RAPORT MERYTORYCZNY
z działalności Stowarzyszenia Manko

za rok 2010

I. POWSTANIE STOWARZYSZENIA MANKO
Stowarzyszenie MANKO powstało w 2005 roku z inicjatywy członków redakcji
Miesięcznika Studenckiego MANKO. Miesięcznik funkcjonuje od 1998 roku początkowo
jako pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a od 2005 roku jako miesięcznik
akademicki wszystkich studentów uczelni wyższych w Krakowie.
Stowarzyszenie MANKO – numer KRS 0000225549 funkcjonuje w oparciu o statut.
Celem Stowarzyszenia jest promocja:
 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
 programów koordynowanych przez Unię Europejską.
Te działania Stowarzyszenie MANKO realizuje poprzez:
1) organizowanie kampanii społecznych w zakresie zdrowia, ekologii, kultury,
wielokulturowości
2) wydawanie czasopisma skierowanego do społeczności akademickiej miasta Krakowa oraz
studentów uczelni wyższych Śląska
3) prowadzenie strony internetowej będącej źródłem informacji na temat aktualnych działań,
projektów, konferencji o tematyce prospołecznej (WWW.manko.pl)
4) obejmowanie patronatu medialnego nad projektami i inicjatywami realizującymi cele
Stowarzyszenia
5) organizowanie szkoleń, prezentacji, seminariów, konferencji, pokazów, które mają uczulić
młodych ludzi na potrzebę tolerancji, demokracji, a także wyrobić w nich świadomość
obywatelską i ekologiczną
6) współpracę medialną i organizacyjną z organizacjami o podobnym profilu działalności
z kraju i z zagranicy (wymiany informacji, wspólne akcje medialne, wymiany
międzynarodowe)
WSPÓŁPRACA i ORGANIZOWANE PROJEKTY
Manko, jako organizacja non-profit, współpracuje z wieloma organizacjami młodzieżowymi
w kraju i zagranicą, a także z organizacjami pozarządowymi (tj. m.in. PAH, Amnesty
International, British Council, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, UNICEF, Helsińska Fundacja
Praw Człowieka, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja na Rzecz Dzieci, Małopolski
Instytut Kultury, NZS, Aiesec, PTTK) oraz samo/rządowymi (tj. m.in. Ministerstwo Zdrowia,
Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miast, Fundacja Promocji Zdrowia, Narodowy Fundusz
Zdrowia, Ministerstwo Ochrony Środowiska).

W 2010 roku Stowarzyszenie MANKO współpracowało z około 50 instytucjami
publicznymi w Polsce, z ponad 10 uczelniami wyższymi, z około 50 organizacjami
pozarządowymi i grupą ponad 100 różnych mediów.

II. GŁÓWNE PROJEKTY MANKO
W roku 2010 realizowaliśmy 2 ogólnopolskie kampanie społeczne:

Ogólnopolska Kampania społeczna
Lokal bez Papierosa.pl promująca miejsca wolne od tytoniu
i edukująca w zakresie biernego palenia

Ogólnopolska Kampania społeczna
Polska bez dymu promujaca zakaz palenia
w miejscach publicznych w Polcse

Ogólnopolska Kampania społeczna Lokal bez Papierosa.pl
1.
Ogólnopolska kampania społeczne Lokal bez Papierosa.pl organizowana jest przez
Stowarzyszenie MANKO od marca 2007 roku. Do końca grudnia 2010 roku osiągnęliśmy
następujące efekty kampanii:
 przeprowadzenie 60 eventów zdrowotno-rozrywkowych w całej Polsce
 1 700 Lokali bez Papierosa przyłączyło się do sieci
 120 miast należy do sieci
 180 współpracujących instytucji publicznych w Polsce
 wydrukowano i rozdystrybuowało 300 000 sztuk mapek z lokalami bez papierosa
 pojawiło się ponad 2 500 relacji medialnych nt. kompanii
W roku 2010 działania Stowarzyszenia w zakresie realizacji kampanii społecznej były
podzielone na 3 etapy:
I ETAP - styczeń - kwiecień 2010
Komunikacja w trakcie prac nad ustawą
II ETAP - maj – listopad 2010
Komunikacja przed wejściem zakazu palenia w życie
III ETAP - 15 listopada – 31 grudnia 2010
Komunikacja po wejściu zakazu palenia w życie

I etap realizacji kampanii I ETAP - styczeń - kwiecień 2010
Cel działań :
 lobbing za wprowadzeniem zakazu palenia w miejscach publicznych
 zbudowanie aktywnej współpracy z instytucjami publicznymi – m.in. Ministerstwo
Zdrowia, GIS
 edukacja mediów i polityków w zakresie szkodliwości palenia i biernego palenia
 zbudowanie poparcia dla zaostrzenia ustawy, zarówno w społeczeństwie jak
i w organizacjach branżowych
Podjęte działania
1. udział w pracach Koalicji Obywatelskiej „Tytoń Alba Zdrowie”, zrzeszającej 16
organizacji pozarządowych
2. Udział w pracach w Sejmowej Komisji Zdrowia
3. zebranie podpisów ponad 100 organizacji pozarządowych z całej Polski popierających
zakaz palenia w miejscach publicznych
4. Włączenie do współpracy gwiazd i osób publicznych popierających kampanię
5. Organizacja badań społecznych i sondaży wśród pracowników lokali
gastronomicznych i rozrywkowych, a następnie publikacja wyników i pokazanie
poparcia branży dla zakazu palenia
6. prowadzenie aktywnej komunikacji do branży gastronomicznej poprzez regularne
newslettery, mailingi, artykuły
7. prowadzenie strony internetowej www.lokalbezpapierosa.pl
8. publikowanie reklam prasowych promujących zakaz palenia w miejscach publicznych
9. prowadzenie biura prasowego, dostarczanie fact sheet’ów dziennikarzom
10. reagowanie na błędne informacje w mediach
11. udzielanie komentarzy eksperckich w mediach
Efekty działań
 zebranie 100 listów poparcia od NGOsów, przedstawicieli instytucji publicznych
 zebranie 3056 podpisów poparcia, zebranych podczas eventów
 zebranie 1329 głosów poparcia poprzez stronę www
 zebranie 10 000 fanów na nk.pl
 zebranie 1500 na Facebook

II ETAP
Komunikacja przed wejściem zakazu palenia w życie
maj – listopad 2010
CEL DZIAŁAŃ
 informowanie społeczeństwa, głównie branży gastronomicznej i rozrywkowej o zmianie
prawa
 przygotowanie administratorów budynków i lokali oraz klientów do nowych przepisów
 pokazanie pozytywnych efektów zakazu palenia w innych krajach
PODJĘTE DZIAŁANIA
1. zorganizowanie 3 eventów publicznych pod hasłem
 Zakopane Bez Papierosa
 Poznań Bez Papierosa (podczas festiwalu Malta)

 Kraków Bez Papierosa
2. dystrybucja materiałów informacyjnych w tym około 30 000 map z lokalami bez
papierosa wśród osób odwiedzających eventy
3. organizacja specjalnej akcji informacyjnej pod hasłem Akcja Paczka
 akcja została zorganizowana na 100 dni przed zmianą prawa, w 10 miastach w
całej Polsce, w 10 największych galeriach handlowych w Polsce (w tym Złote
Tarasy, Galeria Krakowska, M!, Stary Browar, Galeria Bałtycka)
 akcja miała postać 10 standów informacyjnych – paczek połączonych z ostrzeniem
zdrowotnym, mapką miasta z lokalami bez papierosa.pl oraz specjalnym
konkursem
4. organizacja kampanii informacyjnej do właścicieli lokali gastronomicznych w całej
Polsce, w tym przygotowanie, produkcja i dystrybucja 10 000 sztuk specjalnej
broszury informacyjnej dotyczącej dostosowania lokali do wymogów ustawy oraz 20
000 promocyjnych podkładek pod napoje z datą wejścia ustawy o zakazie palenia,
czyli 15 XI 2010 – materiały zostały wystane drogą pocztowa bezpośrednio do 10 000
właścicieli lokali w Polsce
5. przeprowadzenie badania TNS OBOP i prezentacja ich podczas konferencji prasowej
w Warszawie, na m-c przed wejściem zakazu palenia (czyli 15 X 2010)
6. organizacja dużej kampanii medialnej na m-ca przed wejściem zakazu palenia, w tym
stała komunikacja z dziennikarzami, przygotowywanie facts heets, przeprowadzenie
20 interwencji medialnych - przygotowywanie sprostowań, współpraca z mediami
tematycznymi – publikacja ok. 20 artykułów branżowych

Efekty




240 relacji w największych mediach ogólnopolskich: Polsat, TVP 1, TVN, PR I, III,
IV, Eska, Gazeta Wyborcza, Wprost, Rzeczpospolita, Newsweek, Dziennik Gazeta
Prawna, Onet.pl, Interia.pl
występowanie w charakterze eksperta w programach telewizyjnych, m.in.
„Wiadomości”, „Wydarzenia”, "Dzień Dobry TVN", „Kawa czy Herbata”

III ETAP - 15 listopada – 31 grudnia 2010
Komunikacja po wejściu zakazu palenia w życie
Działania
1. organizacja specjalnego Flash Moba – pod hasłem 20 000 milionów podziękowań
w dniu wejście zakazu palenia w misjach publicznych na Placu Jana Nowaka
Jeziorańskeigo, przed Galerią Krakowską
2. monitoring 500 lokali gastronomicznych i rozrywkowych
3. prowadzenie biura prasowego, monitoringu mediów
4. promocja w mediach społecznościowych
Wyniki Działań
1. kampanią dotarliśmy do 20 mln osób:
2. 10 000 właścicieli lokali gastronomicznych otrzymało pocztą pakiety informacyjne
o kampanii i ustawie
3. 500 certyfikatów i wlepek z logiem kampanii
4. 1,3 mln osób - odbiorcy pośredni i bezpośredni eventów, miesięcznej akcji „Paczka”
w 10 galeriach handlowych w Polsce , festiwalu filmowego
5. 150 000 map lokali bez papierosa

6. 2500 użytkowników strony www miesięcznie
7. 100 000 klientów, 10 000 właścicieli lokali – odbiorcy mailingu
8. 10 000 fanów nk.pl
9. 1500 fanów Fb
10. 20 wyemitowanych reklam w tym w prasie ogólnopolskiej (Polityka, Newsweek)
11. 1000 plakatów
12. 100 listów poparcia od NGO
13. Wzrost poparcia dla całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych i pracy
w tym przede wszystkim w lokalach gastronomicznych
 Palacze wzrost z 54% (2009r.) do 68% (2011r.)
 Niepalący wzrost z 69% (2009r.) do 84% (2011r.)
14. Wzrost poparcia dla zakazu palenia wśród pracowników lokali gastronomicznych
i rozrywkowych z 48,2% (luty 2010) do prawie 80% (luty 2011)
15. Rozpoznawalność marki kampanii Lokal Bez Papierosa.pl na poziomie 11% (badania
TNS OBOP luty 2011)
16. Nawiązaliśmy liczne partnerstwa m.in. zostaliśmy członkiem Koalicji Obywatelskiej
„Tytoń albo Zdrowie”, współpracowaliśmy z Ministerstwem Zdrowia, Głównym
Inspektoratem Sanitarnym, Światową Organizacją Zdrowia (WHO), a także
zagranicznymi organizacjami Bloomberg Foundation, Tobacco Free Kids,
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease

W roku 2010 Stowarzyszenie MANKO wydawało Miesięcznik Studencki MANKO
Kraków i Miesięcznik Studencki MANKO Katowice. Były to dwie niezależne redakcje
i dzięki temu zawartość miesięcznika różniła się i była dostosowana do oczekiwań
studentów z danego ośrodka akademickiego.
W roku 2010 zostało wydanych łącznie 10 numerów miesięcznika MANKO.

