdrowego trybu
życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, rozwijanie własnych zainteresowań jako alternatywnej
formy spędzania wolnego czasu i promocji pozytywnych postaw życiowych wśród rówieśników.
5. Organizatorzy: Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.

6. Święto Profilaktyki stanowi podsumowanie najważniejszych programów i projektów profilaktycznych skierowanych
do młodzieży, realizowanych w roku szkolnym w katowickich szkołach – Miejskich Programów Profilaktycznych
"Bezpieczny Gimnazjalista", "Bezpieczna Młodzież", Festiwalu Spektakli Profilaktycznych, Przeglądu i Konkursu
Spotów Profilaktycznych", projektu profilaktycznego "Dzień Bezpiecznego Internetu".

Dzień Bezpiecznego Internetu
Dzień Bezpiecznego Internetu, w ramach którego odbędzie się:
◦ Konkurs na plakat profilaktyczny; [w dwóch możliwych wariantach: tradycyjnym i grafiki komputerowej]
◦ Panel dyskusyjny z młodzieżą; [w godzinach porannych]
◦ Prelekcja i konsultacje dla rodziców i nauczycieli; [w godzinach popołudniowych]
1. Temat przewodni tegorocznej edycji projektu: „Świat zamknięty w ekranie smartfona”.
2. Termin i miejsce: 4 marca 2019r., Pałac Młodzieży w Katowicach.
3. Adresaci: młodzież katowickich szkół podstawowych – klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół

ponadpodstawowych.

4. Cel: propagowanie profilaktyki uniwersalnej skierowanej do młodzieży miasta Katowice, zaprojektowanie plakatu w dowolnej
technice promującego hasło Konkursu. Sprowokowanie do autorefleksji nad uzależnieniami od nowych technologii, czasu
spędzonego ze smartfonem i jego wpływu na pozostałe sfery życia, traktowanie przestrzeni miejskiej Katowic, jako miasta
otwartych ludzi, promocja mody na życie bez uzależnień, propagowanie troski o drugiego człowieka, jego zdrowie i
bezpieczeństwo przez promowanie pozytywnych form profilaktyki, rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów.
5. Organizatorzy: Pałac Młodzieży w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach.

Dzień Bezpiecznego Internetu - Konkurs na plakat
profilaktyczny „Świat zamknięty w ekranie smartfona”
1. Temat przewodni konkursu: „Świat zamknięty w ekranie smartfonów”.
2. Adresaci: młodzież katowickich szkół podstawowych – klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół
ponadpodstawowych.

3. Terminy w konkursie: prace konkursowe z dopiskiem na kopercie: „Dzień Bezpiecznego Internetu” należy
przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2019 roku na adres: Pałac Młodzieży ul. Mikołowska 26,
40-066 Katowice.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być indywidualni uczniowie z grupy wiekowej jw. Prace konkursowe mogą być przygotowane
w dwóch wersjach: tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej. Prace w każdej wersji powinny zawierać projekt
graficzny odzwierciedlający hasło konkursu oraz hasło w wersji tekstowej, logo szkoły Uczestnika, logotypy Organizatorów
oraz aplę z tekstem: Dzień Bezpiecznego Internetu 2019. Prace powinny być wykonane samodzielne, a informację o
ewentualnych cytatach z dzieł już istniejących, należy umieścić w metryczce. Projekty w formie papierowej powinny być
wykonane na podkładzie formatu A3 wraz z wypełnioną i podpisana metryczką. Projekty elektroniczne powinny być
zapisane w rozszerzeniu jpg o rozdzielczości 300dpi (nadające się do druku), zapis na płycie CD musi zawierać dane
uczestnika, do płyty należy załączyć wypełnioną i podpisaną metryczkę.

4. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni wraz z delegacją swojej szkoły na podsumowanie projektu w dniu
4 marca 2019 r. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas V Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2019,
autor najlepszego plakatu zostanie poproszony o jego omówienie.

III Festiwal Przedstawień Profilaktycznych
1. Temat przewodni tegorocznego festiwalu: „Różnić się i szukać wspólnego celu”.

2. Termin i miejsce: 26 marca 2019r., Sala Teatralna Pałacu Młodzieży w Katowicach.
3. Adresaci: młodzież katowickich szkół podstawowych – klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół

ponadpodstawowych.

4. Cel: propagowanie profilaktyki uniwersalnej skierowanej do młodzieży miasta Katowice, podjęcie zagadnień związanych
promocją zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień. Wypracowanie postaw dbałości o zdrowie własne
i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych wyborów, rozwijanie postaw asertywności, empatii, kształtowanie
umiejętności radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach życiowych. Przeciwdziałanie pierwszym próbom
podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnianie inicjacji. Traktowanie przestrzeni miejskiej Katowic, jako miasta
otwartych ludzi.
5. Organizatorzy: Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.
6. Na festiwal można zgłaszać spektakle o tematyce związanej z bezpieczeństwem i profilaktyką. Grupy teatralne biorące
udział w Festiwalu, zostaną zaproszone na Festiwal wraz z reprezentacją swojej szkoły. Prezentowane spektakle zostaną
omówione przez ich autorów w formie dyskusji rówieśniczej. Najlepszy spektakl zostanie zaprezentowany i nagrodzony
podczas V Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2019.

III Festiwal Przedstawień Profilaktycznych
7. Warunki uczestnictwa w Festiwalu:

• do udziału w Festiwalu zapraszamy istniejące zespoły teatralne oraz spontaniczne grupy klasowe, które przygotują
spektakle podejmujące zagadnienia profilaktyczne.
• spektakle powinny opierać się o samodzielnie przygotowany scenariusz. W scenariuszu dopuszczalne jest użycie
istniejących tekstów (z zaznaczonym w „karcie zgłoszenia” nazwiskiem autora i tytułem pierwotnym ). Czas trwania
spektaklu: maksymalnie 30 minut !
8. Terminy: Karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 15 marca 2019 r. na adres : Pałac Młodzieży ul. Mikołowska
26, 40-066 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres : bogumila.kurcab@pm.katowice.pl Prezentacje

festiwalowe odbędą się 26 marca 2019 w sali teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach. Początek
prezentacji godz. 10.oo. Szczegółowe informacje nt. warunków technicznych lub ewentualnej próby można
uzyskać pod adresem mailowym: dobromila.deluga@pm.katowice (plan sceny dostępny na stronie
www.pm.katowice.pl )

9. Harmonogram prezentacji (w kolejności nadchodzących zgłoszeń) ustali organizator. Kolejność występów zostanie
podana na stronie Organizatorów do dnia 20 marca 2019. Informacje dodatkowe tel. 32 2516-431 wewn. 1121.

Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych
1. Temat przewodni tegorocznego konkursu: „Jestem sobą i szanuję innych”.

2. Termin i miejsce: 14 maja 2019r w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece
Akademickiej (CINiBA) przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach.
3. Adresaci: młodzież katowickich szkół podstawowych – klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz
szkół ponadpodstawowych.
4. Cel: kształtowanie otwartości na potrzeby i wartości ludzi, promocja bezpieczeństwa w relacjach z ludźmi,
propagowanie mody na życie bez uzależnień, troski o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo, rozwijanie
umiejętności pracy w zespole, promocja zdrowia psychicznego i fizycznego, rozwijanie zainteresowań artystycznych
uczniów.
5. Organizatorzy: Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, X Liceum Ogólnokształcące im.
I.J. Paderewskiego w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach oraz
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach.
6. Przeglądowi będzie towarzyszył Konkurs, w którym wyłonione zostaną najlepsze filmy. Uczestnicy, którzy zgłoszą
spoty do Konkursu, zostaną zaproszeni na Przegląd wraz z reprezentacją swojej szkoły. Podczas Przeglądu wybrane
spoty zostaną omówione przez ich autorów w formie dyskusji rówieśniczej. Najlepszy spot zostanie zaprezentowany
i nagrodzony podczas V Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2019.

Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych
7. Zgłoszenia dokonuje się przez przekazanie nośnika z materiałem filmowym, karty zgłoszeniowej
i oświadczenia na adres: X LO im I. J. Paderewskiego, ul. K. Miarki 6 40-224 Katowice do 3kwietnia lub drogą
elektroniczną w formie skanu załącznika nr 1 na adres: kregiel@xlo.pl
8. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce na przeglądzie 14 maja 2019r. w CINiBA w Katowicach.
Wręczanie nagród nastąpi w dniu 17 czerwca 2019r. podczas V Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice
2019 w Pałacu Młodzieży.
9. Wszelkie szczegółowe informacje i wymagania techniczne zawiera regulamin.
10.Dodatkowych informacji udziela przedstawiciel organizatorów Marcin Kręgiel – psycholog X Liceum
Ogólnokształcącego. Pytania należy kierować na adres: kregiel@xlo.pl lub telefonicznie: 322597759,
605641917.

Link do spotów profilaktycznych z poprzednich edycji konkursów:
https://www.youtube.com/channel/UCSd3ef_EsEuAb5p8axVGDYg

Miejski Programu Profilaktyczny „BEZPIECZNA MŁODZIEŻ„
Konkurs Plastyczny na projekt okładki do publikacji zawierającej materiały edukacyjne
dla szkół ponadpodstawowych
1. Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego pt.
„BEZPIECZNA MŁODZIEŻ”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu okładki do wyżej
wymienionej publikacji.
2. Termin: Prace należy przesłać do dnia 30.03.2019 r. na adres: Wydział Zarządzania Kryzysowego ul.
Francuska 70 40-028 Katowice.
3. Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych miasta Katowice.
4. Cel: inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności, umożliwienie uczniom prezentacji swoich
talentów artystycznych, współuczestniczenie w tworzeniu elementów programu profilaktycznego.
5. Organizatorzy: Rada Pedagogów i Psychologów Szkolnych Miasta Katowice, Wydział Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Katowicach, Komenda
Miejska Policji w Katowicach, Straż Miejska w Katowicach.
6. Projekt powinien nawiązywać do treści profilaktycznych takich jak: zapobieganie uzależnieniom,
zagrożenia związane z autoagresją i depresją, cyberprzemoc, przemoc seksualna.

Miejski Programu Profilaktyczny „BEZPIECZNA MŁODZIEŻ„
Konkurs Plastyczny na projekt okładki do publikacji zawierającej materiały edukacyjne
dla szkół ponadpodstawowych
7. Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatorów. Szkoły otrzymają pisemną
informację o rozstrzygnięciu konkursu. Dla laureatów organizatorzy przewidują dyplomy oraz atrakcyjne
nagrody. Nagrody zostaną wręczone podczas V Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2019.
8. Autorem pracy może być tylko jedna osoba, do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa
uczestnika - nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.
9. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, każdą pracę należy przesłać tylko w formacie A4,
praca może być wykonana: farbami, kredkami, mazakami, ołówkiem, wyklejanką, praca powinna być
podpisana przez autora (imię i nazwisko, pełna nazwa szkoły), każda szkoła może zgłosić max 2 prace.
10.Oceniane będą tylko indywidualne, własnoręcznie wykonane prace.
11.Sposób oceny prac: zgodność wykonanych prac z regulaminem, zawartość merytoryczna (praca musi zawierać
elementy profilaktyczne przestawione w pkt.3 regulaminu i przesłanie zachęcające do zdrowego oraz
bezpiecznego trybu życia), pomysłowość, czytelność i przejrzystość przekazu

Miejski Programu Profilaktyczny „Bezpieczne dziecko –
przyjaciel Sznupka. Bezpieczny nastolatek"
Konkurs plastyczny na projekt okładki do publikacji zawierającej materiały edukacyjne dla szkół podstawowych:
Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka. Bezpieczny nastolatek
1. Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego. Bezpieczne dziecko
przyjaciel Sznupka oraz Bezpieczny gimnazjalista. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu okładki do
poprawionej publikacji, uwzględniającej reformę systemu edukacji.
2. Termin: Prace należy przesłać do dnia 8.03.2019 r. na adres: Wydział Zarządzania Kryzysowego ul. Francuska
70 40-028 Katowice.
3. Adresaci: uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych.
4. Cel: inspirowanie uczniów do twórczej aktywności, umożliwienie uczniom prezentacji swoich talentów
artystycznych, współuczestniczenie w tworzeniu elementów programu profilaktycznego.
5. Organizatorzy: Rada Pedagogów i Psychologów Szkolnych Miasta Katowice, Wydział Zarządzania Kryzysowego
UM Katowice, Wydział Edukacji i Sportu UM Katowice, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania
Problemów Uzależnień w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Straż Miejska w Katowicach.
6. Projekt powinien nawiązywać do treści profilaktycznych takich jak: bezpieczeństwo w kontakcie z
rówieśnikiem, bezpieczeństwo w kontakcie z dorosłym, zapobieganie uzależnieniom, bezpieczny wypoczynek.

Miejski Programu Profilaktyczny „Bezpieczne dziecko –
przyjaciel Sznupka. Bezpieczny nastolatek"
Konkurs plastyczny na projekt okładki do publikacji zawierającej materiały edukacyjne dla szkół
podstawowych: Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka. Bezpieczny nastolatek
7. Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatorów. Szkoły otrzymają pisemną informację o
rozstrzygnięciu konkursu. Dla laureatów organizatorzy przewidują dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Nagrody
zostaną wręczone na podsumowaniu miejskich konkursów profilaktycznych realizowanych przez miasto
Katowice.
8. Autorem pracy może być tylko jedna osoba, każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, każdą
pracę należy przesłać tylko w formacie A4, praca może być wykonana techniką płaską: farbami, kredkami,
mazakami, ołówkiem, wyklejanką.
9. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace (proponujemy, by wyłonić najlepsze prace w ramach konkursu
wewnątrzszkolnego), większa liczba prac nie będzie podlegała ocenie, praca musi zawierać tytuł publikacji
Bezpieczne dziecko – przyjaciel Sznupka, Bezpieczny Gimnazjalista.
10.Sposób oceny prac: zgodność wykonanych prac z regulaminem, zawartość merytoryczna (praca musi zawierać
elementy profilaktyczne przestawione w pkt.3 regulaminu i przesłanie zachęcające do zdrowego oraz
bezpiecznego trybu życia), pomysłowość, wartości artystyczne, czytelność i przejrzystość przekazu.

Miejski Program Profilaktyczny "Bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka"

Konkurs na wykonanie plakatu:
„Mam własne zdanie - wiem kiedy powiedzieć NIE”
1. Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego pt. „BEZPIECZNE
DZIECKO – PRZYJACIEL SZNUPKA”. Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu promującego postawę
asertywną względem nieodpowiednich zachowań.
2. Termin: Prace należy przesłać do dnia 8.03.2019 r. na adres: Wydział Zarządzania Kryzysowego ul. Francuska
70 40-028 Katowice.
3. Adresaci: uczniowie klas V-VI szkół podstawowych miasta Katowice.
4. Cel: promowanie pozytywnych postaw społecznych, kształtowanie postawy asertywności, wzmocnienie
samooceny i poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania myśli i uczuć
w formie plastycznej.
5. Organizatorzy: Rada Pedagogów i Psychologów Szkolnych Miasta Katowice, Wydział Zarządzania Kryzysowego
UM Katowice, Wydział Edukacji i Sportu UM Katowice, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania
Problemów Uzależnień w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Straż Miejska w Katowicach.

Miejski Program Profilaktyczny "Bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka"

Konkurs na wykonanie plakatu:
„Mam własne zdanie - wiem kiedy powiedzieć NIE”
6. Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatorów. Szkoły otrzymają pisemną informację o
rozstrzygnięciu konkursu. Dla laureatów organizatorzy przewidują dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Nagrody
zostaną wręczone na podsumowaniu miejskich konkursów profilaktycznych realizowanych przez miasto
Katowice.
7. Praca konkursowa powinna być wykonana przez ucznia indywidualnie i samodzielnie (jedna osoba może
wykonać tylko jedną pracę konkursową). Praca konkursowa w formie plakatu ma promować postawę
asertywną względem nieodpowiednich zachowań. Wielkość pracy - format A3 (29,7 x 42,0 cm). Technika
wykonania: płaskie techniki rysunkowo – malarskie, dowolnymi środkami (np. kredki, pastele, ołówki, mazaki,
farby plakatowe) lub techniką komputerową (wydrukowana). Praca konkursowa powinna zawierać tytuł
konkursu „Mam własne zdanie – wiem, kiedy powiedzieć Nie”.
8. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie po 3 prace na każdym poziomie (3 prace z klas 5, 3 prace z klas 6).
Proponujemy, aby prace te zostały wybrane w ramach konkursu wewnątrzszkolnego.
9. Sposób oceny prac: realizacja celów konkursu, właściwa interpretacja oraz kreatywność w realizacji tematu
podanego w tytule, wartości edukacyjno-profilaktyczne, wartości artystyczne, samodzielność wykonania.

Miejski Program Profilaktyczny "Bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka"

Konkurs plastyczny pt. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”
1. Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego pt. „BEZPIECZNE
DZIECKO – PRZYJACIEL SZNUPKA”.

Zadania konkursowe:
 Dla klasy I i II- Wykonanie rysunku. Narysuj sytuację w której osoba dorosła może być dla Ciebie
niebezpieczna. Jak powinieneś zachować się w takiej sytuacji.

Wymagania techniczne: Format pracy A- 4, technika: dowolna, wyłącznie prace płaskie.

 Dla klasy III i IV- Wykonanie komiksu dotyczącego sytuacji w której osoba dorosła może być dla
Ciebie niebezpieczna i napisz jak powinieneś zachować się w takiej sytuacji.

Wymagania techniczne: Format pracy A- 3, komiks musi zawierać minimum 4 scenki, technika: dowolna,
wyłącznie prace płaskie.

Miejski Program Profilaktyczny "Bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka"
Konkurs plastyczny pt. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”
2. Termin: Prace należy przesłać do dnia 8.03.2019 r. na adres: Wydział Zarządzania Kryzysowego ul. Francuska
70 40-028 Katowice.
3. Adresaci: uczniowie klas I-IV szkół podstawowych miasta Katowice.
4. Cel: kształtowanie nawyku stanowczego odpowiadania NIE w sytuacjach budzących niepokój dziecka, kształtowanie
świadomości, że nie wszyscy ludzie zasługują na zaufanie, wyposażenie dziecka w umiejętności prawidłowego reagowania
na sytuacje zagrażające jego bezpieczeństwu, uczenie dziecka bezpiecznych zachowań, kształtowanie wyobraźni uczniów
poprzez prace plastyczne.
5. Organizatorzy: Rada Pedagogów i Psychologów Szkolnych Miasta Katowice, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział
Edukacji i Sportu, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Katowicach, Komenda Miejska
Policji w Katowicach, Straż Miejska w Katowicach.
6. Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatorów. Szkoły otrzymają pisemną informację
o rozstrzygnięciu konkursu. Dla laureatów organizatorzy przewidują dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Nagrody zostaną
wręczone na podsumowaniu miejskich konkursów profilaktycznych realizowanych przez miasto Katowice.
7. Przyjmowane będą tylko prace indywidualne wykonane samodzielnie przez dziecko. Każda szkoła może zgłosić
maksymalnie 4 prace (z każdego poziomu po jednej). Proponujemy, aby prace te zostały wybrane w ramach konkursu
wewnątrzszkolnego.

Programy profilaktyczne Straży Miejskiej

www.katowice.eu/urzad-miasta

Zakładka „Edukacja”
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