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MATERIAŁY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE
DLA KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Promocja wśród dorosłych zadań
i roli Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zwiększenie oraz promocja wśród uczniów roli pedagoga szkolnego
jako osoby, do której mogą zgłosić się po wsparcie
Edukacja w zakresie współuzależnienia i podjęcia terapii osób,
które żyją w rodzinie z problemem alkoholowym
Zapobieganie przemocy wśród dzieci i dorosłych
Rozpoznanie problemów (społecznych, psychicznych, emocjonalnych)
u dzieci i młodzieży powracających do nauki stacjonarnej
Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności społecznych,
chroniących przed zachowaniami ryzykownymi

ALKOHOL-PRZEMOC-WSPÓŁUZALEŻNIENIE
RODZINA Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA): ok. 2% Polaków jest uzależnionych od alkoholu (800 tys.), ok. 5-7% pije szkodliwie (2-2,5 mln), ok. 4% żyje w otoczeniu alkoholika jako współmałżonek lub rodzic (1,5 mln), a 4% dzieci (1,5 mln) jest wychowywanych
przez rodzica, który jest uzależniony (PARPA, 2014). W 2017 roku w warunkach ambulatoryjnych leczyło
się 167 tys. osób. Szacuje się, że w Polsce na współuzależnienie (destrukcyjne towarzyszenie innej osobie
w uzależnieniu) – tylko ze względu na występowanie choroby oraz nadużywanie alkoholu – cierpi ok. 3
mln osób. Są to w znacznej większości kobiety. Dzieci i nastolatków nie wlicza się do grupy osób współuzależnionych, mimo że przeżywają chorobę alkoholową rodziców podobnie jak dorośli. Często efektem
dorastania w rodzinie alkoholowej jest występujący w dorosłości syndrom DDA (dorosłych dzieci alkoholików).
Współuzależnieni oraz dzieci alkoholików są pełnoprawnymi pacjentami placówek leczenia uzależnień.
Niestety, z takiej pomocy korzysta nadal zbyt mała liczba osób, w dużej części tylko kobiety. Działa tutaj,
silnie wpisana we współuzależnienie, presja ukrywania problemu, poczucia wstydu, obawa przed wykluczeniem, myśl, że terapia i tak nie pomoże. Mężczyznom dodatkowo towarzyszy krzywdzący stereotyp:
„co to za chłop, który z babą sobie nie może poradzić”.
Dane PARPA (2014) pokazują również, że istnieje silna korelacja między alkoholizmem a występowaniem
przemocy. Szacuje się, że blisko 2/3 dorosłych oraz 2/3 dzieci doświadcza przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym (razem ok. 2 mln osób).

WPŁYW PANDEMII NA WZROST SPOŻYCIA ALKOHOLU I PRZEMOCY
Na pogłębienie problemu alkoholowego oraz zwiększania się aktów przemocy w rodzinie wpływa również panująca epidemia. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Łódzki wskazują, że w okresie pandemii aż 28% ankietowanych piło w sposób ryzykowny. Grupami narażonymi na rozwój problemów z
nadużywaniem alkoholu podczas pandemii są m.in. osoby, które już wcześniej intensywnie piły alkohol
oraz osoby z zaburzeniami i problemami psychicznymi. Izolacja i brak kontaktów z innymi sprzyjały również nasilaniu się przemocy. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się dzieci. Organizacje prowadzące telefony zaufania alarmowały o zwiększeniu liczby zgłoszeń od najmłodszych. Duże wyzwanie będzie stało
przed szkołami wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Nauczyciele – po kilkumiesięcznym braku
kontaktu „twarzą w twarz” lub niekiedy całkowitym braku kontaktu z dziećmi i młodzieżą – będą musieli
rozpoznać deficyty emocjonalne i problemy, z jakimi borykają się uczniowie.

GŁÓWNE CELE MATERIAŁÓW:
1) Przybliżenie dorosłym zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zwrócenie uwagi na możliwość otrzymania wsparcia merytorycznego, prawnego
i psychologicznego w obszarach związanych z uzależnieniem od alkoholu, terapii
osób współuzależnionych oraz dzieci, występowania przemocy w rodzinie.
2) Przybliżenie terminu „współuzależnienie”.
Przełamanie wstydliwego tabu związanego z chorobą alkoholową. Zachęcenie
dorosłych do podjęcia terapii jako jednego
z kluczowych elementów radzenia sobie
z problemem alkoholowych partnera/-ki
oraz wychodzenia z alkoholizmu.
3) Zwiększenie oraz promocja roli pedagoga
szkolnego jako osoby kluczowej w rozpoznawaniu oraz rozwiązywaniu problemów uczniów – psychicznych, rówieśniczych, rodzinnych (w tym związanych z
nadużywaniem alkoholu przez rodzica lub
stosowania przemocy domowej).
4) Promocja wśród młodzieży bezpiecznych
zachowań. Edukacja w zakresie odpowiedzialnych wyborów, wskazywanie, że
dobrej zabawie nie musi zawsze towarzyszyć alkohol. Rozwijanie umiejętności
społecznych, budowania relacji opartych
na zaufaniu.
5) Wsparcie merytoryczne dla profesjonalistów zajmujących się tematyką i zapobieganiem przemocy.

MATERIAŁY
1. Jesteśmy po to, by pomagać! Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ulotka edukacyjna, format A4 składany do DL, adresat: dorośli.

Z ulotki dowiemy się, czym zajmuje się Miejska/Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W materiale opisaliśmy jej podstawowe zadania. Znajdziemy w niej
odpowiedzi na kilka pytań, m.in. : 1) co może zrobić GKRPA/
MKRPA, jeśli członek naszej rodziny nadużywa alkoholu?,
2) czy członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może wypełnić „Niebieską Kartę”?, 3) czy można
zobowiązać osobę uzależnioną do leczenia odwykowego?,
4) czy Komisja prowadzi sprawy o zobowiązanie do leczenia
odwykowego osoby uzależnione od narkotyków?
Materiał można przekazać osobom, które zgłosiły się do Komisji po wsparcie. Na ulotce jest miejsce
na przybicie pieczątki z lokalnymi danymi Komisji.

2. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

plakat edukacyjno-profilaktyczny, format B3, adresat: dorośli.
Plakat zachęca do kontaktu z KRPA, jeśli w rodzinie występuje problem z nadużywaniem alkoholu lub stosowaniem
przemocy, mamy problem z uzależnieniem od alkoholu,
wychowywaliśmy się w rodzinie, w której nadużywano alkoholu. Na plakacie jest miejsce na wpisanie lokalnego numeru
telefonu do KRPA.

5. Gdy bliska osoba pije. Czym jest współuzależnienie?

ulotka profilaktyczno-edukacyjna, format A4 składany do DL, adresat: dorośli.
Ulotka tłumaczy, czym jest współuzależnienie. Zwraca
uwagę, że nadmierne spożywanie alkoholu, w tym uzależnienie przynajmniej jednej osoby, nie pozostaje obojętne
dla pozostałych członków rodziny. Zazwyczaj rodzina osoby
uzależnionej zostaje wciągnięta w podtrzymywanie iluzji
i zaprzeczeń alkoholika dotyczących jego choroby. Poddaje
się rytmowi jego życia, kryje problemy nieświadomie wspierając chorobę. Z ulotki dowiemy się: 1) co cechuje osobę
współuzależnioną, 2) jak wygląda system zaprzeczeń osoby
uzależnionej od alkoholu. Materiał zachęca osobę współuzależnioną do podjęcia psychoterapii. Terapia pozwoli pozyskać
wiedzę na temat choroby alkoholowej, wypracuje inny, skuteczniejszy model zachowania, który
pomoże w lepszym funkcjonowaniu i realnie wpłynie na leczenie choroby alkoholowej partnera/-ki.
Materiał można rozdysponować podczas spotkania z KRPA.

6. Współuzależnienie. Jak możemy ci pomóc?

plakat edukacyjno-profilaktyczny, format B3, adresat: dorośli.
Plakat porusza problem współuzależnienia od alkoholu. Namawia, aby zgłosić się po pomoc do Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych lub ośrodka pomocy społecznej,
jeśli członek rodziny nadużywa alkoholu. Na plakacie są
wypisane cechy charakterystyczne dla osoby współuzależnionej. Plakat warto wywiesić w Urzędzie Gminy lub Miasta,
w ośrodku pomocy społecznej.

Plakat warto wywiesić w Urzędzie Gminy lub Miasta,
w ośrodku pomocy społecznej.

3. Jestem po to, by pomagać! Pedagog szkolny

ulotka edukacyjna, format A4 składany do DL, adresat: dzieci i młodzież.

7. Zabawa bez ryzyka. Bądź ostrożny. Baw się bezpiecznie

ulotka profilaktyczno-edukacyjna, format A4 składany do DL, adresat: młodzież (+15).

Materiał ma uzmysłowić dzieciom, że proszenie o pomoc
to nie wstyd! Każdy może znaleźć się w sytuacji, z którą nie
będzie umiał sobie poradzić. Pedagog to osoba, która może
służyć wsparciem. Na ulotce znajduje się miejsce na wpisanie danych kontaktowych pedagoga
szkolnego (numer sali, e-mail, telefon). Materiał można rozdysponować podczas zajęć z uczniami.

Materiał wymienia kilka podstawowych zasad, które poprawią nasze bezpieczeństwo podczas imprezy. W ulotce
poruszono tematy: bezpiecznego powrotu do domu, zabawy
w znanym sobie towarzystwie, ryzyka, jakie niesie eksperymentowanie z alkoholem. Z broszury dowiemy się również,
czym jest GHB (pigułka gwałtu): jak działa, jak ustrzec się
przed jej nieświadomym zażyciem, jak reagować, gdy staliśmy się jej ofiarą. Materiał dużą uwagę poświęca temu, aby
w trakcie dorastania kształtować umiejętności społeczne,
uczyć się budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi. To one pomagają unikać problemów
i podejmować odpowiedzialne decyzje. Ulotki można rozdysponować podczas festynów, spotkań
z młodzieżą.

4. Pedagog szkolny

8. Kompendium wiedzy. Standardy pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

Z ulotki dowiemy się, czym zajmuje się pedagog szkolny.
Materiał zachęca uczniów do korzystania z pomocy pedagoga szkolnego w różnych sytuacjach, m.in.: 1) gdy mają
problemy w domu, 2) mają problemy z nauką, 3) ktoś stosuje
wobec nich przemoc, 4) nie dogadują się z koleżankami i kolegami z klasy, 4) chcą podzielić się swoimi pomysłami itp.

plakat edukacyjny, format B3, adresat: dzieci i młodzież.
Plakat zachęca uczniów do korzystania z pomocy pedagoga
szkolnego. Wymienia przykłady, kiedy warto się do niego
zgłosić. Głównym przesłaniem plakatu jest uświadomienie
dzieciom i młodzieży, że proszenie o pomoc nie jest wstydem. Na plakacie jest miejsce, gdzie pedagog może wpisać
swoje dane kontaktowe. Plakat warto wywiesić na szkolnym
korytarzu.

książka, format A5, 104 strony, adresat: dorośli

Opisuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie realizowane przez organy administracji rządowej
i terytorialnej. Informuje m.in. jak przeprowadzić procedurę
„Niebieskiej Karty” (dla dziecka lub osoby dorosłej), jak stworzyć grupę roboczą, jakie zasady stosować przy spotkaniu
z ofiarą lub sprawcą przemocy. Do książki jest dołączona płyta CD z gotowymi wzorami dokumentów i formularzy.

* Wizualizacje materiałów można zobaczyć na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl lub www.ulotkiprofilaktyczne.pl
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Materiały profilaktyczno-edukacyjne dla Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Cały pakiet
zawiera:

Pół pakietu
zawiera:

Ćwierć
pakietu
zawiera:

Cena
brutto
za sztuki:

1. Jesteśmy po to, by pomagać! Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– ulotka edukacyjna, format A4 składany do DL, adresat: dorośli

400

200

100

1,15 PLN

2. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plakat edukacyjnoprofilaktyczny, format B3, adresat: dorośli

10

5

3

5 PL

3. Jestem po to, by pomagać! Pedagog szkolny – ulotka edukacyjna, format A4
składany do DL, adresat: dzieci i młodzież

400

200

100

1,15 PLN

4. Pedagog szkolny – plakat edukacyjny, format B3, adresat: dzieci i młodzież

10

5

3

5 PL

5. Gdy bliska osoba pije. Czym jest współuzależnienie? – ulotka profilaktycznoedukacyjna, format A4 składany do DL, adresat: dorośli

400

200

100

1,15 PLN

6. Współuzależnienie. Jak możemy ci pomóc? – plakat edukacyjno-profilaktyczny,
format B3, adresat: dorośli

10

5

3

5 PL

7. Zabawa bez ryzyka. Bądź ostrożny. Baw się bezpiecznie – ulotka profilaktycznoedukacyjna, format A4 składany do DL, adresat: młodzież (+15)

400

200

100

1,15 PLN

6

3

2

24,99 PLN

1968 PLN

984 PLN

540 PLN

Nazwa materiału
(zamów w pakiecie lub na sztuki)

8. Kompendium wiedzy. Standardy pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup
roboczych – książka, format A5, 104 strony
RAZEM (kwota brutto)

Zamawiam
sztuk:
(wpisz
liczbę sztuk)

Razem za
wybrane
sztuki:

Zamawiający: ..................................................................................................................................................................................................................
Kwota zamawianych materiałów: ……………………...........................................………………………………… + 20 PLN brutto (koszt przesyłki)
(Przesyłka gratis od 492 zł)
Fakturę wystawić na: (Nabywca, odbiorca)

Wysyłka materiałów:

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Osoba do kontaktu:........................................................................................................................................................................................................
Numer telefonu (do kontaktu i dla kuriera): .........................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany na formularzu adres e-mail informacji, dotyczących produktów firmy
SPiDR w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.Dz.U.2013 poz.1422).
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę je odwołać w każdym czasie.

ZAMÓWIENIE PRZEŚLIJ FAKSEM, MAILEM LUB POCZTĄ

LUB ZAMÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM: WWW.ULOTKIPROFILAKTYCZNE.PL
FAKS: 61 855 33 83 E-MAIL: ULOTKIPROFILAKTYCZNE@GMAIL.COM
POCZTA: SPIDR, UL. GROCHOWSKA 45A, 60-277 POZNAŃ
OSOBA DO KONTAKTU: TOMASZ BEDNAREK KOM.: 501 187 460 TEL.: 61 855 33 81
WYDAWCA:

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań. SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000150767, REGON 639838688, NIP 782-21-84-952

