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„Bezpieczna Nastolatka” 
- największa akcja prewencyjna w Polsce 
poświęconą bezpieczeństwu nastolatek.



…Bazując na realizowanej we wcześniejszych latach 
Ogólnopolskiej Akcji Prewencyjnej 

„Kobieta Bezpieczna”
oraz 

kultowym już poradniku 
„Elementarz Kobiety Bezpiecznej”, 

powstał projekt pilotażowej Akcji Bezpieczna Nastolatka©… 



…Celem Akcji jest propagowanie zachowań bezpiecznych, 
promocja zdrowego i aktywnego stylu życia młodzieży, 

podniesienie poziomu świadomości społecznej, 
aktywizacja do działania, 

budowanie poczucia tożsamości społecznej 
i ugruntowanie poczucia własnej wartości…



Tematyka programu obejmuje szeroko pojęte zagadnienia 
bezpieczeństwa, w szczególności:

bezpieczeństwo psychiczne,
bezpieczeństwo fizyczne, 
ratownictwo medyczne, 

wiktymologię i portret pamięciowy, 
ochronę przed cyberzagrożeniami…



Gotowość do pomocy w realizacji Ogólnopolskiej Akcji Prewencyjnej 
„Bezpieczna Nastolatka” wyraziły już miedzy innymi: 

Fundacja TERAZ POLSKA
Polska Akademia Psychoterapii i Rozwoju, 

Instytut Rozwoju Regionalnego, 
Stocznia Szczecińska,
Totalizator Sportowy, 

Wydawnictwo „Zwierciadło”, 
Akademia Morska w Szczecinie, 

Swoim patronatem i życzliwą opieką akcję otoczył 
ZACHODNIOPOMORSKI KURATOR OŚWIATY 

 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI



• KAMPANIA INFORMACYJNA W MEDIACH.
• POWSTANIE PORTALU BEZPIECZNA NASTOLATKA, adresowanego 

zarówno do młodych ludzi jak i ich świadomych zagrożeń i potrzeb 
rodziców, zawierającego najnowsze informacje na temat akcji, a także 
zestawy artykułów kreujących zachowania bezpieczne.
• URUCHOMIENIE PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ służącej 

bezpiecznym kontaktom młodych ludzi, wymianie informacji, 
zdobywaniu doświadczeń, tworzeniu własnych blogów oraz 
budowaniu moderowanych grup wsparcia.

Obszary działaniaObszary działania



UDOSTĘPNIENIE SPECJALNYCH APLIKACJI SŁUŻĄCYCH POPRAWIE
BEZPIECZEŃSTWA, w tym:

• treningów portretu pamięciowego, 
• treningów spostrzegawczości i koncentracji, 
• symulatorów sytuacji zagrożeń, 
• aplikacji szybkiego wzywania pomocy 



• PRZEPROWADZENIE we wszystkich miastach wojewódzkich 
i kilkudziesięciu innych wybranych miastach w Polsce POKAZOWYCH 
AKCJI EDUKACYJNYCH połączonych ze specjalnym spektaklami (Safe 
Show Style).

• WYDANIE KSIĄŻKI „BEZPIECZNA NASTOLATKA”, będącej 
elementarzem zachowań bezpiecznych, przeznaczonej do wdrożenia 
w szkołach średnich w całej Polsce w charakterze przyjaznego 
nastolatkom poradnika. 



• URUCHOMIENIE PILOTAŻOWYCH TRENINGÓW asertywności, 
bezpieczeństwa oraz zdrowego i aktywnego stylu życia młodzieży, 
prowadzonych w kilkudziesięciu wybranych miastach na terenie 
całego kraju.
• SZKOLENIA PROFILOWANE z zakresu samoobrony, ratownictwa 

medycznego oraz budowania poczucia własnej wartości. 
• PRZEPROWADZENIE w całym kraju BADAŃ POZIOMU 

BEZPIECZEŃSTWA w szkołach i STWORZENIE AKTUALNYCH MAP 
ZAGROŻEŃ.
• URUCHOMIENIE CENTRALNEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO 

służącego edukacji bezpieczeństwa młodzieży.



• URUCHOMIENIE CAŁODOBOWEJ INFOLINII umożliwiającej udzielenie 
natychmiastowej pomocy nastolatkom potrzebującym 
z gwarantowanym wsparciem służb ratunkowych.
• UDOSTĘPNIENIE INFOLINII PSYCHOLOGICZNEJ dostępnej w sytuacji 

zagrożenia dla bezpieczeństwa psychicznego młodych kobiet 
(przeciwdziałanie patologii, w tym przemocy oraz próbom 
samobójstw, okaleczeń etc.).
• Uruchomienie programu MŁODZIEŻOWY LIDER BEZPIECZEŃSTWA



• Dekalog Bezpiecznej Nastolatki - tutoriale
• Cykl imprez w wybranych miejscowościach nadmorskich, 

propagujących zachowania bezpieczne w trakcie wakacji 
(bezpieczeństwo nad wodą, bezpieczne zachowania na drodze -w tym 
autostop- nawiązywanie relacji z obcymi osobami, narkotyki)
• Pozyskanie partnerów przedsięwzięcia na terenie całego kraju

Najbliższe działaniaNajbliższe działania



Bycie bezpiecznym to w 90% świadomość, 
wiedza, szacunek do samego siebie, postawa i mądry wybór, 

a w 10% - metoda, znajomość technik negocjacji, narzędzia i środki 
techniczne zapewniające ochronę i znajomość zasad obrony fizycznej.




