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Program Edukacyjny na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem”
to pierwszy w Polsce tego typu program poświęcony tematyce udaru mózgu, kierowany do uczniów szkół
podstawowych. Jego celem jest zwiększanie wiedzy młodego pokolenia na temat udaru mózgu, przyczynienie
się do prawidłowego rozpoznawania i właściwego reagowania na jego objawy, a także wpływ na profilaktykę
tej choroby. Scenariusz interaktywnych warsztatów edukacyjnych został stworzony we współpracy
z pedagogami z Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. W 2017 r. przeprowadzone
zostały pierwsze, pilotażowe lekcje, które zostały entuzjastycznie przyjęte zarówno przez nauczycieli, jak i
uczniów.
Program Edukacyjny na rzecz Profilaktyki Udarowej jest jednym z projektów realizowanych w ramach
ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej STOP UDAROM (www.stopudarom.pl), której inicjatorem jest firma
Boehringer Ingelheim, a jednym z partnerów Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się wsparcie!. STOP UDAROM to
zainaugurowana w 2012 r. kampania, która buduje świadomość społeczną w zakresie profilaktyki udaru
mózgu oraz ograniczania jego zdrowotnych i społecznych skutków. Każdego roku organizowane są m.in.
Mobilne Miasteczka Profilaktyki Udarowej, w których mieszkańcy polskich miast mogą korzystać z bezpłatnych
badań profilaktycznych i konsultacji lekarskich. Kampania STOP UDAROM obejmuje również obchody
Światowego Dnia Udaru Mózgu. Stale prowadzone są różnego rodzaju działania edukacyjne w zakresie
czynników ryzyka, profilaktyki i rozpoznawania objawów udaru mózgu oraz podejmowania skutecznej
interwencji w razie jego wystąpienia. W ramach 6. edycji kampanii została stworzona postać superbohatera –
Doktora Stroke’a - Pogromcy Udarów. Superbohater zwraca uwagę młodych ludzi na poważny problem jakim
jest udar mózgu, edukuje w mediach społecznościowych oraz podczas wybranych wydarzeń z udziałem
młodzieży. Doktor Stroke - Pogromca Udarów, w którego rolę wcielił się aktor Michał Malinowski, odwiedzi 3
wybrane szkoły podstawowe, które wezmą udział w konkursie realizowanym w ramach kampanii STOP
UDAROM.
ZAŁOŻENIA:
1. Program Edukacyjny na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem”,
realizowany w ramach kampanii „Stop Udarom”, zakłada przeprowadzenie warsztatów na temat
udaru mózgu w klasach 5. szkół podstawowych.
2. Szkoła występuje do organizatora programu z proponowaną liczbą klas 5. oraz łączną liczbą uczniów,
którzy wezmą udział w warsztatach.
3. W jednej szkole liczba warsztatów może obejmować maksimum 3 godziny lekcyjne.
4. Do programu mogą zgłaszać się zarówno szkoły publiczne, jak i prywatne.
5. Warsztaty na temat udaru mózgu pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem” przeprowadzają autorzy
i inicjatorzy programu oraz wykwalifikowani edukatorzy z Międzynarodowego Stowarzyszenia
Studentów Medycyny IFMSA-Poland.
6. Edukatorzy będą prowadzać warsztaty wykorzystując m.in. prezentację w formacie Power Point oraz
animację edukacyjną na temat udaru mózgu.
7. Warsztat trwa 45 minut.
8. Szkoła nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem warsztatów.
9. Terminy i godziny zajęć są każdorazowo ustalane z przedstawicielem szkoły – osobą zgłaszającą lub/i
dyrektorem szkoły.
10. Zgłoszenie szkoły do udziału w programie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody dyrekcji szkoły na
przeprowadzenie warsztatu na temat udaru mózgu na terenie szkoły.
11. Szkoła zgłasza swój udział w programie poprzez wypełnienie, podpisanie i przesłanie formularza
zgłoszenia na adres stopudarom@primum.pl.
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest Boehringer Ingelheim Marketing Sp.
z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji udziału szkoły
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w Programie. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych
jest dobrowolne, jednak niezbędne do zgłoszenia szkoły do Programu.
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NAZWA SZKOŁY
ADRES SZKOŁY
TELEFON DO SZKOŁY
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY
ZGŁASZAJĄCEJ
TELEFON, E-MAIL OSOBY
ZGŁASZAJĄCEJ
LICZBA KLAS ZGŁASZANYCH DO UDZIAŁU W
WARSZTACIE
ŁĄCZNA LICZBA UCZNIÓW ZGŁASZANYCH DO UDZIAŁU
W WARSZTACIE
PREFEROWANE DNI TYGODNIA DO PRZEPROWADZENIA
WARSZTATU (na tej podstawie edukatorzy wskażą datę
przyjazdu do szkoły)
PREFEROWANE GODZINY WARSZTATU
SZKOŁA ZAPEWNIA
KOMPUTER/LAPTOP
RZUTNIK
EKRAN DO RZUTNIKA

TAK

NIE

Adnotacje/pytania ze strony szkoły do Koordynatorów Programu:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/-em się z założeniami uczestnictwa w Programie
Edukacyjnym na rzecz Profilaktyki Udarowej i wyrażam zgodę na przeprowadzenie warsztatów na
temat udaru mózgu na terenie szkoły zgodnie z ww. warunkami.

Data

Podpis Dyrektora szkoły i pieczątka

……………………………………
………………………………………………………….
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