Warszawa, 4 czerwca 2014 r.
Do osób odpowiedzialnych za realizację gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych

Pijani kierowcy zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Od początku roku mamy

do czynienia z serią tragicznych wypadków, w których z winy nietrzeźwych kierujących giną
ludzie. Sześciu przechodniów w Kamieniu Pomorskim, siedmiu nastolatków w Klamrach, dwie
dziewczynki pod Łukowem – to tylko niektóre ofiary pijanych kierowców. Ich powstrzymywanie to ważna misja nas wszystkich.
Szczególną rolę mogą pełnić osoby odpowiedzialne w gminach za profilaktykę. Potwierdzają to
sami samorządowcy – według 92% gmin zajmowanie się problemem pijanych kierowców jest
ważne*. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych chce ułatwić Państwu podjęcie działań.
Serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach pt. „Powstrzymaj pijanego kierowcę.
Co mogą zrobić samorządy lokalne?”.
Szkolenie organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się 26 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie (ul. Spokojna 4, sala konferencyjna) o godz. 10:00.
Szkolenie jest przeznaczone dla pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
przedstawicieli gminnych komisji i innych osób odpowiedzialnych za profilaktykę z województwa lubelskiego. W szkoleniu wezmą udział przedstawiciele Policji, samorządów i organizacji
pozarządowych oraz niżej podpisany. Spotkanie poprowadzi Maciej Zdziarski z Krakowskiej
Akademii Profilaktyki, która na zlecenie PARPA realizuje szkolenie.

* Dane cząstkowe na podstawie badania realizowanego przez Krakowską Akademię Profilaktyki i Instytut Łukasiewicza na próbie 1000 gmin.

Szkolenie jest częścią działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę” (www.powstrzymaj.pl). Na przełomie maja i czerwca br. do Państwa rąk trafiły przewodniki i płyty CD z zawartością multimedialną przygotowane przez PARPA. Szkolenie ułatwi
Państwu podjęcie działań, do których zachęcaliśmy w liście dołączonym do przesyłki.
Przewidywany czas szkolenia to ok. trzy godziny (10:00 – 13:00). Spotkanie rozpocznie się od
zaprezentowania tematu, omówienia założeń i elementów działań pod hasłem „Powstrzymaj
pijanego kierowcę”. Zaprezentowany zostanie także raport z badania ankietowego prowadzonego wśród samorządów w całej Polsce. Jego celem było rozpoznanie aktywności samorządów
w zakresie przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.
Ważną częścią szkolenia będzie przegląd dobrych praktyk pochodzących z różnych samorządów. Wybierzemy modelowe inicjatywy, które są możliwe do powtórzenia także w Państwa
gminie. Dzięki szkoleniu będzie można poznać konkretne pomysły na podjęcie tematyki nietrzeźwości na drogach wśród mieszkańców.
W drugiej części spotkania rozpoczniemy dyskusję z udziałem ekspertów: przedstawicieli Policji, samorządów i organizacji pozarządowych zaangażowanych w przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach oraz niżej podpisanego. Umożliwimy Państwu włączenie się do dyskusji i zadanie pytań ekspertom. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia poświadczające udział
w szkoleniu.
Zgłoszenia przyjmujemy do 19 czerwca br. lub do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każda gmina może zgłosić maksymalnie dwie osoby.
Aby to zrobić, należy wypełnić formularz załączony do niniejszego listu i przesłać faksem na numer
22 350 78 19 lub zeskanować i przesłać mailem pod adres szkolenieparpa@akademiaprofilaktyki.pl.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Krakowską Akademią Profilaktyki pod numerem
12 635 20 20.
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. Jesteśmy przekonani, że szkolenie umożliwi
Państwu podjęcie skutecznych działań na rzecz przeciwdziałania pijanym kierowcom. Wspólnie
możemy zrobić wiele, by ich powstrzymać!
Z wyrazami szacunku i nadzieją na spotkanie,

Krzysztof Brzózka
Dyrektor
Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

