Ostatnie miesiące pokazały,
że rodzina to wielka siła!

Samorządy:
robimy swoje
mimo pandemii

Najnowsze
materiały premium
– kampania 2021!
Dołącz do nowych
kampanii i odbierz
nagrody za szybkie
zgłoszenie

Samorządy: w 2021 r. musimy
nadrobić czas, który zabrała
pandemia. Trzeba działać!

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
Ostatnie miesiące wyzwoliły wiele problemów, z jakimi borykają się
polskie rodziny. Lęk o pracę, zdrowie bliskich, niepewność – te
czynniki sprawiły, że wiele osób zaczęło sięgać po alkohol.
Czas izolacji wyzwolił też emocje, z którymi nie wszyscy potrafią sobie poradzić. Rodziny potrzebują wsparcia i pomocy w uzdrowieniu
relacji. Działalność profilaktyczna jest teraz 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 szkół
B
podstawowych pobiegli w Maratonie Trzeźwości

l

Opatówek (woj. wielkopolskie): Cały czas otaczamy mieszkańców opieką

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.

– Działamy w reżimie sanitarnym, ale cały czas otaczamy mieszkańców opieką. Wiemy, jak ważne są działania profilaktyczne w czasie
pandemii. Musimy chronić młodzież i dorosłych – mówi Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.
W gminie realizowana jest m.in. akcja „Bezpieczny Opatówek”. Wspólnie z policją samorząd propaguje noszenie odblasków. W komisariacie zainstalowano alkotester. – Każdy z mieszkańców może z niego bezpłatnie skorzystać i upewnić się, czy może prowadzić pojazdy mechaniczne – tłumaczy Sebastian Wardęcki.
W ramach działalności profilaktycznej w Opatówku działa świetlica środowiskowa. Placówka przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych
z rodzin z problemem alkoholowym, z utrudnioną socjalizacją albo zaburzeniami zachowania czy trudnościami w nauce. Dzieci mogą liczyć
w świetlicy na ciepły posiłek, pomoc w odrabianiu lekcji, wsparcie psychologów i terapeutów.

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! Nowe zestawy materiałów!

Co oferujemy w 2021 r.?

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!

Gmina Dąbrowa
NALEŻY DO

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!

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 Dąbrowa
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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.

NALEŻY DO

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.

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.

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 2021 rok –
to najładniejsze w Polsce
materiały profilaktyczne!
Materiały kampanii pomagają
szkołom wypełniać obowiązki:

ULOTKA
DLA RODZICÓW

ULOTKA
DLA UCZNIÓW

JESTEM ODPOWIEDZIALNY.
MOŻNA NA MNIE POLEGAĆ.
W TEN SPOSÓB STAJĘ SIĘ

W DOMU TEŻ JEST

SUPER!

Różne okoliczności sprawiają,
że planowanie atrakcji poza domem bywa niemożliwe.
Ale czas spędzony w czterech ścianach może być
równie atrakcyjny! Odpowiedni plan dnia oraz jasne
zasady pozwalają członkom rodziny zbliżyć się i czerpać
przyjemność z wzajemnej obecności.

ULOTKA:
W domu
też jest super!

ULOTKA
DLA RODZICÓW

ULOTKA
DLA RODZICÓW

JESTEŚMY
BLISKO NASZYCH

DZIECI
ULOTKA:
Jesteśmy blisko
naszych dzieci

DOROSŁY!

Staram się nigdy nie łamać ustalonych zasad. Wiem, że
gdy nie zawodzę rodziców, z czasem będą pozwalać mi
na więcej (np. dłużej zostać u kolegi). Zaufanie w naszej
rodzinie to podstawa.
Kacper, 7 klasa

ULOTKA:
Jestem odpowiedzialny. Można
na mnie polegać. W ten sposób
staję się dorosły!

NASZA
RODZINNA

HISTORIA
ULOTKA:
Nasza rodzinna
historia

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.

W pakiecie także:
l Certyfikaty, które pomagają
doceniać lokalnych
współtwórców kampanii
l Plakaty na imprezy lokalne
kampanii

MAMY SZCZĘŚCIE,
BO MAMY SIEBIE!
Plakat promujący
aktywność prorodzinną
gmin i szkół

Certyfikat
Nauczyciel
przyjazny rodzinie

Niniejszym poświadcza się, że

ULOTKA
DLA UCZNIÓW

MAMA
I TATA
– U NICH ZAWSZE ZNAJDĘ RADĘ

Kiedy chcę dowiedzieć się czegoś ważnego – pytam
rodziców. Ich rady są wartościowe dzięki doświadczeniu, jakie
zdobyli, i trosce, z jaką podchodzą do moich problemów. Mogę
prosić o pomoc nauczycieli i wychowawcę. Nigdy nie jestem
sama z kłopotami, a każdy problem można rozwiązać!

Emilia, klasa 5

ULOTKA:
Mama i tata – u nich zawsze
znajdę radę

ULOTKA
DLA DZIECI

DZIĘKUJĘ,
ŻE WAS MAM!
SŁOWA, KTÓRE
SPRAWIAJĄ

RADOŚĆ
ULOTKA:
Dziękuję, że Was
mam! Słowa, które
sprawiają radość

CHCEMY BYĆ WZOREM
DLA NASZYCH
ULOTKA
DLA RODZICÓW

DZIECI

Najmłodsi są jak lustro – obserwują i naśladują
zachowania dorosłych. Dlatego tak ważne jest, by mama
i tata stanowili dobry przykład. Odpowiednie wzorce
wyniesione z domu zaprocentują w przyszłości.

ULOTKA:
Chcemy być wzorem dla
naszych dzieci

POTRAFIĘ
MÓWIĆ

ULOTKA
DLA DZIECI

„NIE”!

otrzymuje za udział w kampanii „Postaw na rodzinę!”
zaszczytny tytuł „Nauczyciel przyjazny rodzinie”
W imieniu
Krakowskiej Akademii Profilaktyki

W imieniu samorządu lokalnego

Szef kampanii „Postaw na rodzinę!”

Miejscowość i data

Asertywność to posiadanie i formułowanie
własnego zdania oraz bezpośrednie
wyrażanie emocji bez ranienia drugiej
osoby. Czy potraﬁsz być asertywny?

ULOTKA:
Potrafię
mówić „nie”!

Certyfikat
dla nauczycieli
realizujących kampanię

Premia za szybkie zgłoszenie! Na specjalne życzenie
Pełnomocników jeszcze do 26 lutego 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 26 lutego
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 26 lutego 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.

ZACZNIJ DZIAŁANIA JUŻ TERAZ!
Skorzystaj z opcji „Zaczynamy wcześniej!”
i zadbaj o mieszkańców 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 2021 r.
Do gmin, które nie zaznaczą opcji „Zaczynamy wcześniej!”, materiały kampanii
i fakturę wysyłamy 31 marca 2021 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 pełnego 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 W domu też jest super! – format A4 złożone do A5,
300 egzemplarzy
l Chcemy być wzorem dla naszych dzieci – format A4 złożone
do A5, 300 egzemplarzy
l Jesteśmy blisko naszych dzieci – format 2/3 A4 złożone na
pół, 300 egzemplarzy
l Nasza rodzinna historia – format 1/3 A4, 300 egzemplarzy
Materiały dla dzieci:
l Jestem odpowiedzialny. Można na mnie polegać – format A4
złożone do A5, 300 egzemplarzy
l Mama i tata – u nich zawsze znajdę radę – format A4
złożone do A5, 300 egzemplarzy
l Dziękuję, że Was mam! – format 1/3 A4, 300 egzemplarzy
l Potrafię mówić „nie”! – format 2/3 A4 złożone na pół,
300 egzemplarzy
Materiały dla nauczycieli:
l Certyfikat „Nauczyciel Przyjazny Rodzinie” – papier
ozdobny, format A4, 30 egzemplarzy
Materiały do wykorzystania przez gminę:
l Plakat „Mamy szczęście, bo mamy siebie!” – 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

