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kampania

Młodzi ludzie trują się dopalaczami



16-letnia Zuzia spróbowała dopalaczy TYLKO RAZ. Zapadła w śpiączkę, a jej chłopak tego 
eksperymentu NIE PRZEŻYŁ. Dziewczyna trafiła pod respirator. Po jakimś czasie wróciła 
do samodzielnego oddychania, niestety była zupełnie nieświadoma. Miała otwarte oczy, 
ale nie było z nią żadnego kontaktu. Długa walka o zdrowie przyniosła niewielkie efekty. 
Nastolatka została wybudzona ze śpiączki, jednak nadal nie jest samodzielna – 
potrzebuje całodobowej opieki, nie potrafi sama jeść, ubrać się…

Takich historii w skali kraju jest znacznie więcej! Skład dopalaczy jest nieznany 
użytkownikowi, a często nawet sprzedawcy. W nowo tworzonych produktach znajdują się 

śmiertelnie niebezpieczne substancje. Dodatkowo wiele zanieczyszczeń chemicznych 
potęguje szkodliwość dopalaczy.

Wielu użytkowników płaci za to utratą przytomności, trwałym uszkodzeniem mózgu 
i narządów wewnętrznych.

Produkty o tej samej nazwie mogą różnić się rodzajem i stężeniem substancji 
psychoaktywnych. W przypadku zatrucia lekarze nie wiedzą, z jaką substancją mają 
do czynienia, dlatego często okazują się bezsilni.

Jeden raz wystarczył…  
Tragiczne skutki  
eksperymentów z dopalaczami

Eksperci alarmują: po okresie pierwszej izolacji powrócił problem 
dopalaczy. Na szpitalnych oddziałach znów lądują młodzi ludzie 
otruci tymi wyjątkowo groźnymi narkotykami. Badania wśród uczniów 
pokazują, że co dziesiąty nastolatek próbował dopalaczy. Dla wielu 
osób na ratunek jest za późno!



Możesz ostrzec dzieci i rodziców w Twojej gminie,  
aby zapobiec śmiertelnemu niebezpieczeństwu!

l  Poinformujemy dzieci i młodzież, 
jak groźne są dopalacze i jakie 
konsekwencje dla zdrowia powodują.

l  Wyjaśnimy, że po ich zażyciu 
można zupełnie stracić nad sobą 
kontrolę: widzieć i słyszeć rzeczy, 
które nie mają miejsca, podejmować 
niewytłumaczalne ryzyko.

l  Pokażemy rodzicom, jak reagować 
w sytuacji podejrzenia, że dziecko 
sięga po dopalacze.

l  Przekonamy, że są to groźne 
substancje psychoaktywne 
i nawet jednorazowe użycie może 
spowodować nieodwracalne zmiany 
i prowadzić do uzależnienia.

l  Udostępnimy numery telefonów, pod 
którymi można uzyskać pomoc dla 
siebie i dziecka.

Przyłączając się do naszej kampanii, pomagasz  
w rozwiązaniu problemu. Dzięki Twojej decyzji wspólnie:



Najnowszy zestaw materiałów.  
Co oferujemy w edycji 2022?

W odpowiedzi na Państwa 
postulaty opracowaliśmy nowy 
pakiet, który zawiera także 
angażujące materiały dla 
młodzieży. Poza tradycyjnym 
zestawem ulotek i plakatów 
w pakiecie kampanii zawarliśmy:

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.

Gazety Narkotyki?  
Nie będzie epicko
Wydawnictwo angażuje 
młodzież i może zostać 
wykorzystane podczas lekcji 
lub przekazane do wypełnienia 
w domu. Poza przydatną 
wiedzą na temat dopalaczy 
i innych narkotyków w gazecie 
znajdują się atrakcyjne zadania 
– krzyżówki, quizy i wiele 
innych.

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.
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Gminna Komisja – 
wygodny pakiet 
szkoleniowy

Każdy samorząd, 
który zamówi za 
minimum 6000 zł 
materiały kampanii 
Krakowskiej 
Akademii  
Profilaktyki, 
otrzyma 
sprawdzone 
szkolenie dla 
członków 
Gminnych Komisji 
– bez konieczności 
wychodzenia 
z domu!

Prestiżowa, 
personalizowana 
statuetka „Gmina 
zasłużona dla 
profilaktyki” 
z wygrawerowaną 
nazwą samorządu

Samorząd, który 
przystąpi do 
wszystkich pięciu 
kampanii Krakowskiej 
Akademii Profilaktyki, 
otrzyma elegancką, 
personalizowaną 
statuetkę 
z wygrawerowaną 
nazwą samorządu 
i hasłem „zasłużony 
dla profilaktyki”.

Większe zamówienie to więcej  
korzyści! Odbierz nagrody:



Nie ryzykuj 
utraty życia!

Mała tabletka 
lub roślinny skręt niosą 
śmiertelne zagrożenie! 
Dopalacze to mieszanki 
trucizn.

To miała być 
superimpreza…

Dopalacze 
– co za to 
grozi?

Dopalacze 
są równie 
groźne jak 
znane narkotyki

Dopalacze 
to nie tylko tabletki. 
Na co trzeba uważać?

Rodzicu, nie 
jesteś sam!

Nie lekceważ 
tych sygnałów!

Dopalacze to substancje psychoaktywne, które 
zmieniają funkcjonowanie mózgu. Twoje dziecko jest 
apatyczne lub nadpobudliwe, straciło apetyt albo unika 
kontaktu? 

Widzisz, 
że ktoś 
ze znajomych bierze dopalacze? 
Jego życie jest w Twoich rękach! 

Nie wahaj się 
go ocalić.

DOPALACZE?
DZIĘKI, WOLĘ ŻYĆ

DOPALACZE
– WIESZ, CO ŁYKASZ?

Nie ryzykuj utraty życia!
Ulotka, format A4 złożone do A5

Dopalacze – co za to grozi?
Ulotka, format A4 złożone do A5

To miała być superimpreza…
Ulotka, format 2/3 A4 złożone 
na pół

Dopalacze są równie groźne 
jak znane narkotyki
Ulotka, format 1/3 A4

Dopalacze to nie tylko tabletki. 
Na co trzeba uważać?
Ulotka, format A4 złożone do A5

Nie lekceważ tych sygnałów!
Ulotka, format A4 złożone do A5

Rodzicu, nie jesteś sam!
Ulotka, format 2/3 A4 
złożone na pół

Dopalacze? Dzięki, wolę żyć
Plakat, format B2

Dopalacze – wiesz, co 
łykasz?
Plakat, format B2

Nie wahaj się go 
ocalić
Ulotka, format 1/3 A4

Zestaw ulotek i plakatów

Materiały 
pomagają szkołom 
wypełniać 
obowiązki 
nałożone przez 
Ministra Edukacji 
Narodowej:
l w rozporządzeniu 
z dnia 18 sierpnia  
2015 r. w sprawie  
zakresu i form  
prowadzenia 
w szkołach 
i placówkach 
systemu oświaty 
działalności 
wychowawczej, 
edukacyjnej, 
informacyjnej 
i profilaktycznej 
w celu 
przeciwdziałania 
narkomanii,
l w rozporządzeniu 
z dnia 30 maja  
2014 r. zmieniającym 
rozporządzenie 
w sprawie podstawy 
programowej 
wychowania
przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego 
w różnych typach 
szkół.



Wybierz opcję „Zaczynamy wcześniej” 
i zacznij działania od razu
Rok 2022 to przełomowy czas na odbudowanie działalności profilaktycznej, którą 
zatrzymała pandemia koronawirusa. Warto już na początku roku wzmocnić działania 
i zaangażować się w kampanię, która przynosi mieszkańcom realne korzyści.

Zachęcamy do skorzystania z opcji „Zaczynamy wcześniej”, dzięki której materiały wraz 
z fakturą trafią do Państwa w ciągu 2 dni od nadesłania zgłoszenia. Pozwoli to 
natychmiast zaplanować działania na 2022 r. Opcja realizowana jest od 3 stycznia  
do 31 marca 2022 r. Do gmin, które nie zaznaczą „Zaczynamy wcześniej!”, materiały 
kampanii i fakturę wysyłamy 31 marca 2022 r.

Koszt pełnego pakietu kampanii to 4000 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 „Dopalacze – powiedz stop!”
l  tel.: 12 635 20 20, faks: 12 635 19 19
l  e-mail: info@akademiaprofilaktyki.pl
l www.dopalaczepowiedzstop.pl

W skład pakietu 
wchodzą:
l  Gazeta Narkotyki? Nie będzie epicko –  

200 egzemplarzy
l  Broszury Prawda o alkoholu. Co powinieneś 

wiedzieć – 100 egzemplarzy
l   Certyfikat dołączenia do koalicji gmin na rzecz 

zdrowia i bezpieczeństwa –  
1 egzemplarz

Ulotki dla młodzieży:
l  Dopalacze – co za to grozi? – format A4 złożone 

do A5, 300 egzemplarzy
l  Nie ryzykuj utraty życia! – format A4 złożone  

do A5, 300 egzemplarzy
l  To miała być superimpreza! – format  

2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy
l  Nie wahaj się go ocalić! – format 1/3 A4,  

300 egzemplarzy

Ulotki dla rodziców:
l  Dopalacze to nie tylko tabletki! Na co trzeba 

uważać – format A4 złożone do A5, 300 
egzemplarzy

l  Nie lekceważ tych sygnałów! – format A4 złożone 
do A5, 300 egzemplarzy

l  Dopalacze są równie groźne jak znane narkotyki! 
– format 1/3 A4,  
300 egzemplarzy

l  Rodzicu, nie jesteś sam! – format 2/3 A4 złożone 
na pół, 300 egzemplarzy

Plakaty:

l  Dopalacze? Dzięki, wolę żyć – format B2,  
30 egzemplarzy

l  Dopalacze – wiesz, co łykasz? –  
format B2, 30 egzemplarzy

Warto pamiętać, że od tego roku pieniądze z tzw. małpkowego będą trafiać do gmin  
aż dwa razy. Oznacza to realny wzrost środków w budżetach samorządów. Środki warto 
wykorzystać na działania edukacyjne wynikające z art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


