
Możemy ich powstrzymać!
Kampania z myślą o bezpieczeństwie na drogach

Plaga 
pijanych  
kierowców 
powróciła

SPECJALNA 
OFERTA  

NA DZIESIĘCIOLECIE 
KRAKOWSKIEJ AKADEMII 

PROFILAKTYKI
Zamów materiały 

i odbierz wyjątkowe 
prezenty!

> Więcej – s. 4-5

Nagroda za szybkie 
zgłoszenie! Zamów 

do końca lutego 
2020 r. i odbierz 
gratis wybraną 

książkę!
> Więcej – s. 6



Policja bije na alarm:  
coraz więcej  
pijanych kierowców!

W ciągu pierwszych siedmiu 
miesięcy roku zatrzymano aż 
ponad 63 tys. pijanych 
kierujących. To o ponad 3,2 tys. 
więcej niż w analogicznym okresie 
poprzedniego roku. Zdecydowana 
większość z nich dopuściła się 
przestępstwa – prowadziła, mając 
ponad pół promila alkoholu we 
krwi. To oznacza, że kierowcy 
wypili więcej niż jedno piwo.

Nie dopuść, by z powodu 
nietrzeźwych kierujących 

ginęli niewinni ludzie!

Wobec tak przerażających statystyk nie można 
pozostać obojętnym! Bierność oznacza ciche przyzwolenie na 
jazdę po alkoholu. „Przeciw pijanym kierowcom” 
to jedyna kampania dla samorządów, która 
tak kompleksowo przedstawia problem 
nietrzeźwości na drogach. Pozwala dotrzeć z ważnym 
przekazem nie tylko do kierujących, lecz także do pasażerów, 
świadków jazdy po alkoholu, uczniów szkół nauki jazdy, młodzieży 
i punktów sprzedaży alkoholu. Ulotki obalają mity na temat 
trzeźwienia. Można się z nich dowiedzieć, że sen, prysznic i obfity 
posiłek nie gwarantują, iż w naszym organizmie nie ma alkoholu. 
Materiały przekonują, że po zakrapianej imprezie rano 
lepiej nie wsiadać za kierownicę. Instruują także, jak 
przeliczać ilość wypitego alkoholu na czas potrzebny na 
wytrzeźwienie.
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Sprawdzone materiały profilaktyczne dla Państwa gminy!

W ramach kampanii 
„Przeciw pijanym 
kierowcom” 
opracowaliśmy serię 
materiałów, które
trafiają do 
wyobraźni 
mieszkańców 
i przyciągają 
uwagę. Jak zwykle 
zadbaliśmy 
o najwyższą jakość 
merytoryczną oraz 
najlepszą szatę 
graficzną plakatów 
i ulotek.

Przystępując do kampanii, 
samorząd realizuje zadanie 
z art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.

Alkohol – jak wpływa na kierowcę?  
– ulotka dla dorosłych
W ulotce wyjaśniamy, że alkohol jest substancją psychoak-
tywną, która silnie wpływa na organizm. Badania dowiodły, 
że nawet niewielkie stężenie alkoholu we krwi skutkuje 
pogorszeniem sprawności ruchowej kierowcy. Alkohol 
ogranicza pole widzenia. Trudniej zauważyć np. pieszego, który 
zbliża się do pasów.

Pijany kierowca – jak rozpoznać?  
– ulotka dla dorosłych
W ulotce wymieniamy najczęstsze sygnały, które mogą świad-
czyć o tym, że kierujący znajduje się pod wpływem alkoholu. 
Informujemy, że prawo zezwala każdemu na ujęcie pijanego 
kierowcy złapanego na gorącym uczynku. To tzw. zatrzymanie 
obywatelskie. Apelujemy, by nie zapominać o własnym 
bezpieczeństwie.

Pijany kierowca zabrał mi 
marzenia – ulotka dla młodzieży
Ulotka to świadectwo 15-letniej Patrycji, 
która wsiadła do samochodu z pijanym 
Kamilem. Od domu dzieliły ich 3 kilometry. 
Na drogę wybiegła sarna. Chłopak chciał ją 
ominąć, ale stracił panowanie nad samocho-
dem i uderzył w drzewo...

Piłeś? Nie prowadź!  
– ulotka dla dorosłych
W ulotce wyjaśniamy: sporo kierowców 
popełnia ten błąd. Wydaje im się, że po 
jednym czy dwóch piwach można wsiąść 
za kierownicę. Często tłumaczą sobie: „To 
blisko”, „Doskonale znam trasę”, „Przecież 
nic się nie stanie”. TO NIEPRAWDA!

Piłeś? Upewnij się, że możesz prowadzić!  
– ulotka dla dorosłych
W ulotce wyjaśniamy, jak przeliczyć ilość wypitego alkoholu na 
czas potrzebny do wytrzeźwienia. Załączamy tabelki,  
które na podstawie wagi i liczby tzw. porcji standardowych po-
zwalają oszacować czas, po jakim można prowadzić. Tłumaczymy 
też, jak alkohol wpływa na reakcje kierującego.

Nie wierz w bajki o trzeźwieniu  
– ulotka dla młodzieży
W ulotce obalamy najczęstsze mity na temat trzeźwienia. 
Wyjaśniamy, że mocna kawa, prysznic czy tłusty posiłek 
nie pomogą szybciej wytrzeźwieć. Zdecydowana większość 
alkoholu jest rozkładana przez wątrobę. A jej pracy nie da 
się przyspieszyć!

Bądź odpowiedzialny  
– ulotka dla młodzieży
W ulotce apelujemy do młodych ludzi, by 
wykazywali się odpowiedzialnością i dojrzałością. 
Podpowiadamy, jak rozmawiać z osobą, która 
chce prowadzić po alkoholu. Tłumaczymy, że jeśli 
wszystkie sposoby zawiodą, należy wezwać policję.

Jazda po alkoholu? Ty wybierasz  
– plakat

Za kierownicą – tylko trzeźwy  
– plakat

Po alkoholu jesteś kiepskim 
kierowcą – ulotka dla dorosłych
W ulotce pokazujemy wyniki badań prze-
prowadzonych na symulatorach. Wykazały 
one, że każdorazowe podniesienie poziomu 
alkoholu we krwi o zaledwie 0,1‰ obniża 
sprawność ruchową aż o ponad procent. 3



Wyjątkowe prezenty na dziesięciolecie  
Krakowskiej Akademii Profilaktyki

Z dumą świętujemy 
10 lat działalności. 
W tym szczególnym 
czasie pragniemy 
uhonorować 
i nagrodzić samorządy 
szczególnie aktywne 
na polu profilaktyki. 
Przygotowaliśmy dla 
Państwa zestaw 
prezentów, które 
pomogą w codziennej 
pracy i sprawią, że 
działalność będzie jeszcze 
efektywniejsza.  
Dla najbardziej 
aktywnych 
samorządów mamy 
specjalne prestiżowe 
wyróżnienie!

Podręcznik dla uczestników

Szkolenie bez wychodzenia z domu

Gminna 
KomiSja

GMINNA KOMISJA 
– WYGODNY PAKIET 
SZKOLENIOWY
Każdy samorząd, który do końca marca zamówi za 
minimum 2400 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.

Co zrobić, by otrzymać prezent?

4
 Wystarczy zamówić dowolne 
materiały o wartości 2400 zł. 
Może to być pełny pakiet jednej 
kampanii albo po pół pakietu 
dwóch kampanii.
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Wyjątkowe prezenty na dziesięciolecie  
Krakowskiej Akademii Profilaktyki

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!

Rodzina
– najcieplejsze miejsce pod słońcem Mamy dla siebie czas

Mama, tata i ja

Rodzina to siła!

To gratka
mieć takiego dziadka

Najlepsza  
babcia  

na świecie!

Dom, miłość, rodzina

Możemy na sobie polegać

Kocham – pomagam

Stop
pijanym

kierowcom

Pijany 
kierowca?

Nie wsiadam!

Pijany
kierowca 

– mowie „NIE!”
,

,

Pijany
kierowca 

– zareaguj!”

Za kierownicą
zawsze trzeźwy

Trzeźwi na drodze
Widoczni 

na drodze! Dopalacze – powiedz stop!

Dopalacze  
– nie, dziękuję!

Nie wierzę 
w bajki 
o dopalaczach

Co zrobić, by otrzymać prezent?

4 Każda gmina, która zamówi pełny pakiet 
kampanii, otrzyma 50 arkuszy naklejek. 
Każdy arkusz to 20 naklejek, co oznacza, 
że samorząd będzie miał do dyspozycji aż 
tysiąc naklejek!

PRESTIżOWA PERSONALIZOWANA STATUETKA „GMINA ZASłUżONA 
DLA PROFILAKTYKI” Z WYGRAWEROWANĄ NAZWĄ SAMORZĄDU 
Jak otrzymać to wyróżnienie?

4
 Samorząd, który zamówi cztery kampanie („Postaw na rodzinę!”, „Przeciw pijanym kierowcom!”, „Reaguj na przemoc!”, 
„Dopalacze – powiedz stop!”), otrzyma elegancką personalizowaną statuetkę z wygrawerowaną nazwą samorządu i hasłem 
„zasłużony dla profilaktyki”.
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„Zaproszenie do życia” – książka 
uświadamia, że pewne nasze postawy 
i przekonania utrudniają samorealiza-
cję i spełnienie pragnień. Większość 
ograniczeń wynika u nas ze strachu 
i potrzeby kurczowego trzymania się 
zasad. Dlatego niektórzy mają wpojony 
w procesie wychowania lęk przed 
dopuszczeniem do głosu spontanicz-
nego „ducha”. W kolejnych rozdziałach 
autorka omawia możliwości zmiany 
myślenia i zachowania, zaprasza do 
pielęgnowania życia.

„Podnieś głowę” – książka adre-
sowana przede wszystkim do kobiet 
– zarówno tych, które borykają się 
z poważnymi problemami życiowymi, 
jak i tych, które są szczęśliwe, ale mają 
– jak wszyscy ludzie – chwile smutku 
i słabości. Autorka opowiada o tym, jak 
radzić sobie z urazami z dzieciństwa, 
uzależnieniami, lękami, perfekcjoni-
zmem, złością, starzeniem i śmiercią 
bliskich osób. Przekazuje wiarę w to, 
że trzeba tylko z odwagą „podnieść 
głowę”, aby uczynić życie szczęśliwszym.

„Rak duszy. O alkoholizmie” – 
książka to opowieść o własnej drodze 
autorki do zawodu terapeuty uzależnień. 
Ewa Woydyłło przekazuje czytelnikom 
wiedzę na temat istoty uzależnienia oraz 
porady, jak z nim walczyć przy pomocy 
ruchu AA i jak żyć z uzależnionym. 
Książka pokazuje, że można nauczyć 
się z powodzeniem kierować własnym 
życiem i osiągać zamierzone cele. Jak 
przekonuje autorka, wszyscy jesteśmy 
od czegoś uzależnieni i nikogo nie 
możemy zmienić, najwyżej siebie.

„Wybieram wolność, czyli rzecz 
o wyzwalaniu się z uzależnień” 
– książka jest wprowadzeniem do 
problemu alkoholizmu, istoty uzależ-
nień i zastosowania w życiu programu 
Dwunastu Kroków. W programie cho-
dzi o świadome i dobrowolne wzięcie 
na siebie odpowiedzialności za swoje 
życie, o porzucenie zwyczaju obwinia-
nia innych za własne niepowodzenia, 
określenie granic odpowiedzialności 
i uniezależnienie się od tego, co robią 
lub myślą inni ludzie.

Każdy samorząd, który do końca 
lutego 2020 r. złoży zamówienie na 
materiały Krakowskiej Akademii 
Profilaktyki, otrzyma nagrodę 
przydatną w działalności 
profilaktycznej. Do wyboru 
jedna z czterech książek cieszących 
się wielkim uznaniem osób zaj-
mujących się profilaktyką. Autorką 
publikacji jest Ewa Woydyłło- 
-Osiatyńska – znakomity psy-
cholog i doświadczony terapeuta 
uzależnień. Jej sukcesem jest m.in. 
rozpowszechnienie w Polsce lecze-
nia według tzw. modelu Minne-
sota, opartego na filozofii Ano-
nimowych Alkoholików. Mogą 
Państwo wybierać spośród 
następujących tytułów:

SPECJALNA PROMOCJA  
DO KOŃCA LUTEGO 2020 R. – NIE ZWLEKAJ!  

WłĄCZ SIĘ DO KAMPANII I ODBIERZ DODATKOWĄ NAGRODĘ

ZAChĘCAMY DO PRZESYłANIA ZAMÓWIEŃ. KSIĄżKI TO WSPANIAłA NAGRODA 
I MOżLIWOŚĆ ZDOBYCIA PRZYDATNEJ WIEDZY Z POżYTKIEM DLA SIEBIE I MIESZKAŃCÓW
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W skład pakietu wchodzą:
Ulotki dla dorosłych:
l  Alkohol – jak wpływa na kierowcę?  

– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy

l  Pijany kierowca – jak rozpoznać?  
– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy

l  Piłeś? Nie prowadź! – format 1/3 A4, 300 egzemplarzy

l  Piłeś? Upewnij się, że możesz prowadzić!  
– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy

l  Po alkoholu jesteś kiepskim kierowcą  
– format 1/3 A4, 300 egzemplarzy

Ulotki dla młodzieży:
l  Nie wierz w bajki o trzeźwieniu  

– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy

l  Pijany kierowca zabrał mi marzenia  
– format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy

l  Bądź odpowiedzialny  
– format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy

Plakaty:
l  Jazda po alkoholu? Ty wybierasz – format B2, 30 egzemplarzy

l  Za kierownicą — tylko trzeźwy – format B2, 30 egzemplarzy

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 „Przeciw pijanym kierowcom!”
tel.: 12 635 20 20, faks: 12 635 19 19
e-mail: info@akademiaprofilaktyki.pl
www.przeciwpijanymkierowcom.pl

Zbudujmy wielką koalicję 
przeciw pijanym kierowcom. 
Zamów sprawdzoną kampanię!
Zacznij działania od razu!
Polecamy skorzystanie z opcji „Zaczynamy wcześniej!”, dzięki której 
niemal natychmiast po zakupie można rozpocząć działania profilaktycz-
ne. 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 2020 r. Do gmin, które nie zaznaczą 
opcji „Zaczynamy wcześniej!”, materiały kampanii i fakturę wysyłamy 
31 marca 2020 r.
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