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POWIATOWA KAMPANIA WIZERUNKOWA



IDEA KAMPANII

(…) nasze dzieci muszą mieć zapewnioną

opiekę od początku ich edukacji aż do jej

ukończenia lub osiągnięcia pełnoletności.

Dobra współpraca na linii  uczeń – nauczyciel –

rodzic – dyrektor – organ prowadzący to

marzenie każdego z nas. Marzenia się spełniają,

dlatego jesteśmy tak dumni z osiągnięć

naszych dzieci. Jesteśmy dumni my, wszyscy.
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Kampania wizerunkowa "Jednym głosem"

jest spójną koncepcją promocji oświaty i

pieczy zastępczej w powiecie wałbrzyskim. 

Skierowana jest do mieszkańców powiatu.

POWIATOWA KAMPANIA WIZERUNKOWA
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PODMIOTY
OBJĘTE
KAMPANIĄ

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM . UNICEF W WALIMIU

ul. Nowa Kolonia 9

58–320 Walim

www.zpr.edu.pl

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W NOWYM SIODLE

Nowe Siodło 73

58-350 Mieroszów

www.soszwns.edu.pl

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W WALIMIU

al. Wyzwolenia 24

58-300 Wałbrzych

www.pppp.walbrzych.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ CERAMICZNYCH W SZCZAWNIE ZDROJU

ul.Kolejowa 2

58-310 Szczawno-Zdrój

www.ceramik-szczawno.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

al. Wyzwolenia 24

58-300 Wałbrzych

www.pcpr.walbrzych.pl



wzbudzenie poczucia pełnienia wspólnej misji na

rzecz podopiecznych przez wychowawców,

nauczycieli i dyrekcję ośrodków objętych

kampanią,

zwiększenie świadomości wśród mieszkańców

powiatu o działalności pieczy zastępczej,

promocja organu prowadzącego.

Główne cele kampanii
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Kampania
 

 

 

 

jest jednocześnie
kampanią
prewencyjną
i promocyjną.

KAMPANIA PROMOCYJNA

promocję istniejących rodzin zastępczych

kształtowanie pozytywnego, pozbawionego

uprzedzeń i wolnego od stereotypów

wizerunku „dużej rodziny” w świadomości

społecznej

aktywną promocję Koordynatorów

Rodzinnej Pieczy Zastępczej

aktywną promocję współpracy organu

prowadzącego i jednostek podległych -

wspólny kierunek i wizja

fakty i mity na temat pieczy zastępczej.
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Kampania
 

 

 

 

jest jednocześnie
kampanią
prewencyjną
i promocyjną.

KAMPANIA PREWENCYJNA DLA PIECZY ZASTĘPCZEJ

1. Wsparcie koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

2. Pełne szkolenia dla kandydatów lub osób chcących zostać Rodziną

Zastępczą

3. Szkolenia doskonalące dla aktualnych Rodzin Zastępczych

4. Kompleksowe wsparcie psychologów, pedagogów, terapeutów

5. Wsparcie finansowe - m.in. stała kwota 1000 zł na jedno dziecko, +500,

wsparcie na utrzymanie lokalu, wakacyjnych wyjazdów, wyprawka szkolna,

wsparcie z tytułu niepełnosprawności

 

 

 

1. Oferta edukacyjna dla dzieci z orzeczeniem o spektrum autyzmu od

szkoły podstawowej do ukończenia edukacji

2. Nowoczesne metody diagnozy i wsparcia dzieci z dysfunkcjami

3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

4. Klasy patronackie wałbrzyskich zakładów w kształceniu zawodowym

5. Płatne staże i praktyki zawodowe organizowane przez szkołę

6. Wsparcie dla dzieci niedosłyszących

7. Jeden z lepszych ośrodków socjoterapeutycznych na Dolnym Śląsku
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KAMPANIA PREWENCYJNA DLA SZKÓŁ I OŚRODKÓW



Przykładowe wizualizacje

materiałów drukowanych, filmowych,

spotów reklamowych

 

Spójna forma graficzna wszystkich

produkcji

MATERIAŁY GRAFICZNE

JEDNYM
GŁOSEM



NARZĘDZIA:

produkcja filmu,

emisja na stronach internetowych

każdej placówki,

emisja w mediach lokalnych.

Ukazanie "od kuchni" pracy osób na rzecz

podmiotów objętych kampanią "Jednym

głosem" - ich zaangażowania na rzecz

podopiecznych, współpracy z innymi ośrodkami

i organem prowadzącym, osiągnięciami i wizją

danej placówki.



NARZĘDZIA:

prasa, outdoor, internet

ciekawe, profesjonalnie napisane artykuły,

publikowane w lokalnych mediach

internetowych, stronach www wszystkich

podmiotów włącznie z social media, bezpłatnych

tygodnikach. Kampania outdoorowa przebiegać

będzie w całym powiecie, zostaną

wyprodukowane banery w różnych formatach i

wywieszone w lokalizacjach zwiększonego ruchu.

Zwiększenie zainteresowania wśród przyszłych

potencjalnych rodzin zastępczych 

(zainteresowanie - wiedza - decyzja o zostaniu

rodziną zastępczą)



kampania ulotkowa / plakatowa

plakaty przedstawiające wszystkich

przedstawicieli objętych kampanią. Jest to

element wizerunkowej kampanii „do wewnątrz”. 

Dystrybucja plakatów – wszystkie jednostki

podległe Starostwu – w tym gabloty w PUP.

KOMUNIKACJA



kampania internetowa

banery, strony www wszystkich jednostek, social

media, artykuły prasowe, filmy. Kampania

internetowa przyczyni się do zmiany w postrzeganiu

placówek przez opinię publiczną i mieszkańców

powiatu wałbrzyskiego, podkreśli roli organu

prowadzącego jako lidera w zakresie tworzenia

klastrów zawodowych (m.in. szkoły patronackie)

i klastrów edukacyjnych (m.in. utworzone kierunki dla

dzieci ze spektrum autyzmu) w powiecie

wałbrzyskim, pobudzi środowisko biznesowe do

włączenia się w kampanię "Jednym głosem"poprzez

na przykład opracowanie szkolnych strategii rozwoju

współpracy w zakresie organizacji np. praktyk

zawodowych (promocja klas patronackich)

kampania outdorowa

billboardy



lokalne media

„Zwykli ludzie tworzą niezwykłe rodziny” to dwa

dynamiczne filmy promujące pieczę zastępczą.

W każdym z filmów zostaje zaprezentowana

wybrana rodzina. W filmach występują podmioty

objęte kampanią (np. rodzina zastępcza /

powiatowa poradnia psychologiczno –

pedagogiczna / placówka oświatowa).



RÓWNE SZANSE DZIECI . PODZIEL SIĘ SERCEM I DOMEM



ZAPEWNIMY WSPARCIE , NAUKĘ I  ZAWÓD TWOJEMU DZIECKU



RODZINA ZASTĘPCZA? SAME PLUSY ! PODZIEL SIĘ SWOIM SERCEM



WWW .POWIAT .WALBRZYCH .PL



NIE WYKLUCZAJ . NIE SZUFLADKUJ



POWIATOWA KAMPANIA WIZERUNKOWA
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DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ


