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BRITÁNIE 

• Drinkaware – alkohol, harm reduction, alkohol a děti (HR) 
• https://www.drinkaware.co.uk/ 

• Why Let Good Times Go Bad –mladí dospělí (18-24 let), zodpovědné 
pití (HR) 

• https://www.thedrinksbusiness.com/2011/08/drinkaware-ramps-up-campaign/ 

• Talk to FRANK – drogy a mladí (HR) 
• http://www.campaignlive.co.uk/article/1170509/10-years-frank#It2pv0cCHf9v21zQ.99 

• HIT - harm reduction, drogy a mladí (N/A) 
• https://www.hit.org.uk/ 
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NĚMECKO 

• Berlin Suchthilfe: Protidrogová guerillová kampaň pro iPody (N/A), zastraš. 

• Kampaň Null Alkohol, Voll Power! – děti a alkohol  
• Hlavní cíl: Pozitivně laděná preventivně-informační kampaň, zaměření na děti a 

dospívající 12-16 let; 20tis.n./měsíc 

• http://www.null-alkohol-voll-power.de/;  

• Know your limit - alkohol a mladí 
• snaží se apelovat na přátelství mezi vrstevníky. Při vytváření kampaně bylo využito 

feedbacku přímo od cílové skupiny mladých.  

• http://www.drogenbeauftragte.de/presse/pressemitteilungen/2015-02/kampagne-
alkohol-kenn-dein-limit.html;  
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USA 

• Above the Influence – CS teenageři 

• Pozitivní inspirace, peer-to-peer přístup 

• Apeluje na mladé lidi, kteří chtějí být nezávislí a soběstační 

• Podle průzkumu z roku 2010 znalo kampaň ATI až 85 % teenagerů 

• American Journal of Public Health (2011) – kampaň přispěla ke 
značnému poklesu v užívání marihuany u teenagerů, kteří již užívali 
• http://abovetheinfluence.com/ 

• Carpenter and Pechmann (2011), “Exposure to the Above the Influence 
Antidrug Advertisements and Adolescent Marijuana Use in the United States, 
2006-2008,” American Journal of Public Health, published online 



KAM SMĚŘUJE PREVENCE… 

"Prevence staví na socializaci, kde hlavním cílem je individuální 
rozhodování, se zaměřením na sociálně vhodné chování. Jeho 
cílem není pouze zabránit užívání drog, ale také oddálit začátek užívání, snížit jeho 
intenzitu nebo zabránit eskalaci do problémového užívání. Socializace je proces 
přenosu kulturně přijatelných postojů, norem, přesvědčení a chování, a reaguje 
na tyto podněty odpovídajícím způsobem s dostatečným sebeovládáním.  

 

Ve skutečnosti výzva drogové prevence spočívá v zaměření se na 
pozitivní změnu chování, postojů, hodnot a životní styl dětí a 
mladistvých. " 

 
(www.emcdda.europa.eu) 



KAMPAŇ 

• Pozitivní ladění 

• Zůstat nad vlivem 

• Podpora mladistvých: 
• V jednu chvíli se ptáme sami sebe, kdo jsem?  
• Kdo doopravdy jsem?  
• Jsem stále dítě, jak si moji rodiče myslí? Kdo chci být? 
• Možná víš, co znamená být odmítnutý.  
• Můžeš mít pravdu ve svých rozhodnutích a přesto občas uklouznout a dělat 

chyby. 
• Jsi jedinečná osobnost, unikátní vydání sebe sama.  
• Zastav se, zamysli se. A vzpomeň si, že jsi nad vlivem. 

 



KAMPAŇ 

• Přátelé a okolí: 
• Můžeš vynakládat více energie sám na sebe – na svůj styl, názory a na svůj 

vlastní pohled na svět, na to jak věci dělat.  

• Nemůžeš kontrolovat to, co si o tobě myslí jiný člověk.  

• Stačí být sám sebou a být s přáteli, kteří tě povzbuzují k tomu, abys byl tím, 
kým jsi a ne kým oni chtějí, abys byl.  

• A nebuď příliš tvrdý sám na sebe, možná ty jsi ten nejpřísnější kritik.  

• Buď s lidmi, kteří tě podporují a buď opatrný s těmi, kteří jsou negativní. 
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KAMPAŇ ZŮSTAŇ NAD VLIVEM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Znalost tématu a vhodných přístupů 
• Znalost fungujících zahraničních kampaní 

 
 

 
• Kampaně pro neziskový sektor 
• Přístup k vozíčkářům, zbavení předsudků vůči schizofrenikům, léčba 

závislosti kouření, osvěta dětských endokrinních onemocnění, … 
 
 
 

• Marketingové kampaně pro cílovou skupinu teenagerů  
• Chupa Chups, Mentos, … 



POZNEJ CÍLOVOU SKUPINU 

Zůstaň nad vlivem         X  
 
 
• Důkladná přípravná fáze – rozhovory s odborníky, se zástupci CS, dotazníky na ZŠ, SŠ, gymnáziích   

Buď nad vlivem 



OBSAH KAMPANĚ 

„Vystup z rutiny… Uvědom si, kdo a jak tě ovlivňuje… Máš svůj názor? 
Děláš to, co ty sám chceš? Umíš zůstat nad vlivem?“ 

 

• Není to vždy jednoduché, ale jde to – přemýšlej, inspiruj se: 

•                                                    INSPIRUJ 



KOMUNIKAČNÍ KANÁLY  

ONLINE 
• Sociální sítě – Facebook, Youtube  
• WEB – www.zustannadvlivem.cz 

 
 
 

 

MÉDIA 
• Podpoří zásah u sekundární CS – rodiče, dospělá část 

společnosti 
• Statistiky, fakta v souvislosti s kampaní 
• A.N.O. více v podvědomí odborné i laické společnosti 
 

https://www.facebook.com/zustannadvlivem/?fref=ts
http://www.zustannadvlivem.cz/


A CO DÁL? 

• Vyhodnocení kampaně cílovou skupinou 

• Vyhodnocení kampaně odborníky 

• Další ročník  

  


