Vážené ředitelky, vážení ředitelé,
Vážení pedagogové, pracovníci v prevenci, odborníci
rádi bychom Vás informovali o chystané kampani ke Světovému dnu zdraví 7.4 2014

„Předej informaci“
a požádali Vás o spolupráci
7. dubna se každoročně připomíná Světový den zdraví (7. dubna 1948 byla založena Spojenými
národy Světová zdravotnická organizace). Letošní ročník je zaměřen na infekce přenášené vektory.
Cílem naší kampaně je zvýšit povědomí o infekcích přenášených klíšťaty a možnostech jejich
prevence. V podmínkách České republiky se kampaň zaměří na klíšťovou encefalitidu a Lymeskou
boreliózu.
Připravili jsme materiály, určené pro Vaši inspiraci i přímé použití – ve školách, v institucích,
v ordinacích. Jedná se o „klasickou“ pohybovou hru pro malé děti, možnost uspořádat módní
přehlídku pro všechny věkové kategorie a také využití sociálních sítí pro dobrou věc – šíření přiložené
prezentace v duchu kampaně „Předej informaci. Postupně Vám také budeme zasílat letáky a dva
plakáty, zaměřené kromě klíšťat také na cestovní medicínu.
Prezentaci a křížovky můžete samozřejmě využít nejen ve školách jakýmkoli způsobem, součástí
prezentace je vědomostní soutěž. Nejprve ji s dětmi prohlédněte, zasoutěžte si a pak jim dovolte ve
škole využít sociální sítě k šíření prospěšné myšlenky. Důležité je motivovat žáky, aby tyto informace
předali dále a vysvětlit jim, proč je to užitečné. Prostě klasické „letadlo“, využité pro dobrou věc.
Materiály, které vám budeme posílat
1. Upoutávka na kampaň
2. Hra na klíšťata, popis hry pro MŠ a 6-7 leté děti ZŠ
3. Módní přehlídka o nejvtipnější oděv do lesa, ve kterém jsou klíšťata a vzali byste si jej na
sebe. Určeno pro každou věkovou kategorii. Přehlídku si ale musíte uspořádat sami. Když
nám pošlete foto, využijeme jej při přípravě dalších kampaní. Každé instituci, která pošle foto
z módní přehlídky nebo vlastní kampaně, pošleme dětskou knížkou s pohádkou o vodě.
4. Power pointová prezentace pro 2. Stupeň ZŠ a SŠ s vědomostní soutěží a výzvou k přeposlání
5. Křížovky pro každého
6. Leták na téma nemocí, přenášených klíšťaty
7. Plakáty na téma nemocí, přenášených klíšťaty a cestovní medicínu

Prosíme, využijte všech svých možností a šiřte prezentaci dále
Děkujeme
Centrum podpory veřejného zdraví
Státní zdravotní ústav, 2014

