
Do pełnomocników ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych, koordynatorów gminnego programu 
i przewodniczących gminnych komisji ds. RPA 
w całej Polsce

Kampania 
2014

Warto przyłączyć się do kampanii „Prawda o alkoholu”! – przekonują samorządowcy w całej Polsce. W pa-
kiecie są m.in. materiały adresowane do kierowców i kobiet w ciąży. Przestrzegamy przed piciem szkodli-
wym i ryzykownym. Obalamy szkodliwe mity o alkoholu oraz zachęcamy do szukania pomocy u specjalistów. 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych postuluje prowadzenie działań profilaktycz-
nych wobec osób dorosłych. Właśnie dlatego stworzyliśmy kampanię „Prawda o alkoholu”.

Dlaczego trzeba bić na alarm?

Samorząd powinien dotrzeć 
do mieszkańców z informa-
cjami na temat szkodliwości 
alkoholu. Autorzy raportu 
WHO przypominają, że nad-
mierna konsumpcja alko-
holu to jeden z  czynników, 
które najbardziej szkodzą 
zdrowiu i  życiu ludzi. Przy-
czynia się do ponad 60 ro-
dzajów schorzeń i  urazów: 
marskości wątroby, padacz-
ki, nowotworów zatruć, wy-
padków drogowych i aktów 
przemocy.

Rozwiązanie: edukacja

Warto zainwestować w profesjonalne materiały, by zapewnić mieszkańcom rzetelne informacje. Trzeba prze-
kazać je prostym językiem, w jasny i zrozumiały sposób. Ważne, aby materiały zawierały konkretne ostrzeże-
nia i wskazówki – na co uważać, co powinno wzbudzać niepokój, gdzie szukać pomocy.



Propozycja Krakowskiej Akademii Profilaktyki
Właśnie takie materiały proponuje Krakowska Akademia Profilaktyki. Dysponujemy doświadczeniem 
i  wsparciem najlepszych fachowców. W  ramach kampanii „Prawda o  alkoholu” opracowaliśmy pakiet 
materiałów edukacyjnych pod wspólnym hasłem „Prawda o alkoholu”. Dzięki broszurom, ulotkom i pla-
katom do mieszkańców dotrą najważniejsze informacje. To najlepsza tego rodzaju oferta w Polsce, przy-
gotowana z myślą o potrzebach samorządów!

Materiały przydadzą się w wielu miejscach
Materiały powinny być dostępne w Urzędzie, Ośrodku Pomocy Społecznej, ośrodku zdrowia, punkcie konsul-
tacyjnym, na posterunku policji i w innych miejscach, do których trafią za pośrednictwem samorządu. Można 
przekazać je lokalnym organizacjom pozarządowym, parafiom na terenie gminy, a także przedstawicielom in-
stytucji środowiskowych. Materiały będą potrzebne w codziennym działaniu Gminnej Komisji, podczas spotkań 
z interesantami (osobami szukającymi pomocy oraz wzywanymi w ramach procedury zobowiązania). Gminna 
Komisja powinna dysponować profesjonalnymi wydawnictwami!

Jak zgłosić się do kampanii? To bardzo proste!
Przystępując do kampanii „Prawda o alkoholu” samorząd realizuje zadanie zapisane w art. 41 ust. 1, pkt 3 
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Koszt podstawowego pakietu kampanii to 2000 PLN + VAT. Istnieje możliwość zakupu połowy pakietu lub jego 
wielokrotności. Gminy, które chcą zapłacić za kampanię środkami z budżetu 2013, mogą to zrobić, zaznaczając 
opcję Faktura w 2013 roku! Po zaznaczeniu tej opcji materiały zostaną wysłane natychmiast. Zgłoszenie 
z zaznaczoną opcją Faktura w 2013 roku! należy odesłać najpóźniej do 30 grudnia 2013.

W 2014 roku proponujemy opcję Zaczynamy wcześniej! – w przypadku jej wybrania materiały trafią do gminy 
wraz z fakturą w ciągu 3 dni od nadesłania zgłoszenia. Tę opcję realizujemy od 2 stycznia do 28 lutego 2014. Do gmin, 
które nie zaznaczą opcji Zaczynamy wcześniej!, materiały kampanii i fakturę wysyłamy 3 marca 2014.

Formularz zgłoszenia do kampanii należy wysłać faksem na numer 12 635 19 19 lub pocztą na adres: Krakow-
ska Akademia Profilaktyki, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków. Zapraszamy do udziału!

Z wyrazami szacunku,
Prezes Krakowskiej Akademii Profilaktyki

Alkohol 
zabiera młodość!
Kobiety nadużywające alkoholu starzeją się
szybciej. Ich skóra zmienia kolor, szybciej
pojawiają się zmarszczki i są one głębsze!

Jazda po
pijanemu
to droga do
katastrofy!
Gdy wsiadasz za kierownicę, zawsze bądź
pewny, że nie masz alkoholu we krwi.

Alkohol –
kobiety ryzykują więcej!
Dowiedz się dlaczego kobiety, sięgając po alkohol, podejmują
większe ryzyko niż mężczyźni. Poznaj specyfi kę kobiecego picia.
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Alkohol powoduje straty
Picie alkoholu może prowadzić do problemów zdrowotnych,
emocjonalnych i społecznych. Sprawdź, jak ograniczyć ryzyko!


