Dlaczego kampanie KAP są lepsze od innych?
Nie prowadzimy
badań, które mogą
dzielić gminy
na lepsze i gorsze

Nie narażamy
pełnomocników
na niesprawiedliwą
ocenę ich pracy

Nie obciążamy
gmin
skomplikowanymi
procedurami

Troszczymy się
o całą rodzinę!

Wiemy,
jak chronić dzieci
przed alkoholem

Ogólnopolska
kampania

EDYCJA 2018

Dzieci piją, bo nie czu ją wsparcia rodziców!
Piją, bo myślą, że alkohol przyniesie ulgę
Czy wiesz, że:

 Dzieci niechętnie opowiadają rodzicom o swoich osobistych problemach. Mamie zwierza się co

czwarty nastolatek, tacie – mniej niż co dziesiąty! Tylko 29% młodych uważa, że w trudnych chwilach
mogą liczyć na ojca.
 Coraz młodsi uczniowie sięgają po alkohol, a niemal połowa dorastających dzieci przyznała, że upiła
się w ostatnim miesiącu! Co piąty rodzic nie ma świadomości, że jego dziecko sięga po alkohol.
 70% uczniów drugiej klasy gimnazjów wydaje się, że po alkoholu poczują się odprężeni, 60% – że
będą się świetnie bawić. Tylko 28% bierze pod uwagę, że alkohol szkodzi zdrowiu!
Dane za: CBOS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii („Młodzież 2016”), Instytut Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie, MillwardBrown SMG KRC

O krok od tragedii!
Na dziecięcych oddziałach szpitalnych co roku
lądują setki pacjentów zatrutych alkoholem
Gorzów Wielkopolski:

 Pijana 15-latka wpada do Warty. Ratuje ją policyjny patrol.
Lubliniec:

 12-latek pod wpływem alkoholu przychodzi do szkoły. Nauczyciele
zawiadamiają policję.
Poznań:

 Nieprzytomny chłopiec znaleziony na przystanku autobusowym.
13-latek jest tak pijany, że jeszcze po kilku godzinach od przewiezienia
do szpitala nie ma z nim kontaktu.
Krosno:

 13-letnia dziewczynka i jej rok starsza koleżanka znalezione
na bocznicy kolejowej. Pracownik ochrony ratuje nietrzeźwe nastolatki
przed zamarznięciem.
Przylepa:

 Upity 15-latek znaleziony w parku. Nieprzytomny trafia do szpitala.

Jak zapobiegać dramatom dzieci?
Zdaniem psychologów i pedagogów nic nie chroni dzieci przed sięganiem po alkohol
tak skutecznie jak właściwie funkcjonująca rodzina. W nowej edycji
„Postaw na rodzinę!” uczymy:
 dobrej komunikacji między rodzicami a dziećmi,
 budowania zaufania w rodzinie,
 dawania sobie nawzajem poczucia bezpieczeństwa, okazywania zainteresowania i troski.

Postaw na rodzinę! Wybierz kampanię,
którą doceniają samorządowcy i eksperci
SICIENKO
(woj. kujawsko-pomorskie)

SMĘTOWO GRANICZNE
(woj. pomorskie)

PIONKI
(woj. mazowieckie)

JASŁO
(woj. podkarpackie)
TARNOWSKIE GÓRY
(woj. śląskie)

RZEPIN
(woj. lubuskie)

LEGNICA
(woj. dolnośląskie)

TOMASZÓW MAZOWIECKI
(woj. łódzkie)
Danuta Batóg, pełnomocnik
burmistrza ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Staszowie
(woj. świętokrzyskie):
Kampania „Postaw na rodzinę!”
jest świetną okazją do promowania dobrych wzorców i postaw
społecznych. Jej materiały służą
wzmacnianiu więzi rodzinnych.

Barbara Żurawińska,
przewodnicząca zespołu
interdyscyplinarnego
w Mławie
(woj. mazowieckie):
Jesteśmy w kampanii
„Postaw na rodzinę!”
od pierwszej edycji. Materiały
są dobrze przygotowane
i promują istotne wartości.
Przekonały się o tym już setki
gmin w całej Polsce.

Agata Nawrocka, pełnomocnik
ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych w Rzgowie
(woj. łódzkie):
Nieustannie prowadzimy
kampanię „Postaw na rodzinę!”.
Kampania, tak jak i nasza gmina,
pokazuje, że rodzina musi być
mocnym postumentem. Dzieci,
które dobrze rozumieją się
z rodzicami, nie będą szukać
przygód z alkoholem i innymi
używkami.

Krystyna Orzeł, pedagog
w Młodzieżowym Klubie
Integracji Społecznej przy
MOPS w Nowym Mieście
Lubawskim
(woj. warmińsko-mazurskie):
Kampania profilaktyczna w takiej
formie ma szansę uchronić
młodych przed sięganiem po
używki, dlatego co rok się w nią
angażujemy. Nauczyciele chętnie
podejmują działania w ramach
kampanii.

Materiały, które chronią dzieci przed sięganiem po używki!
w

Troszczymy się o siebie!

– to hasło tegorocznej edycji.
Rodzicom podpowiadamy,
jak okazywać troskę swoim
dzieciom. Uczniów za pomocą gier uczymy, jak rozpoznawać cudze emocje i uczucia
– w ten sposób dzieci budują
wartościowe relacje w szkole
i w rodzinie. To najlepszy sposób, by chronić najmłodszych
przed alkoholem!

NOWOŚĆ!

Jedną z ulotek poświęcamy
kobietom w ciąży i mówimy
o profilaktyce Płodowego
Zespołu Alkoholowego –
FAS. Materiał jest przeznaczony dla rodziców i można go kolportować np. przy
okazji wywiadówek.

Materiały kampanii
pomagają szkołom
wypełniać obowiązki:
 nałożone przez Ministra
Edukacji Narodowej
w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
30 maja 2014 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie
podstawy programowej
wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego
w różnych typach szkół,
 przewidziane w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
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Bądź wzorem
dla swojego dziecka!

Mamy dla siebie czas.
Jak być przystępnym rodzicem?
Pewnie jak większość rodziców jesteś zapracowany
i zajęty. Mimo to możesz zrobić wiele, by Twoje dziecko
zawsze czuło się kochane i potrzebne!

Mamy dla siebie czas. Jak być
przystępnym rodzicem? – ulotka
dla rodziców (szkoła podstawowa)

Dobre relacje z synem lub córką pomogą Ci
wejrzeć w ich świat. Troskliwi rodzice
są dla swoich dzieci największym oparciem!

Bądź wzorem
dla swojego dziecka!
– ulotka dla rodziców
w
(szkoła
podstawowa)

w

Ważne, by chwile zarezerwowane dla syna czy
córki poświęcić im w całości. Wycisz i odłóż
telefon, wyłącz telewizor. Skup się wyłącznie
na dziecku – radzimy rodzicom.
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Kiedy kobieta w ciąży pije alkohol,
dziecko pije razem z nią. Każda
ilość alkoholu jest trucizną,
a skutkiem jego picia przez
ciężarną kobietę jest syndrom FAS
– płodowy zespół alkoholowy.

Pytaj, słuchaj, wspieraj. Jak
okazywać dzieciom troskę? – ulotka
dla rodziców (gimnazjum)

W trosce o zdrowie
Twojego dziecka – ulotka
dla rodziców

Troska o dziecko oznacza, że interesujesz się jego
sprawami, masz czas, by je wysłuchać, a kiedy nie
chce opowiadać – próbujesz do niego dotrzeć.
Uczymy rodziców zasad dobrej komunikacji.

W ulotce piszemy
o dramatycznych skutkach
spożywania alkoholu w trakcie
ciąży.

w

Rodzice są punktem odniesienia
dla dzieci. Córka i syn kopiują
Wasze zachowania.

UCZNIOWIE

Słowa i emocje.
Gra dla uczniów gimnazjów

Pytaj, słuchaj, wspieraj.
Jak okazywać dzieciom troskę?

Chciałbyś, by syn lub córka
potrafili opanowywać złość,
nawiązywali przyjaźnie,
lepiej radzili sobie z trudnymi
sytuacjami? Naucz ich tego na
własnym przykładzie!

W trosce o zdrowie
Twojego dziecka
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Troszczymy się
o siebie!
Ogólnopolska
kampania
„Postaw na rodzinę!”

www.postawnarodzine.pl

Plakat promujący aktywność
prorodzinną gmin i szkół
Przewodnik
dla nauczycieli
z gmin realizujących
ogólnopolską
kampanię
profilaktyczną
„Postaw
na rodzinę!”

Strach czy złość, radość czy zaskoczenie? Czy umiesz
rozpoznawać emocje? Sprawdź, czy potrafisz być
empatyczny i reagować na różne sytuacje, które
pojawiają się w życiu Twoim i Twoich bliskich.

Mamo, tato,
możecie na mnie
polegać!
Denerwujesz się,
że rodzice nie pozwalają Ci
na wiele rzeczy i wciąż się o Ciebie
zamartwiają? Ich zachowanie wynika
z miłości i troski. Pokaż mamie
i tacie, że mogą Ci zaufać.

Słowa i emocje.
Gra dla uczniów gimnazjów
Poprzez zabawę kształtujemy postawę pełną
empatii. Gracze uczą się, jak rozpoznawać cudze
emocje. Nie ma punktów ani zwycięzcy. Liczy się
zaangażowanie uczniów i to, czego dowiedzą się
o swoich bliskich.

Mamo, tato, możecie
na mnie polegać! – ulotka
dla uczniów (gimnazjum)
Podpowiadamy gimnazjalistom,
jak się zachowywać, by mama
i tata obdarzyli ich zaufaniem.

MI

ŁO

ŚĆ

Słowa i emocje.
Zadania dla uczniów
szkół podstawowych
Strach czy smutek, radość czy miłość? Czy umiesz
rozpoznawać emocje? Dopasuj słowa do obrazków!

Słowa i emocje. Zadania dla uczniów
szkół podstawowych
Zadania, które uczą dzieci nazywania emocji
i pobudzają ich kreatywność. Za pomocą
ulotki uczniowie wykonują wyklejankę, a na jej
podstawie wymyślają interesującą historię.

Masz problem?
Rodzicom możesz
powiedzieć
o wszystkim!
Jeśli czujesz smutek, nie chowaj go
w sobie. Podziel się zmartwieniem
z mamą, tatą, dziadkami albo starszym
rodzeństwem. Rodzina to miejsce,
w którym wszyscy troszczą się
o siebie!

Rodzicom możesz
powiedzieć o wszystkim!
– ulotka dla uczniów
(szkoła podstawowa)
W rodzinie wspólnie możemy
rozwiązać każdy problem!

Troszczymy się o siebie!
Przewodnik dla nauczycieli
realizujących kampanię

W pakiecie także:

C
 ertyfikaty, które pomagają
doceniać lokalnych
współtwórców kampanii
i nauczycieli
P
 lakaty na imprezy lokalne
kampanii

Szukasz kampanii,
która nie stwarza ryzyk i problemów?

Wybierz Krakowską Akademię Profilaktyki!
l Pozytywna profilaktyka w najlepszym wydaniu
l Promowanie aktywności pełnomocników
l Realizacja bez skomplikowanych procedur

W skład pełnego pakietu
wchodzą:
Materiały dla szkół podstawowych:

 Mamy dla siebie czas. Jak być przystępnym rodzicem? – ulotka
dla rodziców, format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
 Bądź wzorem dla swojego dziecka! – ulotka dla rodziców,
format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy
 W trosce o zdrowie Twojego dziecka – ulotka dla rodziców,
format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy
 Masz problem? Rodzicom możesz powiedzieć o wszystkim!
– ulotka dla uczniów, format 1/3 A4, 300 egzemplarzy
 Słowa i emocje. Zadania dla uczniów szkół podstawowych
– ulotka dla uczniów, format A4 złożone do A5,
300 egzemplarzy

Materiały dla szkół gimnazjalnych:

 Pytaj, słuchaj, wspieraj. Jak okazywać dzieciom troskę?
– ulotka dla rodziców, format A4 złożone do A5,
300 egzemplarzy
 Mamo, tato, możecie na mnie polegać!
– ulotka dla uczniów, format 1/3 A4, 300 egzemplarzy
 Słowa i emocje. Gra dla uczniów gimnazjów – ulotka dla
uczniów, format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy

Materiały dla nauczycieli:

 Postaw na rodzinę! Troszczymy się o siebie – przewodnik po
kampanii dla nauczycieli, format A4, 8 stron, 40 egzemplarzy
 Certyfikat „Nauczyciel Przyjazny Rodzinie”
– papier ozdobny, format A4, 30 egzemplarzy

Materiały do wykorzystania przez gminę:
 Plakat „Troszczymy się o siebie!”

– format B2, 20 egzemplarzy
 Plakat na imprezy lokalne kampanii
– format B3, 30 egzemplarzy
 Certyfikat dla lokalnych współtwórców kampanii „Postaw
na rodzinę!” – papier ozdobny, format A4, 16 egzemplarzy
 Certyfikat „Gmina Przyjazna Rodzinie”
– papier ozdobny, format A4, 1 egzemplarz

Zacznij działania od razu!
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 roboczych od nadesłania zgłoszenia.
Tę opcję realizujemy do 28 lutego 2018 r.
Do gmin, które nie zaznaczą opcji „Zaczynamy wcześniej!”, materiały kampanii i fakturę
wysyłamy 28 lutego 2018 r.

Zgłoszenia do kampanii
przyjmujemy do 28 lutego 2018!

Kontakt z biurem kampanii
„Postaw na rodzinę!”:
tel.: 12 635 20 20, faks: 12 635 19 19
e-mail: info@postawnarodzine.pl
www.postawnarodzine.pl
Przystępując do kampanii „Postaw na rodzinę!”, samorząd realizuje zadanie zapisane w art.
41 ust. 1 pkt 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

