
Do osób odpowiedzialnych 
za realizację Ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Zapraszamy Państwa do udziału w kampanii, która mówi o najmłodszych świadkach przemocy. 
Reagowanie na przemoc w społecznościach lokalnych jest kluczowe, by zapewnić  

młodemu pokoleniu odpowiednie warunki do rozwoju.

Od lat wsłuchujemy się w potrzeby gminnych specja-
listów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Poznaliśmy Państwa oczekiwania. To dlatego przy-
gotowaliśmy zupełnie nowy pakiet poświęcony 

problemowi przemocy. Materiały „Reaguj na  
przemoc!” budzą emocje i pokazują oso-

bom uwikłanym w przemoc, gdzie szukać 
wsparcia. W nowej odsłonie kampanii jesz-

cze lepiej realizujemy oczekiwania gmin.  
Dzięki współpracy z samorządowcami przy-

gotowaliśmy materiały w nakładach najlepiej 
odpowiadających ich potrzebom. W podstawo-

wym pakiecie proponujemy 300 egzemplarzy 
każdej ulotki i 30 egzemplarzy każdego plakatu 

 – w sam raz, by efektywnie wykorzystać materiały.

Nowy pakiet „Reaguj na przemoc!”  
to gwarancja dotarcia z ważnymi infor-
macjami do tych, którzy naprawdę ich 

potrzebują – osób doznających przemocy, 
świadków, a także sprawców.

Dzieci cierpią, jeśli są świadkami przemocy dorosłych! 
Obserwowanie scen bicia, słuchanie wyzwisk i przekleństw 

w dzieciństwie negatywnie wpływa na ich dalsze życie. Mali 
świadkowie przemocy w przyszłości sami mogą krzywdzić 

własne rodziny lub wikłać się w toksyczne relacje.

Przemoc krzywdzi dzieci!

100%
nowych ulotek

i plakatów



Krakowska Akademia Profilaktyki od wielu lat dostarcza samorządom w całej Polsce 
profesjonalne materiały profilaktyczne. Z poprzedniej edycji „Reaguj na przemoc!” skorzystały 
setki samorządów w całej Polsce. Materiały Krakowskiej Akademii Profilaktyki są chwalone 
za rzetelność, profesjonalizm i estetykę. Nasze produkty łączą wiedzę ekspertów z atrakcyjną 
formą graficzną. Informacje są podane w ciekawy i atrakcyjny sposób. Nad materiałami  
pracują specjaliści z zakresu profilaktyki i komunikacji społecznej.

Cena podstawowego pakietu „Reaguj na przemoc!” to 2000 PLN + VAT (23%). Istnieje 
możliwość zakupu wielokrotności pakietu lub jego połowy. Materiały mogą być sfinansowane 
ze środków uzyskiwanych w ramach Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Samorząd lokalny realizuje w ten sposób zadanie z art. 41 ust. 1, pkt 2. 

Proponujemy Państwu opcję Zaczynamy wcześniej! Jeśli ją wybierzesz, materiały  
„Reaguj na przemoc!” trafią do gminy wraz z fakturą w ciągu 3 dni od nadesłania zgłoszenia.  
Tę opcję realizujemy od 2 stycznia do 28 lutego 2014. Do gmin, które nie wybiorą opcji 
Zaczynamy wcześniej!, materiały i fakturę wysyłamy 3 marca 2014.

Wszystkie zgłoszenia można nadsyłać faksem na numer 12 635 19 19. Dodatkowych informacji  
udzielamy telefonicznie – 12 635 20 20 – oraz mailowo: info@akademiaprofilaktyki.pl. 
Zapraszamy na nasze strony: www.akademiaprofilaktyki.pl i www.reagujnaprzemoc.pl. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Z wyrazami szacunku,

Prezes Krakowskiej Akademii Profilaktyki

Krakowska Akademia Profilaktyki, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków
Tel.: 12 635 20 20, faks: 12 635 19 19, www.reagujnaprzemoc.pl, e-mail: info@reagujnaprzemoc.pl

Pamiętaj!
Obserwowanie scen przemocy 

z udziałem rodziców pozostawia 

bolesny ślad w psychice dziec-

ka. Ono cierpi razem z Tobą!

Przemoc rodzi 
przemoc!
Dzieci wychowywane w rodzinach 

z problemem przemocy są okale-

czone na całe życie!

Chroń swoje dzieci 
przed przemocą!
Dla dziecka jesteś najważniejszą osobą na świecie. 

Ono cierpi, gdy widzi Twój ból. To silny uraz psy-

chiczny, który pozostaje na całe życie!

Nie ucz swojego
dziecka przemocy!
Przemoc wobec rodziny to przestępstwo. Dzieci, 

które obserwują Twoją agresję, są okaleczone na 

całe życie. Przeczytaj, zanim będzie za późno!

Przyłącz się do naszej kampanii!


