Sprawdê,
czy Twoje picie

JEST BEZPIECZNE
Ogólnopolska Społeczna Kampania Edukacyjna
Paƒstwowej Agencji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych
Ka˝dego dnia dziesiàtki samorzàdów lokalnych
z całej Polski zgłaszajà si´ do ogólnopolskiej
kampanii edukacyjnej pt. „Sprawdê, czy Twoje picie
jest bezpieczne”. Jej celem jest ograniczenie liczby
osób pijàcych alkohol w sposób ryzykowny
i szkodliwy oraz przekazanie wiedzy na temat
zdrowotnych i społecznych szkód, jakie mogà
wiàzaç si´ z piciem alkoholu.
Przeka˝emy Paƒstwu nie tylko materiały edukacyjne,
ale dostarczymy tak˝e instrumentów
do samodzielnego organizowania inicjatyw
promujàcych kampani´ i jej przekaz.
Krok po kroku wyjaÊnimy, co mo˝na zrobiç,
aby projekt stał si´ widocznym i wa˝nym
przedsi´wzi´ciem w Paƒstwa gminie i regionie.
Wszystkie gminy, które zgłoszà udział w kampanii,
zaprosimy na oﬁcjalne jej otwarcie 7 kwietnia br.
w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
ObecnoÊç podczas uroczystoÊci zapowiedział
Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski.
Do udziału w inauguracji zaprosiliÊmy tak˝e
ekspertów z zagranicy, którzy od lat tworzà zało˝enia
europejskiej polityki wobec problemów alkoholowych.
Spotkanie b´dzie równie˝ okazjà do zorganizowania
konferencji prasowej, podczas której omówimy
najnowsze wyniki badaƒ dotyczàce wzorów picia
alkoholu przez Polaków oraz rekomendowane kierunki
działaƒ. Nasza kampania to doskonała odpowiedê
na rosnàce spo˝ycie alkoholu w Polsce!

Szanowni Paƒstwo!
Alkohol obecny jest w kulturze europejskiej od wielu setek lat.
Od lat kilkudziesi´ciu zaczyna byç postrzegany jako produkt
powodujàcy straty zdrowotne i ﬁnansowe w skali rodziny oraz
ekonomiczne w skali kraju. JednoczeÊnie jest to jednak artykuł
legalny i nikt nie postuluje wycofania go z obiegu handlowego.
Dlatego warto rozmawiaç o modelu spo˝ywania alkoholu.
Warto zastanawiaç si´ nad konsekwencjami jego u˝ywania.
Kampania, do której Paƒstwa zapraszamy, ma pobudziç reﬂeksj´
nad tym, jakà rol´ alkohol odgrywa w naszym otoczeniu
i jak dalece spo˝ywany alkohol zmienia nasze post´powanie.
Warto pytaç czy w kulturze nie dominuje taki model spo˝ywania
alkoholu, którego negatywne skutki stajà si´ realnym problemem
społecznym.
Do przeprowadzenia kampanii skłaniajà nas dane statystyczne.
W ostatnich pi´ciu latach pijemy coraz wi´cej i zbli˝amy si´
do poziomu lat siedemdziesiàtych ubieg∏ego stulecia – a chyba
nie warto ponownie byç negatywnym przodownikiem Europy?
Zapraszam Paƒstwa do współdziałania w kampanii
„Sprawdê, czy Twoje picie jest bezpieczne”.
Krzysztof Brzózka
Dyrektor Paƒstwowej Agencji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych

Kampani´ obj´ło honorowym patronatem
Biuro Âwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce.
Osobistego wsparcia udzielił naszym działaniom równie˝
Wiceminister Zdrowia dr n. med. Adam Fronczak.
Partnerem przedsi´wzi´cia jest Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
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WYPOWIEDZI PRZEDSTAWICIELI SAMORZÑDÓW,
Miasto i Gmina Debrzno od lat uczestniczy w realizacji wszystkich ogólnopolskich kampanii edukacyjnych
przygotowywanych przez PARPA. Teraz przychodzi czas na t´ najwa˝niejszà – skierowanà przede wszystkim do osób
dorosłych. Bogata oferta materiałów edukacyjnych adresowana do wszystkich Êrodowisk, stwarza niepowtarzalnà
mo˝liwoÊç dotarcia do ka˝dego mieszkaƒca i do ka˝dej rodziny, a tym samym zainicjowania rzeczywistych zmian postaw
wobec alkoholu. Jestem przekonany, ˝e to najskuteczniejsza, a zarazem najtaƒsza forma oddziaływaƒ proﬁlaktycznych
w społecznoÊci lokalnej. WłaÊnie z tych wzgl´dów szczególnie goràco zach´cam do udziału w kampanii gminy
miejsko-wiejskie i wiejskie, które cz´sto dysponujà ograniczonymi Êrodkami na realizacj´ zadaƒ z zakresu proﬁlaktyki.
ANDRZEJ PLUTO-PRÑDZY¡SKI
Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno ds. Proﬁlaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych

Debrzno

Bielice

Działajàca na terenie Bielic
Gminna Komisja Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych
widzi problem znaczàcej liczby
doros∏ych nadu˝ywajàcych alkoholu.
Poprzez przystàpienie
do ogólnopolskiej kampanii
proﬁlaktyczno-edukacyjnej
„Sprawdê, czy Twoje picie
jest bezpieczne” chcemy
odpowiedzieç na zapotrzebowanie
naszych mieszkaƒców.
Z zainteresowaniem czekamy
na materiały, które b´dà uczyç
postaw i umiej´tnoÊci słu˝àcych
zdrowemu i trzeêwemu
stylowi ˝ycia.
KAMELA WILCZY¡SKA
Przewodniczàca Gminnej Komisji
ds. Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych
Zast´pca Wójta Gminy Bielice

Konferencja inaugurujàca kampani´
7 kwietnia 2009 roku
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

W Krakowie czekaliÊmy na takà inicjatyw´. Gminne Programy Rozwiàzywania
Problemów Alkoholowych skoncentrowane na proﬁlaktyce w szkołach
i zapewnieniu dost´pnoÊci terapii to zdecydowanie za mało. Osób pijàcych
ryzykownie i szkodliwie jest przecie˝ trzy razy wi´cej ni˝ osób uzale˝nionych
od alkoholu. Dotarcie do nich z edukacjà i interwencjà – zanim dojdzie
do kumulacji szkód i uzale˝nienia – powinno byç jednym z priorytetów
lokalnej polityki. „Sprawdê, czy Twoje picie jest bezpieczne” to przekaz
zach´cajàcy do ograniczania iloÊci spo˝ywanego alkoholu i zmiany wzoru picia
na mniej destrukcyjny. ˚eby nie przekroczyç granicy, zza której powrót
nie b´dzie ju˝ mo˝liwy. Warto dotrzeç z tym przekazem do mieszkaƒców.
MAREK JACHOWICZ
Główny Specjalista ds. Uzale˝nieƒ w Urz´dzie Miasta Krakowa

KAMPANIA EDUKACYJNA PARPA

, KTÓRE JU˚ PRZYSTÑPIŁY DO KAMPANII:
W wielu spoÊród nas pokutuje przeÊwiadczenie, ˝e o alkoholu i problemach alkoholowych wiemy wszystko.
Niestety, tak nie jest. Wiele jeszcze przed nami. Wiem jak wa˝nà rol´ odgrywa edukacja publiczna.
Cz´sto z przera˝eniem stwierdzam podczas programów szkoleniowych, organizowanych dla przyszłych
kierowców, ˝e nie ma nawyku liczenia iloÊci spo˝ywanych napojów alkoholowych, nie mówiàc
o wiedzy na temat nast´pstw, jakich nale˝y spodziewaç si´ po spo˝yciu okreÊlonych dawek alkoholu.
Goràco popieram nowà kampani´ PARPA. Czekamy na poczàtek kampanii!!!

BŁA˚EJ GAWRO¡SKI
Dyrektor Miejskiego Zespołu Proﬁlaktyki i Terapii Uzale˝nieƒ w Olsztynie

Olsztyn
Ka˝dy, zainteresowany politykà zdrowotnà, samorzàd lokalny powinien zapewniç swoim
mieszkaƒcom odpowiednie informacje dotyczàce u˝ywania alkoholu i jego nast´pstw.
Piciu alkoholu towarzyszy osiàganie przyjemnoÊci, ale jednoczeÊnie mo˝e ono powodowaç
szkodliwe konsekwencje. Dlatego te˝ konieczne jest dostarczenie zrozumiałej i rzetelnej
wiedzy na temat alkoholu mieszkaƒcom gmin i miast po to, aby mogli oni podejmowaç
decyzje słu˝àce zachowaniu swojego zdrowia. Z pewnoÊcià kampania pod hasłem
„Sprawdê, czy Twoje picie jest bezpieczne” jest do tego doskonałà okazjà i mam nadziej´,
˝e stanie si´ znaczàcà inspiracjà dla społecznoÊci lokalnych do uruchamiania działaƒ
edukacyjnych w tym zakresie. OsobiÊcie popieram ide´ tej kampanii i ˝ycz´ wielu
sukcesów jej realizatorom.
IRENEUSZ NIEWIAROWSKI
Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Krajowego Stowarzyszenia So∏tysów

Warszawa

Grodzisko Dolne
Kraków

Samorzàd gminy Grodzisko Dolne zgłosił si´
ju˝ do kampanii „Sprawdê, czy Twoje picie jest
bezpieczne”. KierowaliÊmy si´ kompleksowoÊcià
działaƒ edukacyjnych i proﬁlaktycznych
zaproponowanych w ofercie kampanii.
Mam gł´bokie przekonanie, ˝e siła oddziaływania
projektu spowoduje wzrost ÊwiadomoÊci lokalnej
społecznoÊci i przyczyni si´ do trwałych efektów
w postaci wytworzenia praktycznych
mechanizmów zmiany wzorów picia alkoholu.
STANISŁAW BAJ
Pełnomocnik Wójta ds. Proﬁlaktyki Uzale˝nieƒ
Grodzisko Dolne

OGÓLNOPOLSKA SPOŁECZNA

CO PROPONUJEMY SAMORZÑDOM LOKALNYM:
KA˚DA GMINA, KTÓRA ZGŁOSI SI¢ DO KAMPANII, OTRZYMA BEZPŁATNIE PAKIET EDUKACYJNY
(PARPA pokrywa koszty pakietu wraz z przesyłkà!)

ZAWARTOÂå BEZPŁATNEGO PAKIETU EDUKACYJNEGO
Ksià˝ka „Proﬁlaktyka na co dzieƒ – alkohol w ˝yciu nastolatków” Aleksandry Karasowskiej, 15 sztuk
Broszura „Rozpoznawanie problemów alkoholowych i krótka interwencja” w opracowaniu Jagody
Fudały (PARPA), 20 sztuk
Ulotka „Pomaraƒczowa Linia” – w formacie A4 zło˝onym do DL, 150 sztuk
Ulotka edukacyjna „Sprawdê, czy Twoje picie jest bezpieczne” – w formacie A4, 250 sztuk
Przewodnik do realizacji kampanii w samorzàdzie gminnym (a w nim m.in. scenariusze debat, szkoleƒ,
wywiadówek, listy edukatorów oraz zasady udziału w konkursie na przedsi´wzi´cie proﬁlaktyczne)
Spot telewizyjny i radiowy

RAZEM – 438 sztuk materiałów edukacyjnych
Gminy miejskie i miejsko-wiejskie, w celu lepszego zaspokojenia potrzeb nauczycieli i lekarzy z ich terenu,
otrzymajà w ramach bezpłatnego pakietu powi´kszonà liczb´ publikacji ksià˝kowych i broszur.

KA˚DA GMINA UCZESTNICZÑCA W KAMPANII
MO˚E KUPIå OD WYDAWNICTWA PARPAMEDIA PAKIET DODATKOWY!

ZAWARTOÂå PŁATNEGO PAKIETU DODATKOWEGO
„Sprawdê, czy Twoje picie jest bezpieczne” – broszura, 16 stron w formacie 15*15 cm, 50 sztuk
„Sprawdê, czy Twoje picie jest bezpieczne” – ulotka w formacie A4 zło˝onym do DL, 500 sztuk
„Zdrowie i alkohol” – ulotka w formacie A4 zło˝onym do A5 , 250 sztuk
„Kobiety i alkohol” – broszura, 12 stron w formacie 15*15 cm, 50 sztuk
„Rodzina z problemem alkoholowym” – broszura, 8 stron w formacie 15*15 cm, 100 sztuk
„Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym” – broszura, 8 stron w formacie 15*15 cm, 100 sztuk
„Czy sprzedawaç alkohol nieletnim” – broszura, 12 stron w formacie 15*15 cm, 50 sztuk
„Kierowca i alkohol” – broszura, 16 stron w formacie 15*15 cm, 50 sztuk
„Kierowca i alkohol” – ulotka w formacie A4 zło˝onym do DL, 250 sztuk
Ulotka dla uczniów szkół podstawowych – w formacie A4 zło˝onym do DL, 250 sztuk
Ulotka dla uczniów szkół gimnazjalnych – w formacie A4 zło˝onym do DL, 250 sztuk
„Nasze dzieci i alkohol” – broszura, 16 stron w formacie 15*15 cm, 100 sztuk
„Podstawowe zasady dobrego komunikowania si´ z dzieçmi” – przewodnik dla rodziców,
format zeszytowy, 100 sztuk
„Podstawowe zasady dobrego komunikowania si´ z uczniami” – przewodnik dla nauczycieli,
format zeszytowy, 30 sztuk
„Zasady dobrego komunikowania si´” – ulotka dla młodzie˝y w formacie 1/3 A4, 250 sztuk
Ulotka promujàca stron´ www dla młodzie˝y – w formacie 2/3 A4 zło˝onym do DL, 250 sztuk
„Co Ty wiesz o alkoholu” – plakat w formacie A1, 20 sztuk
Plakat dla szkół – w formacie A2, 40 sztuk

RAZEM – 2690 sztuk materiałów edukacyjnych w PAKIECIE DODATKOWYM
CENA PAKIETU DODATKOWEGO –

800 ZŁ + VAT

GMINY MOGÑ ZAMÓWIå WIELOKROTNOÂå PAKIETU DODATKOWEGO, np. 2 lub 3 PAKIETY.

KAMPANIA EDUKACYJNA PARPA

KA˚DA GMINA, KTÓRA ZGŁOSI UDZIAŁ W KAMPANII:
otrzyma na płycie DVD spot telewizyjny i radiowy oraz wzory informacji prasowych
otrzyma scenariusz umo˝liwiajàcy przeprowadzenie lokalnej debaty, wraz z listà kontaktowà
przeszkolonych przez PARPA edukatorów, których b´dzie mo˝na zaprosiç do współpracy;
ka˝dy edukator b´dzie dysponował prezentacjà multimedialnà
b´dzie miała mo˝liwoÊç udziału w szkoleniach dla personelu podstawowej opieki zdrowotnej
(PARPA udost´pni procedur´ szkolenia oraz list´ osób przygotowanych do realizacji tych szkoleƒ)
b´dzie mogła podjàç działania edukacyjne skierowane do rodziców, na podstawie opracowanego
scenariusza wywiadówki
otrzyma propozycj´ realizacji zaj´ç proﬁlaktycznych w szkołach oraz udziału w konkursie
na przedsi´wzi´cie proﬁlaktyczne, przygotowane i zrealizowane przez młodzie˝
dostanie instrumenty do uruchomienia działaƒ edukacyjnych, zaadresowanych do sprzedawców
alkoholu (PARPA udost´pni list´ instruktorów przygotowanych do realizacji szkoleƒ
dla sprzedawców)
b´dzie mogła promowaç swoje działania na stronie internetowej, utworzonej dla celów kampanii
b´dzie mogła wykorzystaç stron´ internetowà dla młodzie˝y oraz promowaç jà w szkołach
otrzyma prawo wykorzystania linii graﬁcznej kampanii do produkcji bilboardów
z własnym herbem lub logo
zostanie zaproszona do udziału w spotkaniu inaugurujàcym i podsumowujàcym kampani´
otrzyma dyplom wraz z podzi´kowaniami od organizatorów kampanii

Ka˝da gmina przyst´pujàca do kampanii, otrzyma przewodnik do realizacji działaƒ,
wraz z załàcznikami w postaci scenariuszy i listy edukatorów oraz opisem,
w jaki sposób mo˝na wykorzystaç materiały edukacyjne.
Czekamy na formalne zgłoszenia do udziału w kampanii do koƒca lutego 2009 roku
(formularz zgłoszenia w załàczeniu).
Osoba wskazana w zgłoszeniu, jako odpowiedzialna za koordynowanie działaƒ
kampanijnych, zostanie mianowania Ambasadorem Kampanii
i otrzyma od Agencji stosowny dokument.

Ka˝dego dnia do kampanii „Sprawdê, czy Twoje picie
jest bezpieczne” zgłaszajà si´ dziesiàtki samorzàdów lokalnych.
Paƒstwa równie˝ nie mo˝e w niej zabraknàç!!!
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Zapraszamy do współpracy samorzàdy lokalne z całej Polski!
Wiemy, ˝e promowanie postaw prozdrowotnych – w tym rozwa˝nego si´gania po alkohol
– znajduje si´ wÊród priorytetów działaƒ lokalnych i wpisuje si´ w gminne programy proﬁlaktyki
i rozwiàzywania problemów alkoholowych. Wspólnie z Paƒstwem chcemy uruchomiç proces zmiany
postaw wobec alkoholu i zaszczepiç w konsumentach napojów alkoholowych potrzeb´ Êwiadomego
i ostro˝nego ich spo˝ywania.
Kampani´ adresujemy do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych. Zach´cimy w niej
do oceny własnego modelu picia i odpowiedzi na pytanie: „CZY MOJE PICIE JEST BEZPIECZNE?”.
Powiemy o zagro˝eniach (zdrowotnych i spo∏ecznych), jakie mogà pojawiç si´ w zwiàzku z piciem
szkodliwym i w niew∏aÊciwych sytuacjach.
W kampanii b´dziemy mówiç do ka˝dego, kto pije alkohol, tak˝e do osób pijàcych niewiele.
Ka˝da bowiem sytuacja, zwiàzana ze spo˝ywaniem alkoholu, mo˝e mieç negatywne skutki.
Wytłumaczymy tak˝e, co to znaczy piç nadmiernie (w przeliczeniu na kuﬂe piwa, lampki wina
czy kieliszki wódki). Chcemy, by zmniejszyła si´ liczba osób pijàcych alkohol w sposób ryzykowny
i szkodliwy, i aby było coraz mniej szkód, wynikajàcych z takiego sposobu picia alkoholu.
Od kilku lat obserwujemy niekorzystne zmiany we wzorach konsumpcji alkoholu. Wzrasta Êrednie spo˝ycie
stuprocentowego alkoholu (w tej chwili wynosi 9,21 l rocznie na jednego mieszkaƒca). RoÊnie udział napojów
spirytusowych w strukturze spo˝ycia, a tak˝e liczba punktów sprzeda˝y napojów alkoholowych.
Dane pokazujà, ˝e ograniczenie spo˝ycia alkoholu w populacji dorosłych Polaków powinno byç priorytetem
wÊród działaƒ w zakresie zdrowia publicznego i polityki społecznej.

WZORY SPO˚YCIA ALKOHOLU W POLSCE
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Z badaƒ wynika, ˝e a˝ 13% dorosłych Polaków pije alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy.
Populacja ta jest ponad cztery razy wi´ksza, ni˝ liczba osób uzale˝nionych od alkoholu!
Ryzykowne spo˝ywanie alkoholu

Picie szkodliwe

Uzale˝nienie od alkoholu

to picie nadmiernych iloÊci alkoholu
(jednorazowo i łàcznie w okreÊlonym czasie)
niepociàgajàce za sobà aktualnie negatywnych
konsekwencji, przy czym mo˝na oczekiwaç,
˝e konsekwencje te pojawià si´, o ile obecny
model picia alkoholu nie zostanie zmieniony.

opisywane jest jako wzorzec picia,
który ju˝ powoduje szkody zdrowotne,
ﬁzyczne lub psychiczne; ale równie˝
psychologiczne i społeczne, przy czym
nie wyst´puje uzale˝nienie od alkoholu.

jest nast´pstwem długotrwałego szkodliwego
spo˝ywania alkoholu, w którym picie uzyskuje
zdecydowane pierwszeƒstwo
przed zachowaniami, które niegdyÊ były
dla osoby pijàcej wa˝niejsze.

Wiemy, ˝e dobrze przeprowadzane lokalne działania edukacyjno-proﬁlaktyczne przyczyniajà si´ do zwi´kszenia
ÊwiadomoÊci zagro˝eƒ, jakie niesie ze sobà picie alkoholu. Badania Âwiatowej Organizacji Zdrowia
przeprowadzone w 10 krajach pokazały, ˝e nawet najprostsze formy edukacji osób pijàcych alkohol w sposób
ryzykowny i szkodliwy, ale nie uzale˝nionych, miały bardzo pozytywny wpływ na ograniczenie zarówno Êredniego
spo˝ycia alkoholu, jak i intensywnoÊci picia.

KAMPANIA EDUKACYJNA PARPA
Kampania jest adresowana tak˝e do osób, które w ogóle nie powinny
piç alkoholu. Nie zapomnimy o materiałach dla kierowców oraz kobiet
w cià˝y. Przygotujemy specjalne materiały informacyjne i edukacyjne
oraz portal internetowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

CO PROPONUJEMY UCZNIOM, NAUCZYCIELOM I RODZICOM?
Szczególne znaczenie b´dà miały działania podejmowane w ramach kampanii
przez samorzàdy lokalne i zaadresowane do młodzie˝y. Przekaz, jaki nale˝y
kierowaç do tej szczególnej grupy, powinien jednoznacznie wyra˝aç myÊl:
„Dla osoby niepełnoletniej najbardziej bezpieczne jest zachowanie abstynencji”.
Ka˝da gmina przyst´pujàca do kampanii otrzyma specjalnie przygotowany na t´
okazj´ scenariusz zaj´ç proﬁlaktycznych do przeprowadzenia w klasach szkolnych.
Dodatkowymi materiałami proﬁlaktycznymi b´dà ulotki edukacyjne dla młodych ludzi
i plakaty. W ramach realizowanego programu młodzie˝ zostanie zaproszona
do udziału w konkursie na najciekawsze przedsi´wzi´cie proﬁlaktyczne wymyÊlone
i zorganizowane przez młodzie˝. Mo˝e ono byç dowolne (happening, przedstawienie,
audycja tematyczna, zabawa tematyczna, ﬁlm, reporta˝ fotograﬁczny, itp.)
– wa˝ne, by zawierało jednoznaczny przekaz proﬁlaktyczny, ˝e alkohol oszukuje,
a jego picie mo˝e zniszczyç młodoÊç.
Ciekawe i nowatorskie pomysły młodzie˝y zostanà zaprezentowane na nowej stronie
internetowej, adresowanej właÊnie do ludzi młodych. Laureatów konkursu
b´dziemy chcieli zaprosiç na uroczysty ﬁnał, który zaplanowany jest w ostatnim
kwartale 2009 roku.
PARPA z gronem ekspertów przygotuje scenariusz wywiadówki dla rodziców.
Z badaƒ wynika, ˝e najlepszym czynnikiem chroniàcym młodych ludzi przed
si´ganiem po substancje psychoaktywne jest silna wi´ê z rodzicami, dlatego nale˝y
wspieraç i rozwijaç kompetencje wychowawcze rodziców.
W pakiecie dodatkowym (oferowanym przez WYDAWNICTWO PARPAMEDIA)
znajdowaç si´ b´dzie poradnik dla rodziców, dotyczàcy tego, jak wspieraç
i umacniaç wi´ê z dzieckiem na przestrzeni ró˝nych okresów rozwojowych.
Głównym obszarem prowadzonych działaƒ b´dà szkoły, ale mo˝na tak˝e zapraszaç
do współpracy kluby młodzie˝owe, Êwietlice opiekuƒczo-wychowawcze,
socjoterapeutyczne, czy domy kultury.

Sprawdê,
czy Twoje picie

JEST BEZPIECZNE
Ogólnopolska Społeczna Kampania Edukacyjna
Paƒstwowej Agencji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych

JAK ZGŁOSIå UDZIAŁ W KAMPANII?
Załàczony formularz zgłoszenia nale˝y do koƒca lutego 2009 r. wysłaç na adres:
PARPA
ul. Szaƒcowa 25
01 - 458 Warszawa
lub faksem na nr (22) 836 81 66
lub mailem: kampania@parpa.pl
Gminy zainteresowane pozyskaniem dodatkowego płatnego pakietu (pakietów)
edukacyjnego, powinny zaznaczyç to w odpowiednim miejscu wypełnianego
formularza, stanowiàcego zamówienie.
Zamówienie powinno zawieraç imi´ i nazwisko osoby upowa˝nionej
oraz NIP i piecz´ç gminy.
Do 31 marca br. do ka˝dej gminy, która zgłosi swój udział w kampanii, wysłany
zostanie bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych.
Do 31 marca br. do gmin, które zło˝à stosowane zamówienia, wysłane
zostanà dodatkowe płatne pakiety edukacyjne (w ramach zakupu
od Wydawnictwa PARPAMEDIA) wraz z fakturà.
7 kwietnia br. w Sejmie RP odb´dzie si´ spotkanie inaugurujàce kampani´.
Do 31 stycznia 2010 roku samorzàdy otrzymajà kwestionariusz sprawozdania
z realizacji działaƒ podj´tych w ramach kampanii.
W pierwszym kwartale 2010 roku planujemy spotkanie podsumowujàce
kampani´ oraz wyró˝nienie gmin szczególnie aktywnych.

CENTRUM INFORMACJI O KAMPANII:
Magdalena Borkowska, tel. 022 532 03 04
Marta Zin-S´dek, tel. 022 532 03 29
e-mail: kampania@parpa.pl

