Nowe narkotyki
zbierają śmiertelne
żniwo

Nie dopuść, by dzieci i młodzież
umierały po zażyciu dopalaczy!
Kampania, która ostrzega i edukuje

SPECJALNA
OFERTA!

EDYCJA 2020
dostępna już
od września
2019!

Główny Inspektorat Sanitarny:
wzrasta liczba zatruć i śmierci po dopalaczach
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– tyle osób zatruło się dopalaczami tylko
w ubiegłym roku. GIS alarmuje, że w Polsce
wzrasta liczba przypadków zatruć
z powodu śmiertelnie niebezpiecznych
syntetycznych opioidów i innych
narkotyków syntetycznych nowej
generacji. Ofiarami padają najczęściej młodzi
ludzie. Badania przeprowadzone wśród uczniów
pokazują, że jeden na dziesięciu nastolatków miał
kontakt z tymi narkotykami.

Dwóch 17-latków
zatruło się
dopalaczami
w Świdniku
(lubelskie), jeden
z nich zmarł.
Dopalacze śmierci
z Mikołowa: „Aneta
była już zimna” .

Dopalacze wracają i niosą śmierć.
Nie żyje 16-latek z Knurowa, który
prawdopodobnie zażył substancje
psychotropowe.
Rzucają się po podłodze,
mają padaczkę, nieraz niszczą
wszystko, co znajduje się wokół. [Dopalacze] czasem
wywołują omamy, urojenia, autoagresję, psychozę –
Dorota Adamczyk-Krupska, kierownik SOR

Media nieustannie informują o kolejnych
przypadkach śmierci po dopalaczach. Ich
nieznany skład sprawia, że nigdy nie można
przewidzieć, jak środek zadziała. Nawet
środek o tej samej nazwie u jednej osoby
wywoła lekkie zatrucie, a inną może zabić.

Nie dopuść do kolejnych tragedii!

Fala śmierci
po dopalaczach. Dlaczego
w ciągu tygodnia zmarło
10 osób?

Szukasz sposobu,
by ochronić młodych ludzi
przed narkotykami?
„Dopalacze – powiedz stop!”
to idealne rozwiązanie!
Kampania kompleksowo
przedstawia tematykę nowych
narkotyków. W materiałach informujemy
dzieci i młodzież, jak groźne są dopalacze
i jakie konsekwencje dla zdrowia powodują.
Wyjaśniamy, że po ich zażyciu można zupełnie
stracić nad sobą kontrolę: widzieć i słyszeć
rzeczy, które nie istnieją, podejmować
niewytłumaczalne ryzyko, okaleczać się
lub zachowywać w kompromitujący
sposób. Przekonujemy, że
są to bardzo niebezpieczne
substancje psychoaktywne
i nawet jednorazowe użycie może
spowodować nieodwracalne zmiany
oraz prowadzić do uzależnienia.

Materiały dla rodziców to zestaw
praktycznych porad i wskazówek.
Wyjaśniamy w nich, czym są dopalacze i jaką
mogą przyjmować postać. Przedstawiamy
najczęstsze sygnały, które mogą świadczyć
o tym, że dziecko zażywa narkotyki.
Instruujemy, jak rozmawiać w sytuacji, gdy
młody człowiek bierze dopalacze. Informujemy
o konsekwencjach dla zdrowia i życia oraz
podpowiadamy, gdzie szukać wsparcia.
Wiedza przekazana w kampanii
pozwoli zrozumieć problem nawet
osobom, które wcześniej nie miały
pojęcia o dopalaczach!

Dołącz do wielu samorządów,
w których kampania przynosi efekty!

Sprawdzone materiały profilaktyczne dla Państwa gminy!
Przedstawiamy zestaw
ulotek i plakatów,
w których przestrzegamy
młodych ludzi przed
tragicznymi skutkami
zażywania tzw. nowych
narkotyków i wskazujemy,
gdzie szukać pomocy.
W materiałach informujemy
dzieci i młodzież, jak groźne są
dopalacze i jakie konsekwencje
dla zdrowia powodują.
Rodziców uczymy, jak
rozpoznać, czy dziecko
sięga po dopalacze, jak
rozmawiać o problemie
i gdzie zgłosić się
po wsparcie.

Makabryczne konsekwencje
– ulotka dla młodzieży

O krok od tragedii…
– ulotka dla młodzieży

Dopalacze — zachowaj czujność
– ulotka dla rodziców

Dopalacze — nie ignoruj
problemu – ulotka dla młodzieży

W ulotce ostrzegamy dzieci i młodzież: „Wielu Twoich rówieśników
przez stosowanie dopalaczy będzie cierpieć latami: borykać
się z problemami z prawem, zanikami pamięci, bezsennością
i napadami lęku. Niebezpieczny środek zniszczył im zdrowie. Być
może nieodwracalnie”.

Ulotka to świadectwo 15-letniego Patryka,
który spróbował dopalaczy. Eksperyment
zakończył się wypadkiem. Chłopak apeluje
do swoich rówieśników, by nie powielali
jego błędu.

W ulotce przedstawiamy zestaw sygnałów, które mogą świadczyć
o tym, że dziecko stosuje dopalacze. Instruujemy, na co zwrócić
szczególną uwagę (np. nagłe wyjścia z domu poprzedzone rozmową
telefoniczną, nowe przedmioty w pokoju, wzrost wydatków). Edukujemy, jak postępować w sytuacji, gdy dziecko zażyło narkotyki.

W ulotce apelujemy do młodych ludzi, by nie
pozostawali obojętni na problem dopalaczy.
Zachęcamy do reakcji i przekazujemy numery
telefonów, pod którymi można uzyskać wsparcie.
Wyjaśniamy, że sprawę można zgłosić anonimowo.

Dopalacze — gdzie szukać pomocy?
– ulotka dla rodziców

Dopalacze — czemu są tak
niebezpieczne? – ulotka dla rodziców

Dopalacze niosą śmierć. Nie ryzykuj!
– ulotka dla młodzieży

Nie miałam pojęcia, że to
dopalacze… – ulotka dla rodziców

W ulotce wyjaśniamy, jak postępować w sytuacji, gdy rodzic
podejrzewa dziecko o stosowanie dopalaczy. Wskazujemy
miejsca, do których można się udać po pomoc bez skierowania.
Podajemy także numery telefonów do instytucji, które udzielają
wsparcia.

W ulotce informujemy, że dopalacze są oferowane w postaci tabletek, proszku, mieszanek
ziołowych, płynów czy kapsułek. Ostrzegamy,
że dostępne w aptekach testy narkotykowe nie
reagują na substancje zawarte w dopalaczach.

W ulotce wymieniamy skutki zażywania dopalaczy: wahania nastroju, zaburzenia świadomości, myśli samobójcze i wiele innych.
Ostrzegamy, że narkotyki mogą przyczynić się do zawału serca,
udaru mózgu oraz chorób psychicznych. Wyjaśniamy także,
jak rozpoznać, że ktoś zażył dopalacze.

Ulotka to świadectwo matki 16-letniej Patrycji. Kobieta zauważyła zmiany w zachowaniu
córki. Jej uwagę zwróciły dziwne dostawy
do domu. Okazało się, że kurier doręczał...
narkotyki.

Marzysz o takiej „zabawie”?
Plakat, format B2

Materiały kampanii
pomagają szkołom
wypełniać obowiązki
nałożone przez
Ministra Edukacji
Narodowej:
l 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,
l w Rozporządzeniu z dnia 30
maja 2014 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie
podstawy programowej
wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego
w różnych typach szkół.

Dopalacze niszczą życie!
Plakat, format B2

W skład pakietu wchodzą:
Ulotki dla młodzieży:
l O krok od tragedii…
– format 1/3 A4, 300 egzemplarzy
lD
 opalacze – nie ignoruj problemu
– format 1/3 A4, 300 egzemplarzy
lM
 akabryczne konsekwencje
– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
lD
 opalacze niosą śmierć. Nie ryzykuj!
– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy

Ulotki dla rodziców:
l Dopalacze – czemu są tak niebezpieczne?
– format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy
l Dopalacze – gdzie szukać pomocy?
– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l Dopalacze – zachowaj czujność
– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l Nie miałam pojęcia, że to dopalacze…
– format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy

Plakaty:
l Dopalacze. Marzysz o takiej „zabawie”?
– format B2, 30 egzemplarzy
l Dopalacze niszczą życie!
– format B2, 30 egzemplarzy

Opcja „Faktura w 2019
roku!”. Zapłać środkami
z budżetu 2019
Wiele gmin chce spożytkować zaoszczędzone pieniądze w ostatnich miesiącach roku. Aby
rzetelnie rozliczyć się z tegorocznego budżetu, trzeba mieć pewność, że materiały zakupione
w 2019 r. oraz faktura dotrą do gminy jeszcze w tym roku. Właśnie to gwarantujemy
w „Dopalacze – powiedz stop!”. Gminy, które chcą zapłacić za materiały z tegorocznego
budżetu, mogą to zrobić, zaznaczając opcję „Faktura w 2019 roku!”. Zgłoszenie
należy wysłać najpóźniej do 20 grudnia 2019 r. Kup materiały już teraz, by
bezpiecznie rozliczyć budżet 2019 i od razu cieszyć się udziałem w kampanii!

Ważne terminy

l do 20 grudnia 2019 r. realizujemy opcję „Faktura w 2019 roku!”
l do 29 lutego 2020 r. przyjmujemy zgłoszenia do kampanii

Koszt pełnego pakietu kampanii to 2400 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 „Dopalacze – powiedz stop!”
tel.: 12 635 20 20, faks: 12 635 19 19
e-mail: info@akademiaprofilaktyki.pl
www.dopalaczepowiedzstop.pl

