
Tak jak maseczki i rękawiczki pomagają chronić 
przed zakażeniem, tak kampanie Krakowskiej 
Akademii Profilaktyki pomagają niwelować 

społeczne skutki epidemii.

Epidemia wyzwoliła nowe problemy, którymi trzeba się zająć.  
Już teraz obserwujemy ogromne społeczne skutki koronawirusa! 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych apeluje:  
w obecnej sytuacji nie traćmy z pola widzenia profilaktyki!
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Państwowa Agencja  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
zachęca, by stawiać na edukację
Walka z koronawirusem to ogromne wyzwanie! 
Lęk, stres, niepewność – to wszystko 
powoduje, że ludzie częściej sięgają po alkohol. 
Mieszkańcy piją więcej, bo boją się utraty 
pracy, choroby bliskich, bankructwa firmy. 
Aby dobrze niwelować społeczne 
skutki pandemii, PARPA apeluje:  
nie traćmy z pola widzenia 
problemów alkoholowych!

W czasie koronawirusa współpraca z KAP jest potrzebna jeszcze 
bardziej niż zwykle! Zdaniem PARPA ważne są działania 
edukacyjne informujące o zagrożeniach związanych 
z sięganiem po alkohol w tej szczególnej sytuacji.

PARPA: ZACHĘCAMY DO ZAKUPU 
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
Agencja proponuje, by w trudnym czasie 
stawiać na pakiety profilaktyczne dla 
nauczycieli, materiały dla klientów 
gminnych komisji oraz publikacje dotyczące 
m.in. zjawiska przemocy domowej*.
*list Katarzyny Łukowskiej, p.o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 9 kwietnia 2020 do wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast w całej Polsce. List dostępny na oficjalnej stronie www.parpa.pl
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W trosce o mieszkańców Państwa gminy do 
każdego zakupionego pakietu dodajemy 
całkowicie za darmo ulotki poświęcone 
koronawirusowi. Przy okazji działań 
profilaktycznych mogą Państwo 
dostarczyć lokalnej społeczności wiedzy 
potrzebnej podczas epidemii.

W ulotce w prostych słowach wyjaśniamy, czym jest nowy wirus 
i jakie problemy powoduje. Mówimy o najczęstszych objawach 
COVID-19 oraz o skutecznych metodach przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się choroby. Przestrzegamy Państwa 
mieszkańców przed sięganiem po używki w trudnym 
czasie epidemii.

Koronawirus  
– zadbaj  
o siebie i swoich bliskich

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jej najczęstsze 
objawy to gorączka, kaszel, duszności i problemy 
z oddychaniem. Symptomy mogą przypominać grypę – bywa, że 
pojawia się ogólne zmęczenie i ból mięśni. Dla niektórych osób 
choroba można stanowić śmiertelne zagrożenie! Chodzi 
zwłaszcza o seniorów i pacjentów cierpiących na astmę, choroby serca 
czy cukrzycę. Sprawdź, jak chronić się przed zakażeniem.

300 ulotek gratis do pełnego pakietu każdej  
kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki
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Pijani kierowcy zabijają także  
w czasie epidemii!
Stres i napięcie związane 
z epidemią sprawiają, że wiele 
osób jeszcze częściej sięga po 
alkohol. Policja codziennie 
odnotowuje przypadki 
nietrzeźwości na drogach, 
nieustannie dochodzi do 
śmiertelnych wypadków 
spowodowanych przez 
pijanych kierowców! 
Mniejszy ruch uliczny związany 
z izolacją wbrew pozorom nie 
zminimalizował problemu.

Dla wielu kierowców obecna sytuacja dodatkowo usprawiedliwia jazdę po alkoholu: 
„przecież ruch jest mały, nic się nie stanie”. Do tego dochodzi złudne poczucie braku kary 
– wiele osób sądzi, że policjanci są zajęci walką z epidemią, więc na pewno nie będą 
kontrolować trzeźwości. Te wszystkie czynniki sprawiają, że przeciwdziałanie 
nietrzeźwym kierowcom jest teraz szczególnie istotne. 
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„Przeciw pijanym kierowcom!”  
– kampania, która naprawdę działa
„Przeciw pijanym 
kierowcom” to 
jedyna kampania 
dla samorządów, 
która tak 
kompleksowo przedstawia 
problem nietrzeźwości 
na drogach. Pozwala dotrzeć 
z ważnym przekazem nie tylko 
do kierujących, lecz także do 
pasażerów, świadków jazdy po 
alkoholu, uczniów szkół nauki 
jazdy, młodzieży i punktów 
sprzedaży alkoholu. 

Ulotki obalają mity na temat trzeźwienia. Można się z nich dowiedzieć, że sen, prysznic 
i obfity posiłek nie gwarantują, iż w naszym organizmie nie ma alkoholu. Materiały 
przekonują, że po zakrapianej imprezie rano lepiej nie wsiadać za kierownicę. Instruują 
także, jak przeliczać ilość wypitego alkoholu na czas potrzebny na wytrzeźwienie.

W wielu gminach, które uczestniczą w kampanii doszło do obywatelskich 
zatrzymań pijanych kierowców!
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Materiały stworzone z myślą o bezpieczeństwie na drogach!

W ramach kampanii 
„Przeciw pijanym 
kierowcom” 
opracowaliśmy serię 
materiałów, które
trafiają do 
wyobraźni 
mieszkańców 
i przyciągają 
uwagę. Jak zwykle 
zadbaliśmy 
o najwyższą jakość 
merytoryczną oraz 
najlepszą szatę 
graficzną plakatów 
i ulotek.

Przystępując do kampanii, 
samorząd realizuje zadanie 
z art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.

Alkohol – jak wpływa na kierowcę?  
– ulotka dla dorosłych
W ulotce wyjaśniamy, że alkohol jest substancją psychoak-
tywną, która silnie wpływa na organizm. Badania dowiodły, 
że nawet niewielkie stężenie alkoholu we krwi skutkuje 
pogorszeniem sprawności ruchowej kierowcy. Alkohol 
ogranicza pole widzenia. Trudniej zauważyć np. pieszego, który 
zbliża się do pasów.

Pijany kierowca – jak rozpoznać?  
– ulotka dla dorosłych
W ulotce wymieniamy najczęstsze sygnały, które mogą świad-
czyć o tym, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu. 
Informujemy, że prawo zezwala każdemu na ujęcie pijanego 
kierowcy złapanego na gorącym uczynku. To tzw. zatrzymanie 
obywatelskie. Apelujemy, by nie zapominać o własnym 
bezpieczeństwie.

Pijany kierowca zabrał mi 
marzenia – ulotka dla młodzieży
Ulotka to świadectwo 15-letniej Patrycji, 
która wsiadła do samochodu z pijanym 
Kamilem. Od domu dzieliły ich 3 kilometry. 
Na drogę wybiegła sarna. Chłopak chciał ją 
ominąć, ale stracił panowanie nad samocho-
dem i uderzył w drzewo...

Piłeś? Nie prowadź!  
– ulotka dla dorosłych
W ulotce wyjaśniamy: sporo kierowców 
popełnia ten błąd. Wydaje im się, że po 
jednym czy dwóch piwach można wsiąść 
za kierownicę. Często tłumaczą sobie: „To 
blisko”, „Doskonale znam trasę”, „Przecież 
nic się nie stanie”. TO NIEPRAWDA!

Piłeś? Upewnij się, że możesz prowadzić!  
– ulotka dla dorosłych
W ulotce wyjaśniamy, jak przeliczyć ilość wypitego alkoholu na 
czas potrzebny do wytrzeźwienia. Załączamy tabelki,  
które na podstawie wagi i liczby tzw. porcji standardowych po-
zwalają oszacować czas, po jakim można prowadzić. Tłumaczymy 
też, jak alkohol wpływa na reakcje kierującego.

Nie wierz w bajki o trzeźwieniu  
– ulotka dla młodzieży
W ulotce obalamy najczęstsze mity na temat trzeźwienia. 
Wyjaśniamy, że mocna kawa, prysznic czy tłusty posiłek 
nie pomogą szybciej wytrzeźwieć. Zdecydowana większość 
alkoholu jest rozkładana przez wątrobę. A jej pracy nie da 
się przyspieszyć!

Bądź odpowiedzialny  
– ulotka dla młodzieży
W ulotce apelujemy do młodych ludzi, by 
wykazywali się odpowiedzialnością i dojrzałością. 
Podpowiadamy, jak rozmawiać z osobą, która 
chce prowadzić po alkoholu. Tłumaczymy, że jeśli 
wszystkie sposoby zawiodą, należy wezwać policję.

Jazda po alkoholu? Ty wybierasz  
– plakat

Za kierownicą – tylko trzeźwy  
– plakat

Po alkoholu jesteś kiepskim 
kierowcą – ulotka dla dorosłych
W ulotce pokazujemy wyniki badań prze-
prowadzonych na symulatorach. Wykazały 
one, że każdorazowe podniesienie poziomu 
alkoholu we krwi o zaledwie 0,1‰ obniża 
sprawność ruchową aż o ponad procent.
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Jak docierać do ludzi  
w czasie izolacji?
Jest wiele sposobów, aby docierać do 
mieszkańców z ważną wiedzą, która jest 
obecnie potrzebna jeszcze bardziej niż przed 
epidemią. W działania profilaktyczne od lat 
chętnie włączają się policjanci i strażnicy 
miejscy. Funkcjonariusze obecnie odwiedzają 
mieszkańców m.in. kontrolując, czy stosują 
się do zasad kwarantanny. W wielu miastach 
angażują się w dowożenie zakupów lub 
posiłków. To doskonała okazja, by przekazać 
ludziom materiały. Plakaty można wykorzystać 
na tablicach ogłoszeń. Doskonałym 
sposobem na dystrybucję ulotek jest 
ich wystawienie w sklepach, aptekach 
i placówkach pocztowych – to miejsca, 
do których mieszkańcy przychodzą bez 
względu na okoliczności.

Działalność profilaktyczna z wykorzystaniem 
naszych materiałów nie wymaga powrotu 
dzieci i młodzieży do szkół!

Koronawirus  
– zadbaj  
o siebie i swoich bliskich

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jej najczęstsze 

objawy to gorączka, kaszel, duszności i problemy 

z oddychaniem. Symptomy mogą przypominać grypę – bywa, że 

pojawia się ogólne zmęczenie i ból mięśni. Dla niektórych osób 

choroba można stanowić śmiertelne zagrożenie! Chodzi 

zwłaszcza o seniorów i pacjentów cierpiących na astmę, choroby serca 

czy cukrzycę. Sprawdź, jak chronić się przed zakażeniem.
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Gminna Komisja  
– idealne rozwiązanie na czas izolacji

Z dumą świętujemy 
10 lat działalności. 
W tym szczególnym 
czasie pragniemy 
uhonorować 
i nagrodzić samorządy 
szczególnie aktywne 
na polu profilaktyki. 
Przygotowaliśmy dla 
Państwa zestaw 
prezentów, które 
pomogą w codziennej 
pracy i sprawią, że 
działalność będzie jeszcze 
efektywniejsza.  
Dla najbardziej 
aktywnych 
samorządów mamy 
specjalne prestiżowe 
wyróżnienie!

Podręcznik dla uczestników

Szkolenie bez wychodzenia z domu

Gminna 
KomiSja

GMiNNA KoMisJA 
– WyGoDNy PAKiET 
sZKolENioWy
Każdy samorząd, który do końca marca zamówi za 
minimum 2400 zł materiały kampanii Krakowskiej 
Akademii Profilaktyki, otrzyma sprawdzone szkolenie 
dla członków Gminnych Komisji – bez konieczności 
wychodzenia z domu!
„Gminna Komisja” to cieszący się od lat popularnością 
moduł szkoleniowy. Zdaniem samorządów jest to 
najprostszy sposób, by wyposażyć członków komisji 
w wiedzę niezbędną do sprawowania ważnej funkcji. 
Z tymi materiałami realizacja kampanii KAP będzie jeszcze 
prostsza i przyniesie korzyść mieszkańcom. W szczególnym 
okresie izolacji członkowie komisji mogą spożytkować 
wolny czas na poszerzenie wiedzy.

Co zrobić, by otrzymać prezent?

4
 Wystarczy zamówić dowolne 
materiały o wartości 2400 zł. Może to 
być pełny pakiet jednej kampanii albo 
po pół pakietu dwóch kampanii.
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Naklejki – sposób na nudę w czasie  
zamknięcia szkół – oraz wyjątkowa statuetka

ZEsTAW NAKlEJEK PRofilAKTyCZNyCh 
stworzonych z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach
Kolorowe, przyciągające uwagę naklejki to idealny prezent dla dzieci. Materiały zawierają 
prosty i zrozumiały przekaz, który pozwala budować właściwe postawy wśród najmłodszych. 
Doskonały upominek dla dzieci, które uwielbiają wykonywać prace 
plastyczne z wykorzystaniem naklejek!

Rodzina
– najcieplejsze miejsce pod słońcem Mamy dla siebie czas

Mama, tata i ja

Rodzina to siła!

To gratka
mieć takiego dziadka

Najlepsza  
babcia  

na świecie!

Dom, miłość, rodzina

Możemy na sobie polegać

Kocham – pomagam

Stop
pijanym

kierowcom

Pijany 
kierowca?

Nie wsiadam!

Pijany
kierowca 

– mowie „NIE!”
,

,

Pijany
kierowca 

– zareaguj!”

Za kierownicą
zawsze trzeźwy

Trzeźwi na drodze
Widoczni 

na drodze! Dopalacze – powiedz stop!

Dopalacze  
– nie, dziękuję!

Nie wierzę 
w bajki 
o dopalaczach

Co zrobić, by otrzymać prezent?

4 Każda gmina, która zamówi pełny pakiet 
kampanii, otrzyma 50 arkuszy naklejek. 
Każdy arkusz to 20 naklejek, co oznacza, 
że samorząd będzie miał do dyspozycji aż 
tysiąc naklejek!

PREsTiżoWA PERsoNAliZoWANA sTATUETKA „GMiNA ZAsłUżoNA 
DlA PRofilAKTyKi” Z WyGRAWERoWANĄ NAZWĄ sAMoRZĄDU 
Jak otrzymać to wyróżnienie?

4
 samorząd, który zamówi cztery kampanie („Postaw na rodzinę!”, „Przeciw pijanym kierowcom!”, „Reaguj na przemoc!”, 
„Dopalacze – powiedz stop!”), otrzyma elegancką personalizowaną statuetkę z wygrawerowaną nazwą samorządu i hasłem 
„zasłużony dla profilaktyki”.



W skład pakietu wchodzą:
Ulotki dla dorosłych:
l  Alkohol – jak wpływa na kierowcę?  

– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l  Pijany kierowca – jak rozpoznać?  

– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l  Piłeś? Nie prowadź! – format 1/3 A4, 300 egzemplarzy
l  Piłeś? Upewnij się, że możesz prowadzić!  

– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l  Po alkoholu jesteś kiepskim kierowcą  

– format 1/3 A4, 300 egzemplarzy

Ulotki dla młodzieży:
l  Nie wierz w bajki o trzeźwieniu  

– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l  Pijany kierowca zabrał mi marzenia  

– format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy
l  Bądź odpowiedzialny  

– format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy

Plakaty:
l  Jazda po alkoholu? Ty wybierasz – format B2, 30 egzemplarzy
l  Za kierownicą — tylko trzeźwy – format B2, 30 egzemplarzy

Koszt pełnego pakietu kampanii to 2400 zł + VAT. Możesz zakupić połowę 
pakietu lub jego wielokrotność. Nie prowadzimy sprzedaży mniejszych 
zestawów. Formularz zgłoszenia do kampanii należy wysłać faksem pod numer 
12 635 19 19 lub pocztą na adres: Krakowska Akademia Profilaktyki, 
ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków.

Kontakt z biurem kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!”
tel.: 12 635 20 20, faks: 12 635 19 19
e-mail: info@akademiaprofilaktyki.pl
www.przeciwpijanymkierowcom.pl

Polecamy skorzystanie z opcji „Zaczynamy wcześniej!”, 
dzięki której niemal natychmiast po zakupie można rozpocząć 
działania profilaktyczne. W przypadku jej wybrania materiały 
wraz z fakturą trafią do Państwa gminy w ciągu 2 dni robo-
czych od nadesłania zgłoszenia. Tę opcję realizujemy 
do 29 maja 2020 r. Do gmin, które nie zaznaczą opcji „Za-
czynamy wcześniej!”, materiały kampanii i fakturę wysyłamy 
29 maja 2020 r.

szczególnie w trudnym czasie warto rzetelnie wypełniać swoje obowiązki 
i działać według sprawdzonych od lat schematów. Włącz gminę do kampanii 
już teraz! Współpraca od lat przynosi korzyści samorządom w całym kraju!
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