Кампания за превенция употребата на
алкохол от лица под 18 година
„Спортът е по-добрият начин децата да
пораснат”
Съюз на пивоварите в България

2012 – 2015 г. Спортът е по-добрият начин децата да
пораснат. Родители, вие можете да повлияете


Програма за превенция употребата на алкохол от
лица под 18 години (2010 – 2015 г.)



Устойчиво развитие на кампанията Спортът е подобрият начин децата да пораснат: 2012 – 2014 г



Насърчаване и популяризиране на масовия и
семейния спорт като алтернатива и превенция на
експериментирането с алкохол от тийнейджъри



Целеви групи: родители/семейства на тийнейджъри



Публичен ангажимент на Съюза на пивоварите към
Форума за алкохол и здраве под мониторинга и
контрола на Европейската комисия



Ежегоден одит на дейностите по кампанията от
KPMG, Холандия



Всички дейности по кампанията изцяло се
финансират от пивоварните компании, членове на
Съюза на пивоварите

2015 г. Спортът е по-добрият начин децата да пораснат:
партньорската мрежа

Столична
община









Главна дирекция
“Национална
полиция”

Главна дирекция „Национална полиция”
Столична община
Министерство на младежта и спорта
Дневен консултативен център за деца, юноши и родители към ПИЦ, София
Асоциация „Солидарност”
Българска федерация по баскетбол
Асоциация „Спорт, превенция и здраве“, спортни сдружения и
клубове,Синдикат на пивопроизводителите към КНСБ

2015 г. Спортът е по-добрият начин децата да пораснат.
Родители, вие можете да повлияете



Общ брой участници в събитията по кампанията през 2015 г. - над 6 200
човека.



1 252 000 пълнолетни българи знаят за инициативата - национално
представително проучване на Ипсос България (24% от пълнолетното
население на страната)



Добра практика и пример за обединяване усилията на отговорния бизнес,
официалните институции, неправителствени и спортни организации,
семействата и медиите като ефективен модел за подкрепа на обществено
значима кауза

.

Спортът е по-добрият начин децата да пораснат:
април – октомври 2015 г.: спортни и консултативни
дейности




Старт на кампанията в партньорство с МВР- ГДНП:
Провеждане на тридневен спортен лагер (3 – 6 април) в
Националния комплекс за отдих и обучение в Ястребино с найдобрите отбори на Детската полицейска академия от Монтана,
Търговище, Бургас, Стара Загора.
Отпечатване на методическо пособие Детско полицейско
управление

Спортът е по-добрият начин децата да пораснат:
спортни и консултативни дейности










Дни на отворените врати за безплатни занимания и демонстрации по
лечебно изправителна гимнастика с екипа на Евгени Иванов –
Пушката
Демонстрация на заниманията по HEALFITGYMNASTICS - превантивна и
лечебно изправителна гимнастика (ЛФК) за деца и родители в градинката
пред БСФС.
Ден на българския спорт – спортен празник на централната алея в
Западен парк, София. Демонстрации и занимания по ЛФК за деца и
родители.
Дни на отворените врати за HEALFIT GYMNASTICS в Спортен комплекс
„Спортна София“, Зона Б-5.
Спортен празник в Северен парк с активности и забавления за цялото
семейство.

2015 г. Спортът е по-добрият начин децата да пораснат:
спортни и консултативни дейности


Дейности и събития, проведени в партньорство със Столична
община:

- Насърчаване на доброволчеството в подкрепа на младежки инициативи за
превенция/здравословен живот на Национален младежки форум с
проекта “Спортът – инструмент за социална ангажираност на младите
хора” и на Сдружение “Център” с проекта „Еqual Dance”, Варна
- Участие във „Фамилатон” в партньорство със СО и асоциация „Родители“

2015 г. Спортът е по-добрият начин децата да пораснат:
спортни и консултативни дейности








Спортен празник за родители и деца и турнири във формата „мама, татко
и аз” в градинката пред БСФС, София - в партньорство с Асоциация
„Спорт, превенция и здраве” и СО
Спортен хепънинг за родители и деца на 22 септември 2015 г., посветен
на Международния ден за социална отговорност на пивоварната
индустрия
Състезания по тенис на маса, занимания и демонстрации по лечабна
физкултура, стрийт фитнес, състезателни игри за родители и деца.

Работническа спартакиада на Федерация „Бира, храни и напитки“, КНСБ и
спортен празник за деца и младежи, лишени от родителски грижи.

2015 г. Спортът е по-добрият начин децата да пораснат:
консултативни и дарителски дейности









Организиране на експертен семинар за популяризиране добрата практика
на СПБ за превенция употребата на алкохол от лица под 18 г. в
партньорство с ПИЦ по ПН, София с участието на 60 експерти от
държавни/общински институции, училища, здравни институции
Участие на психолози от Дневния център за родители и деца към ПИЦ,
София с консултации в събитията и разпространение на образователни и
информационни материали.
Подкрепа за издаване на информационни материали на ПИЦ по ПН и за
консултативния сайт на НПО „Солидарност“.
Реновиране на общинска спортна площадка в р-н Овча Купел, София

2015 г. Спортът е по-добрият начин децата да пораснат:
дейности за комуникиране и популяризиране на кампанията









Прессъобщения до медиите
Излъчване на радио клипове по BTV радио и Меджик радио
Съобщения в сайта и фейсбука на СПБ и сайтовете на партньорите
Разпространение на информационно-образователни и др. брандирани
материали по време на спортните събития и чрез контактите и
програмите за работа на партньорите с целевите групи
Публикации за кампанията – над 80 броя

Информираност за кампанията „Спортът е по-добрият
начин децата да пораснат“

Респонденти – разпределение по
възраст

Респонденти – разпределение по
региони

Significantly higher
Significantly lower
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