Pandemia pokazała,
że rodzina to wielka siła!

Samorządy:
robimy swoje
mimo pandemii

Nowy pakiet
premium – kampania
udoskonalona
według Państwa życzeń
Zapłać środkami
z budżetu 2020
i odbierz nagrody
za szybkie zgłoszenie!

Samorządy:
Realizujemy profilaktykę
mimo pandemii

Syców (woj. dolnośląskie):
Modyfikujemy działania
w zależności od sytuacji
epidemicznej
– Mimo pandemii prowadzimy działalność profilaktyczną. Dostosowujemy nasze przedsięwzięcia do sytuacji epidemicznej – mówi Judyta
Nolbert, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. W Sycowie zorganizowano m.in.
Tydzień Seniora, podczas którego mieszkańcy mogli
uczyć się udzielania pierwszej pomocy. W trakcie
wydarzenia rozdawano ulotki Krakowskiej
Akademii Profilaktyki. Wraz ze wzrostem zachorowań imprezy masowe zostały odwołane, jednak
mieszkańcy nie są pozostawieni bez wsparcia i mogą
zgłaszać się po pomoc terapeutyczną.

Wadowice Górne
(woj. podkarpackie): W czasie
epidemii stawiamy
na bezpieczne materiały

Samorządy w całej Polsce robią wszystko, by nie zaniedbywać działalności profilaktycznej w czasie epidemii COVID-19. Pełnomocnicy
i władze gmin dostosowują się do nowych realiów i realizują zadania
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Ich aktywność jest w tym
okresie szczególnie ważna, bo spożycie alkoholu rośnie w zastraszającym tempie. „Postaw na rodzinę!” to bezpieczna profilaktyka, z której samorządy chętnie korzystają w czasie pandemii.

– Realizujemy bezpieczne działania profilaktyczne. Materiały Krakowskiej Akademii Profilaktyki trafią do szkół. Uczniowie będą mogli zabrać je dla siebie i rodziców – mówi Krystyna
Płatek z gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. W Wadowicach Górnych mimo
epidemii COVID-19 mieszkańcy mogą korzystać ze
wszelkich form wsparcia – stacjonarnie lub zdalnie.
– W dobie pandemii stawiamy na ulotki oraz
informacje na tablicach ogłoszeń, tak aby profilaktyka była bezpieczna – wyjaśnia Krystyna
Płatek.

Krakowska Akademia Profilaktyki: Promujemy
gminy, które potrafią działać w nowych warunkach

l

 zorków (woj. łódzkie): w czasie walki z COVID-19
O
nie należy tracić z pola widzenia problemów
alkoholowych!

Gmina Ozorków wspiera mieszkańców, którzy w czasie epidemii mogą
borykać się z różnymi problemami. W odpowiedzi na apel PARPA na stronie
internetowej samorządu regularnie publikowane są teksty i porady związane z profilaktyką. Dodatkowo jeszcze w maju 2020 r. Wójt Gminy Tomasz Komorowski
wystosował do mieszkańców specjalny komunikat, zwracając uwagę na problem:
„W obecnej sytuacji walki z COVID-19 o własne zdrowie i życie nie należy tracić z pola
widzenia problemów alkoholowych”.

l

 rzuze (woj. kujawsko-pomorskie): Uczniowie
B
szkół podstawowych pobiegli w Maratonie
Trzeźwości

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wójtem Gminy zorganizowało XXIII Maraton Trzeźwości Ostrowite 2020.
Temat przewodni imprezy: profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia.
Z uwagi na sytuację epidemiczną zmianie uległa dotychczasowa formuła maratonu. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, rodziców i innych
uczestników projektu, zajęcia przeprowadzono w poszczególnych szkołach z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

l

Drohiczyn (woj. podlaskie): Urząd Miejski, GKRPA i Policja wspólnie na rzecz trzeźwości
i bezpieczeństwa!

Od sierpnia 2020 r. do stycznia 2021 r. w Drohiczynie realizowana jest akcja przeciwko spożywaniu alkoholu na terenie parku miejskiego oraz wewnątrz budynku przystanku PKS. – Przyczyną spożywania alkoholu jest nieświadomość o konsekwencjach prawnych wynikających z przepisów prawnych oraz społeczne przyzwolenie – informuje Urząd Miasta. Policja będzie prowadziła wspólnie z GKRPA kontrole
okolicznych sklepów i zagrożonych miejsc. Urząd Miejski będzie dążył do umieszczenia tam tabliczek informujących o zakazie
spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

Dobre relacje w rodzinie

chronią dzieci przed alkoholem!
Z powodu zagrożenia
koronawirusem rodziny
spędzają ze sobą
obecnie więcej czasu. To
niepowtarzalna szansa,
by uzdrowić kulejące
relacje albo wzmocnić te,
które są dobre.
Zdaniem psychologów
i pedagogów nic nie
chroni dzieci przed
sięganiem po alkohol
i inne używki tak
skutecznie, jak rodzina.
Nieletni, którzy
wynieśli z domu
przekonanie, że nie
wolno im pić alkoholu,
są mniej skłonni do
sięgania po substancje
psychoaktywne.

W kampanii „Postaw na rodzinę!” uczymy:
á dobrej komunikacji między rodzicami a dziećmi,
áb
 udowania zaufania w rodzinie,
ád
 awania sobie nawzajem poczucia bezpieczeństwa, okazywania
zainteresowania i troski.

„Postaw na rodzinę!”

– najbezpieczniejsza forma powrotu do działań profilaktycznych
Odwołane pikniki i festyny, przesunięte imprezy masowe – ostatnie miesiące stanowiły
poważne wyzwanie dla osób zajmujących się profilaktyką. Najbliższa przyszłość to również
wielka niewiadoma. Właśnie dlatego warto stawiać na bezpieczne rozwiązania, które nie
narażają mieszkańców na zakażenie koronawirusem.
Najnowsza oferta Krakowskiej Akademii Profilaktyki to komplet materiałów, które
umożliwiają dotarcie do mieszkańców bez niepotrzebnego ryzyka.

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

Uwaga! Nowości!

Co oferujemy na jesień 2020?

l

 akiety premium dostosowane
P
do zgłaszanych przez Państwa potrzeb.
Wsłuchujemy się w głosy pełnomocników
i wiemy, że poza ulotkami potrzebują Państwo
atrakcyjnych gadżetów, które przemówią do
mieszkańców.

l

 łączenie Państwa gminy do wielkiej koalicji na
W
rzecz zdrowia i bezpieczeństwa (potwierdzone
certyfikatem).

l

 owe materiały, które są odpowiedzią na
N
niepokojące dane o rekordowym spożyciu alkoholu
w Polsce.

PARPA apeluje do samorządów
o niezaniedbywanie profilaktyki, a my
wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom!
áP
 ełnomocnicy:

potrzebujemy
czegoś więcej niż
ulotki!

áN
 asza odpowiedź:

do każdego
pakietu kampanii
dodajemy komplet
odblaskowych
opasek. Przydatny
gadżet sprawi
radość mieszkańcom
i pozwoli zadbać
o bezpieczeństwo,
zwłaszcza jesienią
i zimą.

PARPA apeluje do samorządów
o niezaniedbywanie profilaktyki, a my
wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom!
á PARPA: nie można zostawić rodziny bez pomocy!
Katarzyna Łukowska, p.o. Dyrektor Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie realizacji
gminnych programów w dobie pandemii
l Nie można zostawić rodziny bez pomocy! (...) Na czas
epidemii nie trzeba wszystkiego zawieszać. Trzeba tylko na nowo
zorganizować prace i przestrzegać zaleceń sanitarnych*.

áN
 asza 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.

PRAWDA
O ALKOHOLU

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

PARPA apeluje do samorządów
o niezaniedbywanie profilaktyki, a my
wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom!
á S tatystyki: w Polsce

niepokojąco rośnie spożycie
alkoholu. Tak źle jeszcze nie
było!
áN
 asza odpowiedź:
budujemy wielką koalicję
samorządów na rzecz
zdrowia i bezpieczeństwa!

Czym jest koalicja?

Gmina zasłużona dla profilaktyki
Niniejszym zaświadczamy,
że Słubice należą do
wielkiej koalicji samorządów
na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa
Maciej Zdziarski
Dyrektor programowy

– organizator uznanych kampanii profilaktycznych

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!
OD 10 LAT WSPÓŁPRACUJEMY Z SAMORZĄDAMI W CAŁEJ POLSCE

Wsłuchując się w Państwa głosy,
Nowy, udoskonalony zestaw
stworzyliśmy nowy pakiet,
zawiera także gadżety z myślą o rodzinach
materiałów w trosce który
w Państwa gminie. Poza tradycyjnym zestawem
o rodziny
ulotek i plakatów w pakiecie kampanii zawarliśmy:
Gmina zasłużona dla profilaktyki
Niniejszym zaświadczamy,
że Słubice należą do
wielkiej koalicji samorządów
na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa
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 roszury Prawda
B
o alkoholu. Co
powinieneś wiedzieć.

1

 paski odblaskowe.
O
Atrakcyjne gadżety
z hasłem kampanii to miły
prezent, a zarazem wyraz
troski o bezpieczeństwo
mieszkańców.

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.

Maciej Zdziarski
Dyrektor programowy

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.

3koronawirusowi.

Materiały poświęcone

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.

– organizator uznanych kampanii profilaktycznych

OD 10 LAT WSPÓŁPRACUJEMY Z SAMORZĄDAMI W CAŁEJ POLSCE

4się w koalicję gmin

Certyfikat włączenia

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.

Premia za szybkie zgłoszenie! Na specjalne życzenie
Pełnomocników jeszcze do 21 grudnia rozdajemy nagrody
Gminna
Komisja
– wygodny
pakiet
szkoleniowy

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!
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!

Każdy
samorząd,
który do 21 grudnia
zamówi za minimum
4000 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.

Premia za szybkie zgłoszenie! Na specjalne życzenie
Pełnomocników jeszcze do 21 grudnia rozdajemy nagrody
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”.

– Statuetka jest bardzo
ładna, dziękujemy! –
Ewa Szerszeniewska,
Pełnomocnik ds. profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Olsztynku.

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 „Postaw na rodzinę!”. 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.

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
„Postaw na rodzinę”
l tel.: 12 635 20 20, faks: 12 635 19 19
l e-mail: info@akademiaprofilaktyki.pl
l www.postawnarodzine.pl

W skład pakietu wchodzą:
l Opaski odblaskowe z hasłem kampanii
– 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
Materiały dla rodziców:
l Tak 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 Lubimy 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
Materiały dla nauczycieli:
l Certyfikat „Nauczyciel Przyjazny Rodzinie”
– papier ozdobny, format A4, 30 egzemplarzy
Materiały do wykorzystania przez gminę:
l Plakat „Mamy dla siebie czas!” – format B2, 20 egzemplarzy
l Plakat na imprezy lokalne kampanii – format B3,
30 egzemplarzy
l Certyfikat dla lokalnych współtwórców kampanii „Postaw na
rodzinę!” – papier ozdobny, format A4, 16 egzemplarzy
l Certyfikat „Gmina Przyjazna Rodzinie”
– papier ozdobny, format A4, 1 egzemplarz

