
Zostań koalicjantem i przyłącz swój 
Samorząd do kampanii Alkohol niszczy!

NOWOŚĆ POD PATRONATEM

Wybierz doskonałe materiały profilaktyczne 
na festyny, pikniki i inne imprezy masowe.

www.AlkoholNiszczy.pl

PROFILAKTYKA
ZDROWOTNA
I SPOŁECZNA

Wybierając kampanię Alkohol niszczy, 
Samorząd realizuje zadania zapisane 

w artykule 41 Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.



„NIE PIJĘ ALKOHOLU W CIĄŻY” – PLAKAT I ULOTKA 
PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA FASD

PLAKAT I ULOTKA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA FASD skierowane są głównie do ko-
biet. Takie materiały profilaktyczne są bardzo potrzebne, szczególnie że nadal panuje 
błędne przekonanie o nieszkodliwości „jednej lampki” czerwonego wina.

Ulotka profilaktyczna porusza kwestię wyeliminowania spożywania alkoholu w cza-
sie ciąży i jej planowania. Zawiera omówienie pojęcia FASD oraz informuje przyszłe mat-
ki o wpływie picia alkoholu podczas ciąży na zdrowie dziecka. W materiale odpowiadamy 
na interesujące pytania, np. czy FASD jest dziedziczne i czy FASD może być przekazywane 
wraz z pokarmem matki. W ulotce profilaktycznej zwracamy uwagę, że nawet najmniej-
sza ilość alkoholu może prowadzić do uszkodzenia płodu.

„JESTEŚMY KOCHAJĄCĄ SIĘ RODZINĄ!” – PLAKAT I ULOTKA 
PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH

PLAKAT I ULOTKA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH „JESTEŚMY KO-
CHAJĄCĄ SIĘ RODZINĄ!” W ulotce profilaktycznej promujemy pozytywne wzorce za-
chowań, np. wspólne spędzanie wolnego czasu, interesowanie się problemami dzieci czy 
współmałżonka etc.

Materiały profilaktyczne zwracają uwagę na to, jak alkoholizm wpływa na relacje z ro-
dziną. Alkoholizm zawsze oznacza przemoc domową, jeśli nie fizyczną, to psychiczną. 
Nieopiekowanie się najbliższymi, zaniedbywanie potrzeb emocjonalnych i materialnych 
prowadzi do utraty bezpieczeństwa. Choroba alkoholowa rani najbliższych, nie buduje 
realnej samooceny dzieci, które zwykle myślą: „coś jest ze mną nie tak, skoro tata (mama) 
wybiera alkohol, a nie mnie”.

„NIE KREWIĘ. BADAM KREW RAZ W ROKU!” – PLAKAT I ULOTKA 
PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA DLA DOROSŁYCH

PLAKAT I ULOTKA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA „NIE KREWIĘ. BADAM KREW 
RAZ W ROKU!” skierowane są do osób dorosłych. Idealnym miejscem do rozpowszech-
niania tych materiałów profilaktycznych są przychodnie, apteki, urzędy oraz inne miejsca 
użyteczności publicznej.

W ulotce profilaktycznej opisujemy różnicę pomiędzy piciem ryzykownym a szkodli-
wym oraz informujemy, jakie negatywne skutki dla narządów wewnętrznych ma nadmier-
ne spożywanie alkoholu. Materiał profilaktyczny opisuje również podstawowe wskaź-
niki ALAT, ASPAT oraz GGTP, których podwyższony poziom może oznaczać alkoholowe 
uszkodzenie wątroby.

„NIE BOJĘ SIĘ. MÓWIĘ O PROBLEMACH” – PLAKAT I ULOTKA 
PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY

PLAKAT I ULOTKA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY „NIE BOJĘ SIĘ. 
MÓWIĘ O PROBLEMACH” zachęcają do zaufania innym i sięgania po pomoc w sytuacjach 
kryzysowych.

W materiale przytaczamy definicję DDA – Dorosłe Dziecko Alkoholika, pokazując, ja-
kie konsekwencje w późniejszym życiu mogą nastąpić, gdy stosujemy zasadę: „nie mów, 
nie ufaj, nie czuj”. W ulotce profilaktycznej znajduje się ćwiczenie edukacyjne polegające 
na uzupełnieniu listy 3–5 osób dorosłych, do których można zwrócić się o pomoc w sytu-
acji kryzysowej.

CO WCHODZI 
W SKŁAD PAKIETU?



DLACZEGO WARTO
PRZYŁĄCZYĆ SIĘ  

DO KAMPANII ALKOHOL NISZCZY?
Wybierając kampanię Alkohol niszczy, Samorząd realizuje zadania zapisane w artykule 

41 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

ALKOHOL NISZCZY ZDROWIE: Zatrucia, choroby, śmierć
W Polsce w ciągu roku alkoholem zatruwa się ok. 1700 osób, prawie 7 tys. umiera na marskość wątroby, a 20 proc. 
zgonów młodych ludzi jest spowodowanych – bezpośrednio lub pośrednio – właśnie przez alkohol. 

(Źródło: polska.newsweek.pl).

ALKOHOL NISZCZY WIĘZI RODZINNE: 12 tys. rozwodów rocznie
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (na podstawie sprawozdań sądów) 

nadużywanie alkoholu jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów w Polsce. 
Np. w 2013 roku alkohol był bezpośrednią przyczyną 12,5 tys. rozstań! 

(Źródło: Wyborcza.pl).

ALKOHOL NISZCZY – TOWARZYSZY PRZEMOCY W RODZINIE: 
50 proc. sprawców piło alkohol

Według danych policji w 2014 roku liczba podejrzewanych 
sprawców przemocy pod wpływem alkoholu to aż 50 073 

tys. osób! Większość stanowią mężczyźni (48 055), ale 
coraz częściej sprawcami przemocy w rodzinie są ko-

biety sięgające po alkohol (1 969)*. 
(Źródło: Statystyka.policja.pl).

*Działania podjęte w procedurze „Niebieskie Karty” wyłącznie przez policję 
(nie uwzględnia innych danych).

ALKOHOL NISZCZY – ZWIĘKSZA 
RYZYKO WYPADKU: Na polskich drogach 

rocznie ginie ponad 400 osób
W 2013 roku nietrzeźwi uczestnicy ruchu 

spowodowali 3 001 wypadków (8,3% ogółu), 
w których zginęło 426 osób (12,7%), a ranne 

zostały 3 523 osoby (8,0%). 
(Źródło: „Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku”).

 
„NIE EKSPERYMENTUJĘ” – PLAKAT I ULOTKA 
PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY

PLAKAT I ULOTKA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY „NIE EKSPERY-
MENTUJĘ”. Idealne materiały profilaktyczne na lekcje wychowawcze z dyskusją o alko-
holu i dopalaczach.

Ulotka profilaktyczna skonstruowana jest w formie małej ściągawki, z której uczeń do-
wiaduje się, jakie negatywne skutki dla młodego organizmu ma eksperymentowanie z al-
koholem czy dopalaczami (nierzadko spożywanych przez młodzież jednocześnie). W ma-
teriale profilaktycznym znajduje się również miejsce na dokończenie zdania: „Nie będę 
eksperymentować z alkoholem i dopalaczami, ponieważ moim zdaniem…”. Jest szansa, 
że stworzona przez młodzież lista czynników chroniących zostanie im w pamięci.

CERTYFIKAT DLA SAMORZĄDÓW  
I INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH 
KAMPANIĘ



• TEL.: 61 855 33 81 w. 17 – Tomasz Bednarek • E-MAIL: TOMASZ.BEDNAREK@SKLEPIKZTU.PL • ZAMÓWIE-
NIA (FAKS): 61 855 33 83 • Materiał przygotowany przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochow-
ska 29 A, 60-277 Poznań. SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000150767. 
REGON 639838688 NIP 782-21-84-952 • Adres biura: SPiDR, ul. Grochowska 45 A, 60-277 Poznań

KONTAKT:

FAKS: 61 855 33 83TERMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ 
WYSYŁKA MATERIAŁÓW NA BIEŻĄCO.

ZAMAWIAJĄCY .......................................................................................................................................................

zamawia wyszczególnione materiały i upoważnia Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radio-

wych do wystawienia faktury na kwotę: ..................... + 20 zł brutto (koszt przesyłki) 

.....................................................
(pieczątka imienna i podpis)

FAKTURĘ WYSTAWIĆ NA: WYSYŁKA NA (OPCJONALNIE):

Nazwa instytucji ..................................................................................................... .....................................................................................................

Adres z kodem pocztowym ..................................................................................................... .....................................................................................................

NIP ..................................................................................................... .....................................................................................................

Imię i nazwisko odbiorcy ..................................................................................................... .....................................................................................................

ALKOHOL NISZCZY – ZAMÓW W PAKIECIE LUB NA SZTUKI

NAZWA MATERIAŁU
(ZAMÓW W PAKIECIE LUB NA SZTUKI)
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lotkiProfilaktyczne.pl

CAŁY PAKIET 1845 zł

PÓŁ PAKIETU 922,50 zł

ĆWIERĆ (1/4) PAKIETU 492 zł

1. ULOTKI EDUKACYJNE I PLAKATY PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY:

1. Ulotka A4 dla młodzieży Nie boję się. Mówię 
o problemach 400 200 100 0,96 zł

2. Ulotka ⅓ A3 dla młodzieży Nie eksperymentuję! 400 200 100 0,96 zł

3. Plakat B3 dla młodzieży Nie boję się. Mówię o problemach 8 4 2 3 zł

4. Plakat dla młodzieży Nie eksperymentuję! 8 4 2 3 zł

2. ULOTKI EDUKACYJNE I PLAKATY PROFILAKTYCZNE DLA DOROSŁYCH:

5. Ulotka A4 dla dorosłych FASD 400 200 100 0,96 zł

6. Ulotka A4 dla dorosłych Jesteśmy kochającą się rodziną! 400 200 100 0,96 zł

7. Ulotka A4 dla dorosłych Nie krewię. 
Badam krew raz w roku 400 200 100 0,96 zł

8. Plakat B3 dla dorosłych FASD 8 4 2 3 zł

9. Plakat B3 dla dorosłych Jesteśmy kochającą się rodziną! 8 4 2 3 zł

10. Plakat B3 dla dorosłych Nie krewię. Badam krew raz w roku 8 4 2 3 zł

3. MATERIAŁ DODATKOWY

11. Informator o kampanii 1 1 1 –

3. MATERIAŁ DODATKOWY

 Ulotka A4 Jesteśmy po to, by pomagać dla komisji RPA 0,96 zł

 Ulotka A4 Jesteśmy po to, by pomagać dla pedagogów 0,96 zł

RAZEM


