Nagroda za szybkie
zgłoszenie! Zamów
do końca lutego
2020 r. i odbierz
gratis wybraną
książkę!
> Więcej – s. 6

Mamy dla siebie czas!
Kampania, która łączy pokolenia

SPECJALNA
OFERTA
NA DZIESIĘCIOLECIE
KRAKOWSKIEJ AKADEMII
PROFILAKTYKI
Zamów materiały
i odbierz wyjątkowe
prezenty!
> Więcej – s. 4-5

„Postaw na rodzinę!” to najlepszy wybór!
Kampania od lat sprawia radość
mieszkańcom gmin w całej
Polsce. Dorośli chętnie angażują
się w działania wzmacniające więzi
rodzinne. Uczniowie szkół z pomocą
materiałów budują szacunek do
dorosłych i uczą się komunikacji
z rodzicami. Wspieramy pozytywny
obraz rodziny, bo to naprawdę
skuteczna metoda chronienia
młodych ludzi przed alkoholem
i innymi używkami. Używamy
prostych słów, by dotrzeć do każdego,
a jednocześnie korzystamy z wiedzy
najlepszych ekspertów. „POSTAW
NA RODZINĘ!” w jasny sposób
dociera do ludzi!

Mamy dla siebie czas! – hasło edycji 2020
W najnowszych materiałach apelujemy, by codziennie wygospodarować choć odrobinę czasu dla
najbliższych. Przekonujemy zapracowanych rodziców, że istnieje wiele możliwości, aby poświęcić trochę uwagi dzieciom.
Najmłodszym uświadamiamy, że czas spędzony z mamą i tatą może być równie zabawny i atrakcyjny jak czas z rówieśnikami. Budujemy
solidarność międzypokoleniową i wzmacniamy więzi. ZDANIEM EKSPERTÓW TO NAJSKUTECZNIEJSZA PROFILAKTYKA!
Samorządowcy w całej Polsce chwalą „Postaw na rodzinę!”. To kampania, która do niczego nie zmusza, nie tworzy
sztywnych terminów ani zbędnych wymagań. Pozwala wykorzystać czas na dotarcie do mieszkańców z ważnym przekazem –
o wartościach rodzinnych, o relacjach międzypokoleniowych, o odpowiedzialności i rozwadze. Dzięki elastycznemu podejściu
„Postaw na rodzinę!” dopasowuje się do gminnych programów profilaktycznych i wspiera je na wszystkich
płaszczyznach. Wiemy, że samorządowcy potrzebują prostego, przyjaznego narzędzia. Wsłuchując się w prawdziwe
potrzeby gmin, stawiamy na jasny przekaz, piękne materiały i dobrą współpracę z lokalnymi partnerami.
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Sprawdzone materiały profilaktyczne dla Państwa gminy!
Ulotki oraz plakaty,
które trafią do dzieci
i rodziców, muszą być
bardzo atrakcyjne.
Tylko wtedy
zostaną przeczytane
i zapamiętane.
Z dumą
prezentujemy
Państwu propozycje
„Postaw na rodzinę!”
na 2020 rok – to
najładniejsze
w Polsce materiały
profilaktyczne!

Tak wiele możemy wspólnie!
– ulotka dla rodziców

Mama i tata — moi
bohaterowie – ulotka dla dzieci

Z mamą i tatą jest najlepiej
– ulotka dla dzieci

Pomaganie rodzicom — same
plusy! – ulotka dla dzieci

W ulotce przekonujemy, że aktywne spędzanie czasu z dziećmi
to nie tylko wspaniała zabawa. Podczas wspólnych gier czy
wysiłku fizycznego mamy szansę zobaczyć dziecko w innych niż
zwykle sytuacjach: zaobserwować, jak pokonuje własne słabości i
ograniczenia, przekonać się, czy potrafi przegrywać, itd.

W ulotce przypominamy najmłodszym, że na
rodziców zawsze można liczyć. Apelujemy:
„Pokaż im, że to doceniasz. Pomóż w domowych obowiązkach, zajmij się młodszym rodzeństwem albo po prostu powiedz rodzicom,
że ich kochasz”.

W ulotce podajemy kilka pomysłów na międzypokoleniowe
spędzanie czasu wolnego. Wyjaśniamy dzieciom, że rodzinna
wycieczka czy spacer to doskonała okazja, by opowiedzieć mamie
i tacie o swoich kłopotach lub wątpliwościach.

W ulotce przedstawiamy listę korzyści,
które płyną z pomagania mamie i tacie:
kształtowanie charakteru, nauka umiejętności
przydatnych w dorosłym życiu i wiele innych.

Plakat promujący aktywność prorodzinną
gmin i szkół

Materiały kampanii
pomagają szkołom
wypełniać obowiązki:
l 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,
l przewidziane w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.

Certyfikat dla nauczycieli realizujących
kampanię

Mamy czas na rozmowę
– ulotka dla rodziców

Lubimy być razem
– ulotka dla dzieci

Wspólnie z rodziną – same korzyści
– ulotka dla rodziców

Czas – najlepszy prezent
– ulotka dla rodziców

W ulotce tłumaczymy, że dobre relacje z dzieckiem nie wymagają
rezygnacji z codziennych zajęć i obowiązków. Można wykorzystać
wiele sytuacji i zainicjować rozmowę. Podajemy przykładowe
zwroty, które są przydatne podczas konwersacji z synem lub córką.

W ulotce zachęcamy najmłodszych do przemyśleń na temat czasu spędzanego z rodzicami.
W środku ulotki znajdują się puste pola,
w których dzieci mogą wpisać m.in., czego
nauczyły się od rodziców.

W ulotce prezentujemy całą listę zalet wspólnego spędzania
czasu – są to budowanie więzi, odpoczynek psychiczny, okazja
do rozmowy, nauka właściwych postaw i zachowań, szansa
na przytulanie i wiele innych.

W ulotce tłumaczymy, że nie ilość czasu
ma największe znaczenie dla budowania
relacji z dzieckiem. Ważne jest to, jak ten czas
spędzamy. I czy rzeczywiście spędzamy go
WSPÓLNIE.

W pakiecie także:
l Certyfikaty, które pomagają doceniać
lokalnych współtwórców kampanii
l Plakaty na imprezy lokalne kampanii
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Wyjątkowe prezenty na dziesięciolecie
Krakowskiej Akademii Profilaktyki
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!

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!

Szkolenie bez wychodzenia z domu

Gminna
Komisja

„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.

Co zrobić, by otrzymać prezent?
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 ystarczy zamówić dowolne
W
materiały o wartości 2400 zł.
Może to być pełny pakiet jednej
kampanii albo po pół pakietu
dwóch kampanii.

Podręcznik dla uczestników
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Wyjątkowe prezenty na dziesięciolecie
Krakowskiej Akademii Profilaktyki
Mama, tata i ja

Rodzina

– najcieplejsze miejsce pod słońcem

Mamy dla siebie czas

To gratka
mieć takiego dziadka

Najlepsza
babcia
na świecie!

Stop
pijanym
kierowcom

Pijany
kierowca?
Nie wsiadam!

Dom, miłość, rodzina

Rodzina to siła!

Zestaw naklejek profilaktycznych
Kocham – pomagam

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!

Możemy na sobie polegać

Pijany
kierowca
,
– mowie, „NIE!”

Pijany
kierowca
– zareaguj!”

Za kierownicą
zawsze trzeźwy
Nie wierzę

w bajki

o dopalaczach

Trzeźwi na drodze

Widoczni
na drodze!

Dopalacze – powiedz stop!

stworzonych z myślą o najmłodszych
mieszkańcach

Dopalacze
– nie, dziękuję!

Co zrobić, by otrzymać prezent?
 ażda gmina, która zamówi pełny pakiet
K
kampanii, otrzyma 50 arkuszy naklejek.
Każdy arkusz to 20 naklejek, co oznacza,
że samorząd będzie miał do dyspozycji aż
tysiąc naklejek!
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Prestiżowa personalizowana statuetka „Gmina zasłużona
dla profilaktyki” Z WYGRAWEROWANĄ NAZWĄ SAMORZĄDU
Jak otrzymać to wyróżnienie?
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S amorząd, 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”.
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SPECJALNA PROMOCJA
DO KOŃCA LUTEGO 2020 R. – NIE ZWLEKAJ!
WŁĄCZ SIĘ DO KAMPANII I ODBIERZ DODATKOWĄ NAGRODĘ
Każdy samorząd, który do końca
lutego 2020 r. złoży zamówienie na
materiały Krakowskiej Akademii
Profilaktyki, otrzyma nagrodę
przydatną w działalności
profilaktycznej. Do wyboru
jedna z czterech książek cieszących
się wielkim uznaniem osób zajmujących się profilaktyką. Autorką
publikacji jest Ewa Woydyłło-Osiatyńska – znakomity psycholog i doświadczony terapeuta
uzależnień. Jej sukcesem jest m.in.
rozpowszechnienie w Polsce leczenia według tzw. modelu Minnesota, opartego na filozofii Anonimowych Alkoholików. Mogą
Państwo wybierać spośród
następujących tytułów:

„Zaproszenie do życia” – książka
uświadamia, że pewne nasze postawy
i przekonania utrudniają samorealizację i spełnienie pragnień. Większość
ograniczeń wynika u nas ze strachu
i potrzeby kurczowego trzymania się
zasad. Dlatego niektórzy mają wpojony
w procesie wychowania lęk przed
dopuszczeniem do głosu spontanicznego „ducha”. W kolejnych rozdziałach
autorka omawia możliwości zmiany
myślenia i zachowania, zaprasza do
pielęgnowania życia.

„Podnieś głowę” – książka adresowana przede wszystkim do kobiet
– zarówno tych, które borykają się
z poważnymi problemami życiowymi,
jak i tych, które są szczęśliwe, ale mają
– jak wszyscy ludzie – chwile smutku
i słabości. Autorka opowiada o tym, jak
radzić sobie z urazami z dzieciństwa,
uzależnieniami, lękami, perfekcjonizmem, złością, starzeniem i śmiercią
bliskich osób. Przekazuje wiarę w to,
że trzeba tylko z odwagą „podnieść
głowę”, aby uczynić życie szczęśliwszym.

„Rak duszy. O alkoholizmie” –
książka to opowieść o własnej drodze
autorki do zawodu terapeuty uzależnień.
Ewa Woydyłło przekazuje czytelnikom
wiedzę na temat istoty uzależnienia oraz
porady, jak z nim walczyć przy pomocy
ruchu AA i jak żyć z uzależnionym.
Książka pokazuje, że można nauczyć
się z powodzeniem kierować własnym
życiem i osiągać zamierzone cele. Jak
przekonuje autorka, wszyscy jesteśmy
od czegoś uzależnieni i nikogo nie
możemy zmienić, najwyżej siebie.

„Wybieram wolność, czyli rzecz
o wyzwalaniu się z uzależnień”
– książka jest wprowadzeniem do
problemu alkoholizmu, istoty uzależnień i zastosowania w życiu programu
Dwunastu Kroków. W programie chodzi o świadome i dobrowolne wzięcie
na siebie odpowiedzialności za swoje
życie, o porzucenie zwyczaju obwiniania innych za własne niepowodzenia,
określenie granic odpowiedzialności
i uniezależnienie się od tego, co robią
lub myślą inni ludzie.

ZACHĘCAMY DO PRZESYŁANIA ZAMÓWIEŃ. KSIĄŻKI TO WSPANIAŁA NAGRODA
I MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA PRZYDATNEJ WIEDZY Z POŻYTKIEM DLA SIEBIE I MIESZKAŃCÓW
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W skład pakietu wchodzą:
Materiały dla rodziców:
l T ak wiele możemy wspólnie! – ulotka, format A4 złożone do A5,
300 egzemplarzy
l Mamy czas na rozmowę – ulotka, format A4 złożone do A5,
300 egzemplarzy
l Wspólnie z rodziną – same korzyści – ulotka, format A4
złożone do A5, 300 egzemplarzy
l Czas – najlepszy prezent – ulotka, format 2/3 A4 złożone na pół,
300 egzemplarzy

Materiały dla dzieci:
l L ubimy być razem – ulotka, format 2/3 A4 złożone na pół,
300 egzemplarzy
l Pomaganie rodzicom – same plusy! – ulotka, format 1/3 A4,
300 egzemplarzy
l Mama i tata – moi bohaterowie – ulotka, format 1/3 A4,
300 egzemplarzy
l Z mamą i tatą jest najlepiej – ulotka, format A4 złożone do A5,
300 egzemplarzy

„Postaw na rodzinę!”
to strzał w dziesiątkę.
Zamów sprawdzoną kampanię!
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 31 marca 2020 r. Do gmin, które nie zaznaczą
opcji „Zaczynamy wcześniej!”, materiały kampanii i fakturę wysyłamy
31 marca 2020 r.

l C ertyfikat „Nauczyciel Przyjazny Rodzinie” – papier ozdobny,
format A4, 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.

Materiały do wykorzystania przez gminę:

Kontakt z biurem kampanii „Postaw na rodzinę!”

Materiały dla nauczycieli:

l P lakat „Mamy dla siebie czas!” – format B2, 20 egzemplarzy
l P lakat na imprezy lokalne kampanii – format B3, 30 egzemplarzy
l C ertyfikat dla lokalnych współtwórców kampanii „Postaw na
rodzinę!” – papier ozdobny, format A4, 16 egzemplarzy
l C ertyfikat „Gmina Przyjazna Rodzinie” – papier ozdobny, format A4,
1 egzemplarz

tel.: 12 635 20 20, faks: 12 635 19 19
e-mail: info@akademiaprofilaktyki.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.
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