
NIK: trzeba stawiać
na profilaktykę!

Młodzi 
ludzie
trują się
dopalaczami

Ogólnopolska kampania

Specjalna  
oferta!

Najnowsze materiały
– EDYCJA 2018 –

dostępne  
już dziś!



Skala zatruć dopalaczami generalnie wzrasta – czytamy 
w najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Jak wskazuje 
NIK, te wyjątkowo groźne narkotyki są łatwo dostępne. 

Z badań przeprowadzonych na zlecenie NIK wynika, że aż 39% 
uczniów i studentów nie miałoby żadnego problemu ze zdobyciem 
dopalaczy w internecie. Można je zamówić nawet z dowozem do 
domu – jak pizzę! 68% młodych ludzi, którzy kiedykolwiek zetknęli 
się z dopalaczami, weszło w ich posiadanie w ciągu ostatniego roku. 
Badanie na zlecenie NIK, XI–XII 2016

Skład dopalaczy jest nieznany użytkownikowi. Produkty o tej  
samej nazwie mogą różnić się rodzajem i stężeniem substancji 
psychoaktywnych. W przypadku zatrucia lekarze, nie wiedząc, 
z jaką substancją mają do czynienia, często są bezsilni.

NIK alarmuje: coraz więcej zatruć dopalaczami!

SZOK!
Tylko w ciągu 
ostatnich 2 lat 
dopalaczami zatruło 
się niemal 12 tys. 
osób!

Eksperymenty z dopalaczami często kończą się śmiercią!

Dolnośląskie:
Konali nieprzytomni 
na ulicy, przestali 
oddychać. Troje 
nastolatków było 
bliskich śmierci. Na 
szczęście przechodnie 
w porę wezwali 
pomoc. Jedna 
z dziewczyn długo 
walczyła o życie.

Wielkopolskie:
Dziewięć osób 
w poważnym stanie 
trafia do szpitala  
po zażyciu dopalaczy 
domowej roboty. 
Producentami 
niebezpiecznych 
substancji  
okazali się  
16- i 19-latek.

Kujawsko-pomorskie:
Nastolatek wraca do 
domu po imprezie, 
na której zażywał 
dopalacze. Budzi 
się w południe, po 
obiedzie czuje się 
bardzo źle i dostaje 
drgawek. Mimo 
reanimacji  
wieczorem umiera.



l Edukowanie młodych ludzi i rodziców 
o zagrożeniach związanych z tymi narkotykami 
jest bardzo potrzebne. Dlatego przystąpiliśmy 
do kampanii. 
Zdzisława Iwaniec, sekretarz gminy Bobowa 
(woj. małopolskie)
l Materiały kampanii „Dopalacze – 
powiedz stop!” są bardzo dobre i wzbudzają 
zainteresowanie. Będziemy kontynuowali 
współpracę z KAP w przyszłym roku.
Ryta Budda, przewodnicząca Miejskiej 
Komisji ds. PiRPA w Jastarni (woj. pomorskie)
l Przystąpiliśmy do kampanii, by docierać do 
młodych ludzi i przekonywać ich, że nie warto 
eksperymentować z narkotykami.
Bożena Moksiewicz, kierownik Biura  
ds. Uzależnień w Lesznie (woj. wielkopolskie)

Działania profilaktyczne odgrywają istotną rolę w przeciwdziałaniu 
sprzedaży dopalaczy. Aż 90% odbiorców akcji profilaktycznych 
stwierdziło, że przedstawione w nich argumenty przekonały ich, 
by nie używać dopalaczy – wynika z badań na zlecenie NIK. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli profilaktyka ma szczególne 
znaczenie w przypadku młodych ludzi. 

Materiały  
kampanii 

„Dopalacze  
– powiedz stop!”  

są wykorzystywane  
przez gminy  

w całej Polsce

Dołącz do wielu samorządów,  
w których kampania przynosi efekty!

Możesz ostrzec dzieci i rodziców  
w Twojej gminie, aby zapobiec 

śmiertelnemu niebezpieczeństwu! 

NIK o profilaktyce przeciw dopalaczom: to działa!

Właśnie dlatego zapraszamy do najnowszej edycji 
kampanii „Dopalacze – powiedz stop!”



Co zrobić?
Osoby doznające przemocy nie powinny biernie czekać. Nawet jeżeli wezwanie policji wydaje się ostatecznością, warto zgłosić się do lekarza. Każde pobicie powinno być na wszelki 
wypadek udokumentowane. Wcale nie trzeba płacić za kosztowną obdukcję! W sądzie uznawane jest zaświadczenie wystawione nawet przez lekarza pierwszego kontaktu. Powinno 
zwierać dane ofiary i lekarza, datę przeprowadzenia badania, ocenę stanu zdrowia, stwierdzone uszkodzenia i możliwe przyczyny ich powstania.
W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia należy natychmiast wezwać policję! Funkcjonariusze sporządzą notatkę i uruchomią procedurę Niebieskie Karty.
Na policję można zgłosić się w dowolnej chwili, nie tylko w trakcie domowej awantury. Funkcjonariusze spiszą zeznania w formie zawiadomienia o przestępstwie. 

Tutaj znajdziesz pomoc:
l  Bazę poradni leczenia uzależnień znajdziesz na stronie  

www.narkomania.org.pl.

l  800 060 800 – całodobowa bezpłatna infolinia Głównego 
Inspektora Sanitarnego w sprawie dopalaczy.

l  800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach 
bezpieczeństwa dzieci (poniedziałek–piątek, godz. 12–15).

l  801 199 990 – Antynarkotykowy Telefon Zaufania (codziennie, 
godz. 16–21).

Podejrzewasz, że Twoje dziecko 
stosuje dopalacze? Zareaguj, nim 
będzie za późno! Jest wiele instytucji, 
które mogą pomóc!

Dopalacze  
– jak pomóc dziecku?

Ulotka 
dla rodziców

Dopalacze są trudne do wykrycia
Tradycyjne testy narkotykowe dostępne w aptekach nie wy-
krywają obecności dopalaczy w ślinie czy moczu. Fakt zażycia 
takich substancji można potwierdzić tylko w wyspecjalizowa-
nym laboratorium.
Jeśli podejrzewasz, że w danym sklepie sprzedawane są do-
palacze, albo znajdziesz stronę internetową oferującą te pro-
dukty – zadzwoń pod numer 800 060 800 (całodobowa bez-
płatna infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 
dopalaczy).

Skład dopalaczy jest nieznany użytkownikowi,  
a często nawet sprzedawcy.  
W nowo tworzonych produktach znajdują się 
śmiertelnie niebezpieczne substancje.

Dopalacze – śmiertelne 
niebezpieczeństwo!

Ulotka 
dla rodziców

Pomoc dla uzależnionych
Niektóre dopalacze uzależniają już po kilku użyciach, a ze-
rwanie z nałogiem jest bardzo trudne. Nieletni uzależnieni 
od narkotyków mogą zostać skierowani na przymusowe 
leczenie – umożliwia to art. 30 ustawy o przeciwdziała-
niu narkomanii. Wcześniej rodzice muszą złożyć stosow-
ny wniosek do sądu rodzinnego. Okres leczenia nie jest 
ustalany z góry, jednak nie może być dłuższy niż 2 lata.

Po dopalacze sięgają nawet dzieci  
z tzw. dobrych domów. Nagła zmiana 
zachowania, izolowanie się od rodziny, wahania 
nastroju – to sygnały, które powinny wzbudzić 
Twoją czujność.

Dopalacze  
– jak rozpoznać problem?

Ulotka 
dla rodziców

Dopalacze – co możesz stracić?
Używanie tych niebezpiecznych narkotyków prowadzi 
do problemów w nauce, konfliktów z rodziną 
i przyjaciółmi. Biorąc je, niszczysz swoje zdrowie 
i poważnie ryzykujesz życiem. Dla wielu Twoich 
rówieśników jednorazowa przygoda skończyła się 
tragedią!

Każdy, kto bierze dopalacze, staje się królikiem 
doświadczalnym. Producenci dopalaczy nie badają, 
czy ich środek jest bezpieczny. Produkty o tej samej 
nazwie mogą różnić się składem i wywoływać zupełnie 
różny efekt, a nawet spowodować śmierć!

Dopalacze zabijają.  
Nie eksperymentuj! 

Ulotka 
dla młodzieży

Co robić?
Podejrzane preparaty 
możesz oddać do zbadania 
w laboratorium wskazanym  
przez stację sanitarno- 
-epidemiologiczną. Z bezpłatną 
pomocą przyjdą też specjaliści 
z poradni leczenia uzależnień.

Twoje dziecko otrzymuje dziwne 
niewielkie przesyłki? Znajdujesz 

u niego produkty, których wcześniej 
nie używało? Upewnij się, czy to nie 

dopalacze!

Nie daj się 
zwieść. To mogą 
być dopalacze! 

Ulotka 
dla rodziców

Tutaj znajdziesz pomoc:
l 116 111 – Telefon Zaufania dla 
Dzieci i Młodzieży (czynny codzien-
nie w godz. 12–22). Możesz też 
wejść na stronę www.116111.pl 
i porozmawiać przez wideoczat albo 
wysłać wiadomość za pomocą for-
mularza online.

l 112 – numer alarmowy.

Sprawę możesz zgłosić anonimowo!

Ktoś z Twojego otoczenia 
bierze dopalacze?  

Powiedz o tym rodzicom  
lub nauczycielom.  

Nie obawiaj się – możesz 
uratować komuś życie!

Dopalacze? 
Zareaguj!

Ulotka 
dla młodzieży

Przerażenie, drętwienie kończyn  
i halucynacje – takie efekty  

wywołują dopalacze. 
Nie daj się nabrać!

Dopalacze  
– nie wierz,  

że będzie fajnie!

Ulotka 
dla młodzieży

Sięgając po dopalacze, 
ryzykujesz własne 

życie! Zawarte w nich 
substancje stymulujące 
powodują rozdrażnienie 

i halucynacje.

Dopalacze?  
Nie warto!

Ulotka 
dla młodzieży

Dopalacze zabijają!
Naprawdę chcesz
tak odjechać?

Dopalacze 
– śmiertelne 
niebezpieczeństwo. 
Nie eksperymentuj!

Tu znajdziesz 
pomoc:
l  800 060 800  

– całodobowa 
bezpłatna infolinia 
Głównego Inspektora 
Sanitarnego w sprawie 
dopalaczy,

l  116 111  
– Telefon Zaufania 
dla Dzieci i Młodzieży 
(czynny codziennie  
od 12.00 do 22.00),

l  800 12 12 12  
– Dziecięcy Telefon 
Zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka  
(pon.–pt. od 8.15  
do 20.00).

Nie daj się zwieść, To mogą być 
dopalacze! 
W ulotce ostrzegamy rodziców: 
dopalacze funkcjonują pod 
wieloma nietypowymi nazwami.  
Można bez problemu zamówić je 
w internecie. Ulotka dla rodziców,  
format 2/3 A4 złożone na pół

Materiały 
pomagają szkołom 
wypełniać 
obowiązki 
nałożone przez 
Ministra Edukacji 
Narodowej:
n  w rozporządzeniu  

z dnia 18 sierpnia  
2015 r. 
w sprawie zakresu 
i form prowadzenia 
w szkołach 
i placówkach 
systemu oświaty 
działalności 
wychowawczej, 
edukacyjnej, 
informacyjnej 
i profilaktycznej 
w celu 
przeciwdziałania 
narkomanii,

n  w rozporządzeniu  
z dnia 30 maja 2014 r.  
zmieniającym 
rozporządzenie 
w sprawie podstawy 
programowej 
wychowania 
przedszkolnego oraz 
kształcenia ogólnego 
w różnych typach 
szkół.

Dopalacze – jak pomóc dziecku?
W ulotce wyjaśniamy rodzicom, jak rozmawiać 
o problemie dopalaczy, i zachęcamy do kontaktu 
ze specjalistami. Podpowiadamy, gdzie szukać 
wsparcia, i zamieszczamy dane instytucji, 
w których można znaleźć pomoc. 
Ulotka dla rodziców,  
format A4 złożone do A5

Dopalacze? Zareaguj!
W ulotce apelujemy do młodych 
ludzi: znasz kogoś, kto bierze 
dopalacze? Ktoś proponował Ci, 
byś spróbował? Poinformuj o tym 
dorosłych!
Ulotka dla młodzieży,  
format 2/3 A4 złożone na pół

Dopalacze – jak rozpoznać problem? 
W ulotce opisujemy najczęstsze objawy, które 
mogą świadczyć o zażyciu dopalaczy. Wyjaśniamy 
rodzicom, że powszechnie dostępne w aptekach 
testy narkotykowe nie reagują na substancje 
zawarte w dopalaczach. 
Ulotka dla rodziców,  
format A4 złożone do A5

Dopalacze – nie wierz, że będzie 
fajnie! 
W ulotce wyjaśniamy młodym 
ludziom, że po dopalaczach można 
doznać stanów lękowych i ataków 
paniki, stracić przytomność, a nawet 
umrzeć. Ulotka dla młodzieży,  
format 1/3 A4

Dopalacze – śmiertelne  
niebezpieczeństwo!
W ulotce uświadamiamy rodzicom, że dopalacze 
są groźniejsze niż znane narkotyki. Nawet 
jednorazowy eksperyment z tymi groźnymi 
narkotykami może skończyć się tragicznie. 
Ulotka dla rodziców,  
format A4 złożone do A5

Dopalacze? Nie warto! 
W ulotce zamieszczamy numery 
telefonów, pod którymi młodzi 
ludzie mogą uzyskać wsparcie dla 
siebie lub kolegów. Zapewniamy, 
że z problemem można zgłosić się 
anonimowo. Ulotka dla młodzieży,  
format 1/3 A4

Dopalacze zabijają.  
Nie eksperymentuj! 
W ulotce ostrzegamy: nie daj się nabrać! 
Intrygujące nazwy i kolorowe opakowania mogą 
uśpić Twoją czujność. Dopalacze to śmiertelne 
niebezpieczeństwo. 
Ulotka dla młodzieży,  
format A4 złożone do A5

Dopalacze zabijają!  
Naprawdę chcesz tak odjechać? 
Plakat, format B2

Dopalacze – śmiertelne 
niebezpieczeństwo.  
Nie eksperymentuj!
Plakat, format B2

Zadbaj o bezpieczeństwo. Wybierz sprawdzoną kampanię!



Ulotki dla rodziców:
l  Dopalacze – jak pomóc dziecku?  

– format A4 złożone do A5,  
300 egzemplarzy

l �Nie�daj�się�zwieść.�To�mogą�być�
dopalacze! – format 2/3 A4  
złożone na pół, 300 egzemplarzy

l  Dopalacze�–�jak�rozpoznać�problem?  
– format A4 złożone do A5,  
300 egzemplarzy

l  Dopalacze�–�śmiertelne�
niebezpieczeństwo!�– format A4 
złożone do A5, 300 egzemplarzy

Ulotki dla młodzieży:
l  Dopalacze?�Zareaguj! – format 2/3 A4 

złożone na pół, 300 egzemplarzy
l  Dopalacze�–�nie�wierz,�że�będzie�fajnie!� 

– format 1/3 A4, 300 egzemplarzy
l  Dopalacze�zabijają.�Nie�eksperymentuj!� 

– format A4 złożone do A5, 
300 egzemplarzy

l  Dopalacze?�Nie�warto!  
– format 1/3 A4, 300 egzemplarzy

Plakaty:
l  Dopalacze�zabijają!�Naprawdę�chcesz�tak�
odjechać? – format B2, 30 egzemplarzy

l  Dopalacze�–�śmiertelne�
niebezpieczeństwo.�Nie�eksperymentuj!�
– format B2, 30 egzemplarzy

Samorządy, które przystąpią 
do kampanii, otrzymają 
pakiet materiałów, a w nim:

Kontakt z biurem kampanii:
l  tel.: 12 635 20 20, faks: 12 635 19 19
l  e-mail: info@akademiaprofilaktyki.pl
l  www.dopalaczepowiedzstop.pl

Nie pozwól, by młodzież padała ofiarą 
dopalaczy. Zamów materiały już dziś!

Opcja „Faktura w 2017 
roku!”. Zapłać środkami  
z budżetu 2017
Wiele gmin chce spożytkować zaoszczędzo-
ne pieniądze w ostatnich miesiącach roku. 
Aby rzetelnie rozliczyć się z tegorocznego 
budżetu, trzeba mieć pewność, że materiały 
zakupione w 2017 r. oraz faktura dotrą do 
gminy jeszcze w tym roku. 
Właśnie to gwarantujemy w „Dopalacze 
– powiedz stop!”. Nie narażamy naszych 
klientów na niepotrzebne problemy w ra-
zie kontroli. Gminy, które chcą zapłacić za 
materiały z tegorocznego budżetu, mogą to 
zrobić, zaznaczając opcję „Faktura w 2017 
roku!”. 
Zgłoszenie należy wysłać najpóźniej do  
22 grudnia 2017 r. Kup materiały już teraz, 
by bezpiecznie rozliczyć budżet 2017, i od 
razu zaplanuj działania profilaktyczne!

Ważne terminy
l  do 22 grudnia 2017 r. realizujemy 

opcję „Faktura w 2017 roku!”
l  do 28 lutego 2018 r. przyjmujemy 

zgłoszenia do kampanii

l  Koszt pełnego pakietu kampanii  
to 2000 PLN + VAT.

l  Możesz zakupić połowę pakietu lub 
jego wielokrotność.

l  Nie prowadzimy sprzedaży 
mniejszych zestawów.

l  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.


