RAPORT
działalności Stowarzyszenia MANKO
za rok 2008

POWSTANIE STOWARZYSZENIA MANKO

Stowarzyszenie Manko – statut i misja
4 stycznia 2005 r. decyzją Sądu Rejonowego w Krakowie, rozpoczęło działalność Stowarzyszenie MANKO
(numer KRS 0000225549).

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie Manko poprzez działalność medialną i organizacyjną ma na
celu promowanie:
wolności słowa i demokracji
świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych postaw społecznych
etyki biznesu i działań antykorupcyjnych
wrażliwości społecznej i ekologicznej
praw człowieka
społeczeństwa obywatelskiego i projektów prospołecznych
rozwoju kulturalnego środowiska studenckiego
integracji międzykulturowej
rozwoju członków redakcji
programów koordynowanych przez Unię Europejską.
Te działania Stowarzyszenie Manko realizuje poprzez:

wydawanie czasopisma skierowanego do społeczności akademickiej miasta Krakowa (przyp.
Miesięcznik MANKO)
prowadzenie strony internetowej będącej źródłem informacji na temat aktualnych działań,
projektów, konferencji o tematyce prospołecznej (WWW.manko.pl)

obejmowanie patronatu medialnego nad projektami i inicjatywami realizującymi cele
Stowarzyszenia
organizowanie kampanii społecznych, szkoleń, prezentacji, seminariów, konferencji, pokazów,
które mają uczulić młodych ludzi na potrzebę tolerancji, demokracji, a także wyrobić w nich
świadomość obywatelską i ekologiczną
współpracę medialną i organizacyjną z organizacjami o podobnym profilu działalności z kraju i z
zagranicy (wymiany informacji, wspólne akcje medialne, wymiany międzynarodowe)
prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską.
DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA MANKO W ROKU 2008
W
roku
2008
r.
Stowarzyszenie
MANKO Miesięcznika Studenckiego w Krakowie

MANKO

wydało

8

numerów

Nakład (tys.) Ilość stron

Numer wydania

Temat przewodni

Manko 57

„Edukacyjne wyjazdy zagraniczne”

10

46

Manko 58

„Praca i edukacja w Polsce”

10

54

Manko 59

„Technologie i inwestycje”

10

47

Manko 60

„Juwenalia”

10

46

Manko 61

„ Bezpiecznik wakacyjny”

10

54

„Dla pierwszego roku”

10

58

Manko 63

„Studentka”

10,5

54

Manko 64

„Praca i edukacja za granicą”

10

54

Manko 62

W 2008 roku rozpoczął działalność również pierwszy oddział lokalny MANKO na Śląsku, który wydał 3
numery Miesięcznika Manko Śląsk

Numer 0 „Dla pierwszego roku”, październik 2008
Numer 1 „Studentka”, listopad 2008
Numer 2 „Praca i edukacja za granicą”, grudzień 2008
Redakcja Miesięcznika Studenckiego Manko Śląsk nawiązała współpracę z wiodącymi uczelniami wyższymi z
Katowic, Gliwic, Zabrza. Artykuły informacyjne tworzone są we współpracy z biurami promocji i biurami karier
uczelni, organizacjami studenckimi i samorządami oraz bezpośrednio ze studentami poszczególnych uczelni
zainteresowanymi dziennikarstwem.
MANKO Miesięcznik Studencki obejmował patronaty medialne nad projektami społecznymi m.in.
następujących organizacji i instytucji:

Polska Akcja Humanitarna
Polski Czerwony Krzyż - Małopolska

Niezależne Zrzeszenie Studentów UEK, PK, AGH,

AIESEC – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych
Urząd Miasta Krakowa
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Szpital Bonifratrów w Krakowie
Fundacja Sendzimira

MŁODZI ŚWIATU - Salezjański Wolontariat Misyjny
PROJEKTY STOWARZYSZENIA MANKO w roku 2008
PROJEKTY ZDROWOTOTNE

I.Ogólnopolska kampania społeczna „Lokal bez papierosa.pl” (problem
biernego palenia) styczeń- grudzień 2008
Cel: propagowanie miejsc (głównie gastronomicznych) wolnych od dymu nikotynowego oraz promowanie
poszanowania praw osób niepalących, poprzez edukację nt. biernego palenia. Realizowany projekt ma kształt
kampanii edukacyjnej, informacyjnej i społecznej. Główną grupą docelową są : osoby niepalące, młodzi ludzie,
głównie studenci, kobiety w ciąży, właściciele lokali.

Osiągnięcia kampanii miesięcy 2008 roku
Kampania trwa 26 miesięcy, od marca 2007 do końca 2008 roku, dynamicznie się rozwijając,
zdobywając coraz większe poparcie, kolejnych partnerów lokalnych
83 patronaty honorowe nad kampanią

Stowarzyszenie MANKO staje się jedną z wiodących organizacji pozarządowych działających w
sferze biernego palenia
665 – lokali gastronomicznych przyłączyło się do sieci Lokal Bez Papierosa.pl w Polsce
Stowarzyszenie MANKO, jako jedna z trzech organizacji w Polsce zostaje wybrane przez Fundację Bloomberga do
realizacji kampanii przygotowującej społeczeństwo polskie do zakazu palenia
Stowarzyszenie organizuje cykl 20 imprez pod hasłem Lokal bez Papierosa.pl

„Majówka bez Papierosa”
27 maja– Łódź
28 maja – Sopot
29 maja – Katowice

30 maja – Wrocław
31 maja - Warszawa
1 czerwca – Kraków
7 czerwca – Toruń
„Jesień bez Papierosa”
31 sierpnia – Bochnia
6 września – Kraków
12 września – Rzeszów

13 września - Przemyśl
18 września – Gliwice
26 września – udział w eventach zdrowotnych – Kraków, Wrocław

3 października – Krynica
11 października – Zakopane
15 listopada – Łódź
20 listopada – Warszawa, Gdynia
21 listopada – Gdańsk
22 listopada – Sopot
29 listopada – Kraków „Przystanek Zdrowie”
Stowarzyszenie (we współpracy ze Społeczną Agencją PR) organizuje konferencje prasowe Lokal bez
Papierosa.pl w poszczególnych miastach Polski

21 lutego 2008 - Sopot, start kampanii na Pomorzu
11 marca 2008 – Wrocław, start kampanii na Dolnym Śląsku
3 kwietnia 2008 – Katowice, start kampanii na Śląsku
27 maja 2008 – Łódź, start kampanii w województwie Łódzkim, rozpoczęcie Ogólnopolskiej
Majówki bez Papierosa.pl
6 czerwca 2008 - Toruń, start kampanii w województwie Kujawsko – Pomorskim
18 września – Gliwice
2 października – Krynica
9 października – Zakopane
Udział i wygłoszenie referatu nt. kampanii Lokal bez Papierosa.pl podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
im. Prof. Franciszka Venuleta „Tytoń albo Zdrowie" w Łodzi w 2008 roku

Warsztaty dla gminnych pełnomocników ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii (we
wspólpracy z Pełnomocnikiem Zarzadu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i
Przeciwdziałania Uzależnieniom)
Warsztaty dotyczące problemu czynnego i biernego palenia dla 8 szkół z gminy Niepołomice
(powiat wielicki),we współpracy z Gminnym Pełnomocnikiem ds. Uzależnień z Niepołomic.
Prezentacje i szkolenia dla właścicieli Lokali (Kraków, Niepołomice, Nowy Targ)
~900 – liczba relacji medialnych, które ukazały się nt. kampanii w mediach, m.in:

- TVN 24 - Onet.pl
- Polsat - Wirtualna Polska
- TVP 3 - Metro
- Radio Kraków - Dziennik Polski
- Radiowa Trójka - Rzeczpospolita
- RMF FM - Gazeta Wyborcza
- Radio ZET i wielu, wielu innych...

- Interia.pl
130 000 – liczba odwiedzin na stronie kampanii www.lokalbezpapierosa.pl w ciągu 20 m-cy
trwania kampanii
140 000 – liczba ulotek z mapą lokali bez papierosa wydrukowanych dla 15 największych miast w Polsce

II.Kampania edukacyjna „ryzyKOchania” (problem HIV/AIDS wśród młodych
osób) maj - grudzień 2008
Celem kampanii jest promowanie odpowiedzialnego stylu życia oraz podniesienie świadomości
młodych osób (studentów) w temacie zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami
seksualnymi. Statystyki alarmują, iż w zastraszającym tempie wzrasta ilość zakażeń u osób w
wieku 19-29 lat, dlatego tę grupę uczyniliśmy głównymi odbiorcami kampanii. Poprzez
zwiększanie świadomości zagrożeń oraz promowanie potrzeby wykonywania testów na obecność
wirusa HIV, chcemy zapobiec wzrostowi zakażeń oraz zwiększyć wczesną ich wykrywalność.
Pierwszy etap (pilotażowy) kampanii przeprowadzony na Mazowszu w 2008 r. objął 20 uczelni wyższych. W jego
realizację włączyły się aktywnie władze i samorządy uczelni Warszawy, Płocka i Ciechanowa, Samorząd
Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta St. Warszawy, Urząd Miasta Płocka, Mazowieckie Centrum Zdrowia
Publicznego, które jest pomysłodawcą kampanii. Wsparcie merytoryczne otrzymaliśmy od Krajowego Centrum ds.
AIDS oraz Sieci Plus.
Od maja do października 2008 r. odbyło się kilkanaście eventów podczas juwenaliów, w tym flash moby/happeningi,
stoiska informacyjno-edukacyjne oraz konkursy. W ramach pilotażu przeprowadzono badania ankietowe na grupie
około 700 studentów, które pokazały stan wiedzy i postawy młodych wobec HIV.

W ramach kampanii informacyjnej rozdystrybuowaliśmy 60 000 ulotek i 1000 plakatów, jak
również broszury informacyjne oraz gadżety kampanii w formie koszulek, ołówków i toreb.
Ponadto zorganizowaliśmy konferencję prasową poświęconą obecnej sytuacji HIV/AIDS w
Polsce i celom kampanii. Kampania uzyskała bardzo dobre wyniki medialne, w samym
województwie mazowieckim pojawiło się na jej temat ponad 100 relacji medialnych.
W listopadzie 2008 roku kampanię ogólnopolską zainicjowała konferencja prasowa w Warszawie połączona z
ogłoszeniem konkursu ”Kreuj Idee” na nadruk na koszulkę przeciw HIV. Dodatkowo w ramach kampanii
organizujemy liczne punkty informacyjne na uczelniach wyższych połączone również z możliwością bezpłatnego
testowania w kierunku wirusa HIV (w województwie śląskim), stoiska edukacyjne „Niechciany Podarunek (1
grudnia w Łodzi), oraz kampanię medialną w mediach studenckich. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na
studentów I roku studiów, którzy ze względu na wkraczanie w nowe środowisko i niezależne życie dorosłe są grupą
szczególnie narażoną na zagrożenie HIV.
Kampania edukacyjna „Pilnuj drinka” - profilaktyka zagrożeń GHB i innymi substancjami psychoaktywnymi
(styczeń –grudzień 2008)

Stowarzyszenie Manko jest parterem kampanii na terenie woj. Małopolskiego
Cele kampanii:
a.) Informacja i edukacja nt. GHB i innych substancji psychoaktywnych, (zzym są, jakie
mają działanie, jakie mają skutki, jak się przed nimi chronić)
b) Uświadomienie zagrożeń GHB (szczególnie wśród młodych osób, kobiet, rodziców)

c) Modelowanie postawy bezpiecznej zabawy wśród młodych ludzi
d) Bezpieczniejsze zarządzanie klubem
e) Edukacja w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych na imprezach (modelowanie
bezpiecznej zabawy w klubie)
od stycznia 2008 r. Koordynowanie pilotażowej akcji Pilnuj Drinka zainicjowanej przez Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Małopolski 100 relacji w mediach, 150 plakatów rozdanych na terenie
Małopolski.
od listopada 2008 r. Zainicjowanie kolejnej akcji krakowskiej kampanii Pilnuj Drinka, w ramach studenckich
Andrzejek.
Rozdaliśmy 200 szt. plakatów i 5 tys. vlepek (pilnuj drinka), dotarliśmy do uczelni krakowskich, klubów, nasza
obecność na studenckich andrzejkach jest potwierdzona przez relacje radiowe, medialne.
PROJEKTY WIELOKULTUROWE
TEMPLAR NETWORK - Stowarzyszenie MANKO jest liderem międzynarodowej kampanii Templar Network,
której celem jest przeciwdziałanie tworzeniu się negatywnych stereotypów wśród młodzieży, tj. dyskryminacja na
tle religijnym, rasizm, ksenofobia, islamofobia, antysemityzm. Templar Network zrzesza 10 organizacji
pozarządowych z 10 krajów Europy.

Sukcesy kampanii:
Stworzenie portalu: www.templarnetwork.org

Edycja i produkcja dwóch wydań międzynarodowego magazynu wielo-kulturowego Templar
Network Magazine (4 tys. sztuk, język angielski, dystrybucja: 10 krajów Europy).
Współ-organizacja Festiwalu Pokoju w Anglii (Peace Fest 2008).

Przeprowadzenie dwóch międzynarodowych konkursów dla młodzieży na najlepszy esej i
zdjęcie o tematyce wielo-kulturowej.

