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KIM JESTEŚMY?
Trzy słowa od nas dla Państwa
"Akcja i Edukacja" to projekt społeczny zaainicjowany przez trójkę
uczennic ZSP 2 w Siedlcach pod opieką nauczycieli oraz mentora
przydzielonego z Olimpiady "Zwolnieni z Teorii". To właśnie w ramach tego
programu zjednoczyłyśmy siły i podjeliśmy się wyzwania nagłośnienia
problemu społecznego jakim jest, potoczenie nazywana "znieczulica
społeczeństwa na krzywdę".
W załączniku przesyłamy zaświadczenie potwierdzające, że jesteśmy
uczestnikami Olimpiady.

NASZ ZESPÓŁ
ANITA RODAK
II r ZSP 2 Siedlce, Technik Reklamy

ALEKSANDRA KAZANECKA
III r ZSP 2 Siedlce, Technik Organizacji
Reklamy

MARLENA KOZIOŁ
III a, ZSP 2 Siedlce, Technik
ekonomista

DLACZEGO TO ROBIMY?
A może jednak nie warto?

To właśnie nasze obserwacje utwierdziły nas, że nawet najmniejsza akcja promocyjna pomoże
chociażby pośrednio uratować życie. Niestety, artykuły nawet lokalnych gazet pokazują, że ludzie
boją się zareagować, lub boją się konsekwencji.
Na przykład w ostatnim miesiącu, w naszym mieście - w Siedlcach - w centrum miasta zasłabł
mężczyzna. Nikt nie podszedł z pomocą; ludzie objeżdżali go dookoła autami. Poszkodowanemu
towarzyszyły drgawki, ale nawet to nie wywołało u otoczenia jakiejkolwiek reakcji.
Dopiero po dłuższym czasie ktoś wezwał pomoc. Jak wiele, więc, naszej uwagi jest warte
ludzkie życie? Problemem nie jest brak wiedzy czy niekompetencja, przecież nie musimy być
profesjonalistami by nieść innym pomoc.
Chcemy na dużą skalę w naszym mieście - poprzez plakaty i inne materiały promocyjnepokazać, że zwykłe zwrócenie uwagi może uratować komuś życie!

Jaki jest nasz cel?
Wiedza

Problematyka

Przekazanie podstawowej wiedzy prawnej
dotyczącej pierwszej pomocy,
łatwa i przyjemna forma zdobycia wiedzy,
Zwiększanie świadomości ludzi

Mały nakład energii, włożonej przez
beneficjentów do zdobycia wiedzy

Bezpieczeństwo

Wzmocnienie

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w
mieście
Zmniejszenie liczby sytuacji, że nie udzielono
pomocy potrzebującemu,

Wzmocnienie pewności siebie,
Zmniejszenie strachu przed udzielaniem
pomocy,
Uczulenie ludzi na sytuacje wymagające pomocy
od drugiej osoby

Grupa docelowa
Mieszkańcy miasta oraz gminy
Siedlce, miasta oraz gminy
Łuków
Ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi w wieku 12-22 lata

Użytkownicy portalu facebook
oraz instagram z terenu
powiatu siedleckiego oraz
łukowskiego, miasta Łuków
oraz Siedlce
Ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi w wieku 12-22 lata

Zasięg docelowy

FACEBOOK

INSTAGRAM

Dotarcie do 18 000 odbiorców za
pomocą postów.

Dotarcie do 20 tyś. odbiorców za
pomocą postów oraz insta stories
publikowanych na tej platformie

REKLAMA OUTDOOR

STRONA INTERNETOWA

Dotarcie do 1000 ludzi za pomocą
materiałów promocyjnych takich jak
ulotki, wlepy oraz plakaty
rozdawanych, przyklejanych,
zostawianych w miejscach publicznych
i użytku publicznego

Dotarcie do 500 indywidualnych
odbiorców za pomocą strony
internetowej

MATERIAŁY
PROMOCYJNE
Materiały promocyjne, które chcemy zamówić to m.in. ulotki,
plakaty, wlepki, balony, ołówki. Przedstawione obok projekty są
prototypami plakatu (obraz z dłońmi) oraz ulotek (obraz z
kołami). Właśnie przez te produkty chcemy wypromować nasze
działania na terenie Siedlec oraz Łukowa, łącząc przysłowiowe
"przyjemne z pożytecznym".
W planach mamy również rozszerzenie tego zakresu o różne
nietypowe działania, m.in wywieszenie w odstępie czasowym
dwóch banerów, które dopiero razem stworzą spójną całość
zaspokajając ciekawość odbiorców.

KONTAKT
FACEBOOK
Akcja i Edukacja. Widzę więc reaguje

ADRES EMAIL
akcjaireakcja1@gmail.com

INSTAGRAM
akcja_i_edukacja

