
Nowy pakiet 
premium

– kampania 
udoskonalona 

według Państwa  
życzeń

Zapłać środkami z budżetu 2020 i odbierz nagrody za szybkie zgłoszenie!

Polacy piją 
coraz więcej!  

Nietrzeźwi  
kierowcy to 

śmiertelne 
zagrożenie!



Tak źle jeszcze nie było...  
Trzeba działać natychmiast!
Obecnie statystyczny Polak wypija 
rocznie 9,55 litra 100% alkoholu. To 
więcej niż w oficjalnych statystykach 
PRL (w latach 1979–1980 powyżej 8 
litrów).

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!

l  Skierniewice. 40-letnia, kompletnie 
pijana kobieta wiezie autem dwójkę małych 
dzieci. Samochód wpada do rowu, matka 
ucieka z miejsca zdarzenia, zostawiając 
w aucie dwójkę maluchów.

l  Okolice Zamościa. Rozpędzone audi 
zjeżdża na pobocze i taranuje prawidłowo 
idącego 13-latka. Dziecko nie ma żadnych 
szans. Kierowca ma we krwi  
ponad 2 promile alkoholu.

To tylko przykłady dramatycznych historii  
z ostatnich tygodni! Wspólnie możemy zrobić 
wiele, by nie dopuścić do kolejnych tragedii. 
Przystąp już dziś do koalicji na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa!



„Przeciw pijanym kierowcom!”  
– najbezpieczniejsza forma powrotu do działań profilaktycznych
W ostatnich miesiącach wiele inicjatyw zostało zawieszonych lub odwołanych. 
To najwyższy czas, by powrócić do intensywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa 
w lokalnej społeczności. 
Najnowsza oferta Krakowskiej Akademii Profilaktyki to komplet 
materiałów, które umożliwiają dotarcie do mieszkańców bez narażania 
ich zdrowia.

Państwa praca nigdy nie była potrzebna tak bardzo! Już teraz 
należy zacząć działania i wesprzeć mieszkańców.

l  Pakiety skrojone na miarę  
Państwa potrzeb. Wsłuchujemy się  
w głosy pełnomocników i wiemy,  
że poza ulotkami potrzebują Państwo  
atrakcyjnych gadżetów, które przemówią  
do mieszkańców.

l  Włączenie Państwa gminy do wielkiej koalicji na 
rzecz zdrowia i bezpieczeństwa (potwierdzone 
certyfikatem).

l  Nowe  materiały, które są odpowiedzią na niepokojące 
dane o rekordowym spożyciu alkoholu w Polsce.

Uwaga! Nowości!  
Co oferujemy na jesień 2020? 



Ta kampania to spełnienie Państwa postulatów, 
reakcja na apele PARPA oraz odpowiedź  
na przerażające statystyki. Przekonaj się!

á  Pełnomocnicy: 
potrzebujemy 
czegoś więcej niż 
ulotki!

á  Nasza odpowiedź: 
do każdego pakietu 
kampanii „Przeciw 
pijanym kierowcom!” 
dodajemy 
zapachowe 
zawieszki  
do samochodów 
z profilaktycznym 
przekazem. Przydatny 
gadżet pełni funkcję 
edukacyjną.



á PARPA: nie zostawiajmy ludzi bez pomocy!

Fragmenty wywiadu z Katarzyną Łukowską, 
p.o. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
w sprawie realizacji gminnych programów w dobie pandemii
l  Pandemię powinniśmy postrzegać jako sytuację ryzykowną, która może 

skłaniać do sięgania po alkohol. Skoro to czynnik ryzyka, konieczne jest 
uruchomienie takich działań, które je zminimalizują.

l  Warto zaopatrzyć się w materiały edukacyjne, na które wcześniej zwykle 
brakowało pieniędzy. Zawsze podkreślam, że po każdej rozmowie dobrze 
jest wręczyć materiały edukacyjne, by nasz klient mógł w domu jeszcze 
je przejrzeć, przeanalizować. Tego typu edukacja wspiera system pomagania 
i interwencji*.

á  Nasza odpowiedź: do każdego pakietu dodajemy zupełnie nową broszurę – kompendium wiedzy 
o alkoholu i uzależnieniach. Z broszury mieszkańcy dowiedzą się m.in., czy ich picie jest bezpieczne. 
Odkryją, jak alkohol wpływa na zdrowie i jakie szkody powoduje. Poznają sposoby na wsparcie bliskich, 
którzy piją nadmiernie. 

* Wywiad z Katarzyną Łukowską, p.o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z maja 2020 r.

Co powinieneś wiedzieć

PRAWDA
O ALKOHOLU

Ta kampania to spełnienie Państwa postulatów, 
reakcja na apele PARPA oraz odpowiedź  
na przerażające statystyki. Przekonaj się!



Czym jest koalicja?
To grupa gmin, które postanowiły wyjść naprzeciw 
problemom nasilającym się w czasie epidemii. 
Przystępując do kampanii profilaktycznych, samorządy dają dowód swojej troski o zdrowie mieszkańców. 
Pokazują, że nawet w tak trudnych warunkach można i trzeba stawiać na profilaktykę i przeciwdziałanie 
problemom alkoholowym! Przykłady dobrych praktyk z całej Polski można znaleźć na stronie Krakowskiej 
Akademii Profilaktyki. W tym zaszczytnym gronie nie może zabraknąć Państwa samorządu!

�á  Statystyki: Polacy piją 
coraz więcej. Jest gorzej niż 
w najgorszych czasach – bijemy 
rekordy spożycia!

á  Nasza odpowiedź: budujemy 
wielką koalicję samorządów na 
rzecz zdrowia i bezpieczeństwa!

Gmina zasłużona dla profilaktyki

Maciej Zdziarski

– organizator uznanych kampanii profilaktycznych

OD 10 LAT WSPÓŁPRACUJEMY Z SAMORZĄDAMI W CAŁEJ POLSCE

Dyrektor programowy

Niniejszym zaświadczamy, 
że Słubice należą do

wielkiej koalicji samorządów
na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa

Ta kampania to spełnienie Państwa postulatów, 
reakcja na apele PARPA oraz odpowiedź  
na przerażające statystyki. Przekonaj się!



Nowy zestaw w trosce  
o bezpieczeństwo na drogach

Wsłuchując się w Państwa głosy, 
stworzyliśmy nowy pakiet, który 

zawiera także gadżety z myślą 
o mieszkańcach. Poza tradycyjnym 

zestawem ulotek i plakatów w pakiecie 
kampanii zawarliśmy:

1��Zapachowe zawieszki  
do samochodów. Atrakcyjne 
zapachy do samochodów 
to miły prezent, a zarazem 
materiał edukacyjny z ważnym 
przekazem.

2  Broszury Prawda 
o alkoholu. Co 
powinieneś wiedzieć. 
Publikacja to kompendium 
wiedzy na temat alkoholu, 
jego działania na organizm 
oraz uzależnień. Prosty język 
i przyjazna forma pozwolą 
mieszkańcom sprawdzić, czy 
ich picie jest bezpieczne oraz 
znaleźć wsparcie dla osób 
z problemem alkoholowym. 
W publikacji wyjaśniamy, czym 
jest płodowy zespół alkoholowy, 
obalamy mity na temat 
picia w czasie pandemii oraz 
uświadamiamy zagrożenia.

3  Materiały poświęcone 
koronawirusowi. 
W trosce o mieszkańców 
Państwa gminy do każdego 
zakupionego pakietu 
dodajemy całkowicie za 
darmo ulotki na temat 
COVID-19. Przy okazji 
działań profilaktycznych 
mogą Państwo dostarczyć 
lokalnej społeczności wiedzy 
potrzebnej podczas epidemii.

4 Certyfikat włączenia 
się w koalicję gmin 
na rzecz zdrowia 
i bezpieczeństwa. 
Dokument potwierdza 
włączenie się do grupy 
samorządów, które 
postanowiły wyjść naprzeciw 
problemom nasilającym się 
w czasie epidemii. Certyfikat 
jest świadectwem, że nawet 
w tak trudnych warunkach 
można i trzeba stawiać na 
profilaktykę i przeciwdziałanie 
problemom alkoholowym! 
Warto się nim pochwalić 
w urzędzie lub na stronie 
internetowej.

Co powinieneś wiedzieć

PRAWDA
O ALKOHOLU

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.

Gmina zasłużona dla profilaktyki

Maciej Zdziarski

– organizator uznanych kampanii profilaktycznych

OD 10 LAT WSPÓŁPRACUJEMY Z SAMORZĄDAMI W CAŁEJ POLSCE

Dyrektor programowy

Niniejszym zaświadczamy, 
że Słubice należą do

wielkiej koalicji samorządów
na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa

Co powinieneś wiedzieć

PRAWDAO ALKOHOLU



Opcja „Faktura w 2020 roku!”.  
Zapłać środkami z budżetu 2020

Wiele gmin chce spożytkować zaoszczędzone pieniądze w ostatnich miesiącach roku. Aby rzetelnie rozliczyć się 
z tegorocznego budżetu, trzeba mieć pewność, że materiały zakupione w 2020 r. oraz faktura dotrą do gminy 
jeszcze w tym roku. Właśnie to gwarantujemy w „Przeciw pijanym kierowcom!”. Gminy, które 
chcą zapłacić za materiały z tegorocznego budżetu, mogą to zrobić, zaznaczając opcję „Faktura w 2020 
roku!”. Zgłoszenie należy wysłać najpóźniej do 21 grudnia 2020 r.

Premia za szybkie zgłoszenie!
Do końca października rozdajemy nagrody
GMINNA KOMISJA – WYGODNY PAKIET SZKOLENIOWY
Każdy samorząd, który zamówi za minimum 4000 zł materiały kampanii Krakowskiej 
Akademii Profilaktyki, otrzyma sprawdzone szkolenie dla członków Gminnych Komisji 
– bez konieczności wychodzenia z domu!

ZESTAW NAKLEJEK PROFILAKTYCZNYCH
Każda gmina, która zamówi materiały za minimum 2000 zł, 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
Samorząd, który zamówi materiały za minimum 8000 zł, otrzyma elegancką 
personalizowaną statuetkę z wygrawerowaną nazwą samorządu i hasłem „zasłużony 
dla profilaktyki”.

W skład pakietu wchodzą:
l��Zapachowe zawieszki do samochodów – 100 egzemplarzy
l��Broszury Prawda o alkoholu. Co powinieneś wiedzieć – 100 egzemplarzy
l��Certyfikat włączenia się w koalicję gmin na rzecz zdrowia 

i bezpieczeństwa – 1 egzemplarz
l��Ulotki Koronawirus – zadbaj o siebie i swoich bliskich – 300 egzemplarzy

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 
4000 zł + VAT. Możesz zakupić połowę 
pakietu lub jego wielokrotność. Nie pro-
wadzimy sprzedaży mniejszych zestawów. 
Formularz zgłoszenia do kampanii należy 
wysłać faksem pod numer 12 635 19 19 
lub pocztą na adres: Krakowska Akade-
mia Profilaktyki, ul. Jaskółcza 4/1,  
30-105 Kraków.

Kontakt z biurem kampanii  
„Przeciw pijanym kierowcom”

l  tel.: 12 635 20 20, faks: 12 635 19 19
l  e-mail: info@akademiaprofilaktyki.pl
l www.przeciwpijanymkierowcom.pl


