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Dzieci cierpią,
jeśli są świadkami
przemocy dorosłych!
Skorzystaj z kampanii, która pomoże ją zatrzymać!

100%
nowych ulotek

i plakatów
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„Pamiętaj, że przemoc w rodzinie dotyka nie tylko Ciebie, ale i Twoje dzieci. Słuchanie wyzwisk, obser-
wowanie bicia i szarpania, patrzenie na Twój ból i upokorzenie wpływają destrukcyjnie na ich psychi-
kę”. Ulotka adresowana jest do osób doznających przemocy. W materiale mówimy o tym, jakie skutki 
ma obserwowanie scen przemocy dla dzieci w różnym wieku. Informujemy o procedurze „Niebieskie 
Karty” i zespole interdyscyplinarnym. Pokazujemy drogi wyjścia z przemocy, w tym możliwość uzy-
skania bezpłatnej porady i badania lekarskiego oraz rozwiązania, które może zastosować sąd.

Pamiętaj, że przemoc w rodzinie dotyka nie tylko 

Ciebie, ale i Twoje dzieci. Słuchanie wyzwisk, ob-

serwowanie bicia i szarpania, patrzenie na Twój ból 

i upokorzenie wpływają destrukcyjnie na ich psy-

chikę. Mali świadkowie przemocy cierpią bez wzglę-

du na to, ile mają lat – nawet jeśli wydaje Ci się, 

że najmłodsi niczego nie rozumieją.

Na skutek obserwowania scen przemocy kilkulatki 

stają się bojaźliwe i drażliwe, zaczynają się ją-

kać i mają skłonność do agresji. Nastolatki chowa-

ją w sobie ból i lęk, sięgają po alkohol i narkoty-

ki, okaleczają się i podejmują próby samobójcze.

Możesz oszczędzić im takiego losu. Pamiętaj, że 

na mocy znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie masz prawo do bezpłatnego po-

radnictwa medycznego, psychologicznego i prawne-

go, wparcia i interwencji kryzysowej. Możesz li-

czyć także na badanie lekarskie w celu ustale-

nia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych 

z użyciem przemocy oraz na wydanie zaświadczenia. 

Prawo jest po Twojej stronie. Istnieje wiele moż-

liwości, by poprawić Twoją sytuację.

Sąd może orzec wobec sprawcy przemocy obowiązek po-

wstrzymania się od przebywania w określonych miej-

scach, a także zakaz kontaktowania się z określo-

nymi osobami i zbliżania się do nich. Może również 

wydać nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspól-

nie z pokrzywdzonym.

Nie zgadzaj się
na przemoc!
Nikt nie ma prawa Cię bić i poniżać. Jeśli doś-

wiadczasz przemocy, pamiętaj, że możesz liczyć na 

obronę i wsparcie. Przerwij milczenie!

Policja, jednostki pomocy społecznej, gminne ko-

misje rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

instytucje oświaty i ochrony zdrowia to instytu-

cje, do których powinnaś się zwrócić o pomoc. 

Są one zobowiązane do realizacji procedury „Nie-

bieskie Karty” w przypadku podejrzenia stosowania 

przemocy wobec rodziny – w odpowiedzi na zgłosze-

nie dokonane przez członka rodziny lub przez osobę 

będącą świadkiem przemocy. W Twojej lokalnej spo-

łeczności działa zespół interdyscyplinarny.

O szczegóły zapytaj w urzędzie miasta lub gminy.

To materiał, w którym wyjaśniamy, jak obserwowanie scen przemocy wpływa na psychikę i dalsze ży-
cie dzieci. W ulotce, która adresowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie, pada wyraźne 
stwierdzenie: „Przemoc wobec Ciebie to przemoc wobec Twojego dziecka!”. Pokazujemy, jak istotne 
jest przerwanie błędnego koła przemocy. „Dziecko wzoruje się na swoich rodzicach. Gdy widzi, że 
dorośli rozwiązują problemy z użyciem siły, zaczyna wierzyć, że to jedyna droga”. Przekonujemy, że 
warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów z zespołu interdyscyplinarnego.

Przemoc wobec Ciebie
to przemoc wobec
Twojego dziecka!

Dziecko zamknięte w swoim pokoju może nie widzieć 

bicia i szarpania, ale słyszy krzyki i wyzwiska.

Wbrew temu, co może Ci się wydawać, dziecko jest 

świadkiem i ofi arą przemocy. Nie rozumie zachowa-

nia swoich rodziców. Może obwiniać się za to, co 

dzieje się w domu. Targają nim sprzeczne emocje: 

współczuje słabszemu i jednocześnie nim gardzi, 

czuje złość do agresora, ale także podziwia go za 

skuteczność i siłę. Z dzieciństwa wynosi lekcję: 

muszę krzywdzić, bo inaczej sam będę krzywdzony.

Dziecko wzoruje się na swoich rodzicach. Gdy wi-

dzi, że dorośli rozwiązują problemy z użyciem si-

ły, zaczyna wierzyć, że to jedyna droga. Dzieci 

wychowywane w rodzinach z problemem przemocy czę-

ściej popadają w konfl ikty z prawem i zasilają grupy 

przestępcze. W przyszłości mogą stosować przemoc 

wobec swoich najbliższych lub wiązać się z osoba-

mi, które mają skłonność do agresji. W ten sposób 

tworzy się błędne koło przemocy. Możesz przerwać 

ten łańcuch nieszczęść!

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 musisz godzić się na bicie i poniżanie. Masz 

prawo do obrony i wsparcia. Nie wahaj się – pomóż 

sobie i dzieciom. Możesz zapewnić im bezpieczeń-

stwo, otoczyć je troską i miłością. Tylko wówczas 

dasz im szansę na prawidłowy rozwój i odbudowanie 

poczucia własnej wartości.

Zwróć się o pomoc do profesjonalistów z zespołu 

interdyscyplinarnego, który działa w Twojej spo-

łeczności lokalnej: policjanta, psychologa, pra-

cownika pomocy społecznej lub służby zdrowia.

O szczegóły zapytaj w urzędzie miasta lub gminy.

Nie zgadzaj się na przemoc!

Chroń swoje dzieci przed przemocą!

Kto cierpi z powodu przemocy?
Eksperci alarmują: w Polsce dzieci są świadkami przemocy znacznie częściej niż w innych krajach 
Europy! Według danych prof. Barbary Gruszczyńskiej z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej 
Uniwersytetu Warszawskiego dzieje się tak aż w 60 proc. zdarzeń. To znacznie więcej niż np. w Danii 
(20 proc.) czy Czechach (44 proc.).

Badacze są zgodni: obserwowanie scen bicia, słuchanie wyzwisk i przekleństw w dzieciństwie ne-
gatywnie wpływa na dalsze życie człowieka. Mali świadkowie przemocy w przyszłości sami mogą 
krzywdzić własne rodziny lub wikłać się w toksyczne relacje. Reagowanie na przemoc w społecznoś-
ciach lokalnych jest kluczowe, by zapewnić młodemu pokoleniu odpowiednie warunki do rozwoju. 
Właśnie o tym jest nasza kampania!

Od lat wsłuchujemy się w potrzeby gminnych specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Poznaliśmy Państwa oczekiwania. Właśnie dlatego przygotowaliśmy zupełnie nowy pakiet materia-
łów profilaktycznych poświęconych problemowi przemocy. Dostosowaliśmy nakłady ulotek i plaka-
tów do Państwa rzeczywistych potrzeb.

Nowy pakiet „Reaguj na przemoc!” to gwarancja dotarcia z ważnymi informacjami do tych, którzy 
naprawdę ich potrzebują – osób doznających przemocy, świadków, a także sprawców. W materiałach 
mówimy o skutkach przemocy. Informujemy o procedurze „Niebieskie Karty” oraz o możliwości uzy-
skania pomocy w ramach telefonu „Niebieska Linia”. Promujemy działalność zespołu interdyscypli-
narnego. Jak zawsze wspieramy Państwa działania!

Nasze materiały  
budują świadomość i pokazują, 
jak reagować. Mieszkańcy  
Twojej gminy to docenią!

Przedstawiamy jedyną w Polsce 
kampanię profilaktyczną,  
która mówi o najmłodszych  
świadkach przemocy.
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To materiał adresowany do osób doznających 
przemocy. W prostych słowach wyjaśnia dramat 
przeżywany przez małych świadków przemocy. 
Ulotka wzywa do przerwania biernej postawy 
i podjęcia konkretnego działania. „Obserwowa-
nie scen przemocy z udziałem rodziców pozo-
stawia bolesny ślad w psychice dziecka. Ono 
cierpi razem z Tobą! Możesz naprawić krzyw-
dę wyrządzoną Twoim dzieciom – zapewnić im 
bezpieczeństwo, otoczyć je troską i miłością. 
Tylko wówczas dasz im szansę na prawidłowy 
rozwój i odbudowanie poczucia własnej warto-
ści. Poproś o pomoc profesjonalistów z zespo-
łu interdyscyplinarnego. O szczegóły zapytaj 
w urzędzie miasta lub gminy”.

Badania wskazują, że większość sprawców przemocy 

doświadczyła w dzieciństwie agresji psychicznej 

i fi zycznej. Być może sam byłeś w dzieciństwie bi-

ty, krzywdzony i samotny. Bez względu na to, czego 

sam doświadczyłeś, nie masz prawa zadawać cierpie-

nia swoim najbliższym!

Jeśli narażasz dziecko na oglądanie scen przemo-

cy, słuchanie wyzwisk i przekleństw, pozbawiasz je 

dzieciństwa. Odbierasz mu poczucie bezpieczeństwa 

i narażasz na poważne choroby!

Pamiętaj, że dzieci obserwują Twoje zachowania 

i cierpią. Dziecko, które jest świadkiem przemo-

cy, cierpi przez całe życie. Synowie, którzy by-

li świadkami przemocy w rodzinie, częściej stosują 

przemoc wobec własnych żon. Córki często wiążą się 

z mężczyznami, którzy źle je traktują. 

Przemoc w rodzinie przechodzi z pokolenia na poko-

lenie. Nie skazuj swoich najbliższych na taki los. 

Być może wciąż jeszcze masz szansę odbudować więzi 

rodzinne i naprawić wyrządzone krzywdy!

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!

Pamiętaj, że za bicie, obrażanie i poniżanie naj-

bliższych czeka Cię surowa kara. Po zmianach prawa 

ściganie sprawców przemocy w rodzinie jest znacz-

nie łatwiejsze. Krzywdzeni bliscy mogą liczyć na 

pomoc policji, prokuratury i innych służb.

Zrezygnuj ze stosowania przemocy, zanim będzie za 

późno! To lepszy pomysł niż kłopoty z policją, 

prokuraturą i sądem. Zwróć się do członków zespo-

łu interdyscyplinarnego: policjanta, psychologa, 

pracownika pomocy społecznej bądź służby zdrowia. 

O szczegóły zapytaj w urzędzie miasta lub gminy.

Możesz naprawić krzywdę wyrzą-

dzoną Twoim dzieciom – zapewnić 

im bezpieczeństwo, otoczyć je 

troską i miłością. Tylko wów-

czas dasz im szansę na prawi-

dłowy rozwój i odbudowanie po-

czucia własnej wartości. 

Poproś o pomoc profesjonalistów 

z zespołu interdyscyplinarne-

go. O szczegóły zapytaj w urzę-

dzie miasta lub gminy.

Pamiętaj!
Obserwowanie scen przemocy 

z udziałem rodziców pozostawia 

bolesny ślad w psychice dziec-

ka. Ono cierpi razem z Tobą!

„Tuż obok Ciebie może rozgrywać się wielki dramat. Jeśli nie reagujesz na przemoc, pokazujesz krzyw-
dzonym, że są skazani na życie w niebezpieczeństwie i strachu”. W ulotce adresowanej do świadków 
przemocy apelujemy do ich wrażliwości na krzywdę dzieci. Pokazujemy, po czym poznać, że dziecko 
może cierpieć z powodu przemocy w domu. Materiał zachęca do podjęcia konkretnych kroków. „Miej 
odwagę pomóc krzywdzonym! Jeśli w Twoim otoczeniu jest rodzina z problemem przemocy, reaguj!”. 
Ulotka promuje Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Dzieci uczą się zachowań rodziców i nabierają prze-

konania, że działania oparte na przemocy są naj-

skuteczniejszą metodą rozwiązywania problemów.

Skrzywdzeni w dzieciństwie częściej popadają w kon-

fl ikty z prawem, zasilają grupy przestępcze i po-

wtarzają destrukcyjne zachowania rodziców wobec 

własnych partnerów i dzieci. W ten sposób two-

rzy się błędne koło przemocy. Możesz je powstrzy-

mać. Od Ciebie zależy, czy zostanie przerwana zmo-

wa milczenia!

Przemoc w rodzinie nie jest prywatną sprawą! Spraw-

cy krzywdzą nie tylko swoje bezpośrednie ofi ary. 

Cierpią także mali świadkowie przemocy.

Obserwowanie krzywdy najbliższych powoduje ogromny 

lęk, nieufność i depresję. Jeśli w Twoim otocze-

niu jest dziecko, które ciągle chodzi przygnębio-

ne, miewa napady złości i częste bóle brzucha, wa-

garuje, ucieka z domu i sięga po używki, być może 

jest świadkiem przemocy we własnym domu. Nie bądź 

obojętny. Okaż mu wsparcie!

Nie odwracaj wzroku!
Tuż obok Ciebie może rozgrywać się wielki dramat. 

Jeśli nie reagujesz na przemoc, pokazujesz krzyw-

dzonym, że są skazani na życie w niebezpieczeń-

stwie i ciągłym strachu.

Miej odwagę pomóc krzywdzonym! Jeśli w Twoim oto-

czeniu jest rodzina z problemem przemocy, reaguj!

Jeśli szukasz konkretnych informacji, nie wahaj 

się skorzystać z Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofi ar 

Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: 801 120 002 

(w dni powszednie od 8.00 do 22.00, w niedziele 

i święta od 8.00 do 16.00). Koszt połączenia z te-

lefonu stacjonarnego dla abonentów TP SA to rów-

nowartość jednego impulsu. Z telefonu komórkowego 

– opłata za każdą minutę, zgodnie z taryfą opera-

tora. Pamiętaj – możesz zatrzymać przemoc!

Ta ulotka zwraca się z apelem do świadków 
przemocy w rodzinie: „Pomóż dzieciom, dla któ-
rych obserwowanie scen przemocy to smutna 
codzienność!”. Pokazujemy, że dramat krzyw-
dzonych dzieci nie kończy się wraz z opuszcze-
niem domu rodzinnego. Dla małych świadków 
przemocy dzieciństwo staje się piętnem, któ-
rego nigdy nie będą mogły wymazać. „Dzieci 
narażone na obserwowanie bicia oraz słucha-
nie awantur i wyzwisk cierpią przez całe życie. 
W przyszłości same mogą stosować przemoc 
i mieć poważne problemy z prawem. Możesz 
powstrzymać to błędne koło”. W ulotce na ko-
niec zachęcamy do nawiązania kontaktu z ze-
społem interdyscyplinarnym.

Dzieci narażone na obserwowa-

nie bicia oraz słuchanie awan-

tur i wyzwisk cierpią przez ca-

łe życie. W przyszłości same 

mogą stosować przemoc i mieć 

poważne problemy z prawem. Mo-

żesz powstrzymać to błędne ko-

ło. Zwróć się o pomoc do zespo-

łu interdyscyplinarnego. 

O szczegóły zapytaj w urzędzie 

miasta lub gminy.

Nie bądź 
obojętny!
Pomóż dzieciom, dla których 

obserwowanie scen przemocy to 

smutna codzienność!

Tę ulotkę adresujemy do sprawców przemocy w rodzinie. Uświadamiamy im, jaki wpływ ma obser-
wowanie przemocy na życie dzieci. Apelujemy, by oszczędzili im strasznego losu. „Dziecko, które jest 
świadkiem przemocy, cierpi przez całe życie. Synowie, którzy byli świadkami przemocy w rodzinie, 
częściej stosują przemoc wobec własnych żon. Córki często wiążą się z mężczyznami, którzy źle je 
traktują”. Ostrzegamy przed prawnymi konsekwencjami stosowania przemocy, wzywamy do jej za-
przestania. Proponujemy kontakt z zespołem interdyscyplinarnym w celu poszukania drogi wyjścia.

Nie ucz swojego dziecka przemocy!

Nie odwracaj wzroku! Nie bądź obojętny!

Pamiętaj!
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Plakat „Jej 
cierpienie to 
także Twoja 
sprawa!”

Plakat 
„Doznajesz 
przemocy? 
Chroń siebie 
i dzieci!”

„Ten plakat adresowany jest do świadków prze-
mocy w rodzinie. Apelujemy w nim o wrażliwość 
na dramat krzywdzonych i o podjęcie konkret-
nych działań. „Sprawcy przemocy krzywdzą nie 
tylko swoje bezpośrednie ofiary. Cierpią tak-
że mali świadkowie. Jeśli znasz dziec ko, które 
wydaje się ciągle przygnębione, ma bóle brzu-
cha i napady złości, ucieka z domu – być może 
cierpi z powodu przemocy w rodzinie. Okaż mu 
wsparcie! O szczegóły zapytaj policję lub osoby, 
które odpowiadają w urzędzie miasta bądź gmi-
ny za przeciwdziałanie przemocy”.

Sprawcy przemocy krzywdzą nie tylko swoje bezpośrednie ofi ary. Cierpią 
także mali świadkowie. Jeśli znasz dziecko, które wydaje się ciągle 
przygnębione, ma bóle brzucha i napady złości, ucieka z domu – być mo-
że cierpi z powodu przemocy w rodzinie. Okaż mu wsparcie! O szczegó-
ły zapytaj policję lub osoby, które odpowiadają w urzędzie miasta bądź 
gminy za przeciwdziałanie przemocy.

Jej cierpienie
to także Twoja sprawa!

Nie musisz godzić się na bicie, wyzwiska i upokorzenie. Pamiętaj, że 
na Twoje cierpienie patrzą dzieci. Badania dowiodły, że osoby narażo-
ne w dzieciństwie na przemoc w przyszłości same mogą wejść na drogę 
przestępstwa. Oszczędź swoim dzieciom takiego losu! Możesz liczyć na 
sku teczną pomoc profesjonalistów z zespołu interdyscyplinarnego dzia-
łającego w każdym mieście lub gminie.

Doznajesz przemocy? 
Chroń siebie i dzieci!

„Brak ran i siniaków na ciele wcale nie oznacza, że wszystko jest w porządku”. Ulotka jest adreso-
wana do świadków przemocy w rodzinie. W materiale przekonujemy, jak wielkim nieszczęściem dla 
dziecka jest bycie świadkiem przemocy we własnym domu. „Badania wskazują, że większość spraw-
ców przemocy doświadczyła w dzieciństwie agresji psychicznej i fizycznej. Możesz zapobiec krzyw-
dzie dzieci i uchronić je przed powtórzeniem błędów rodziców”. Ulotka informuje o działalności zes
połu interdyscyplinarnego i zachęca do szukania pomocy u profesjonalistów.

Mali świadkowie przemocy uczą 

się zachowań swoich rodziców. 

Z domu wynoszą lekcję: muszę 

krzywdzić, bo inaczej sam będę 

krzywdzony. 

Badania wskazują, że większość 

sprawców przemocy doświadczy-

ła w dzieciństwie agresji psy-

chicznej i fi zycznej. Przemoc 

w rodzinie to błędne koło!

Pamiętaj, że z powodu przemocy 

w rodzinie cierpią także dzie-

ci, które nie są bezpośredni-

mi ofi arami. Brak ran i siniaków 

na ciele wcale nie oznacza, że 

wszystko jest w porządku.

Badania dowiodły, że obserwo-

wanie scen przemocy w dzieciń-

stwie ma dramatyczne konsekwen-

cje dla psychiki człowieka.

Możesz zapobiec krzywdzie dzie-

ci i uchronić je przed powtó-

rzeniem błędów rodziców. Zwróć 

się do profesjonalistów. 

W każdej gminie w Polsce działa 

zespół interdyscyplinarny zło-

żony z profesjonalistów – poli-

cjantów, psychologów, pracow-

ników pomocy społecznej i służ-

by zdrowia. O szczegóły zapytaj 

w urzędzie miasta lub gminy.

Przemoc rodzi 
przemoc!
Dzieci wychowywane w rodzinach 

z problemem przemocy są okale-

czone na całe życie!

Tę ulotkę przygotowaliśmy z myślą o osobach doznających przemocy, które wychowują małe dzieci. 
Zwracamy w niej uwagę na to, że obserwowanie scen bicia, słuchanie krzyków i wyzwisk, ma destruk-
cyjny wpływ na dzieci. „Niemowlęta źle sypiają i zaczynają mieć problemy ze zdrowiem. Kilkulatki sta-
ją się bojaźliwe i drażliwe, jąkają się i skarżą na bóle brzucha. Dzieci, które w pierwszych trzech latach 
życia były świadkami przemocy w rodzinie, po upływie kilku lat stają się agresywne”. Materiał zachę-
ca do skorzystania z Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Nie pozwól, 
by dziecko 
patrzyło 
na Twoje 
cierpienie!

Dzieci, które w pierwszych 

trzech latach życia były świad-

kami przemocy w rodzinie, po 

upływie kilku lat stają się 

agresywne.

Być może nie jest jeszcze za póź-

no, by naprawić krzywdę wyrzą-

dzoną Twoim najbliższym. Pomóż 

sobie i swoim dzieciom. Zwróć 

się o pomoc do specjalistów!

Badania dowiodły, że bycie 

świadkiem przemocy w rodzinie 

zawsze ma dramatyczne konse-

kwencje dla dzieci, bez względu 

na ich wiek.

Niemowlęta źle sypiają i zaczy-

nają mieć problemy ze zdrowiem. 

Kilkulatki stają się bojaźliwe  

i drażliwe, jąkają się i skarżą 

na bóle brzucha.

Skorzystaj z Ogólnopolskie-

go Te lefonu dla Ofi ar Przemocy 

w Rodzinie „Niebieska Linia”: 

801 12 00 02 (w dni powszednie 

od 8.00 do 22.00, w niedziele 

i święta od 8.00 do 16.00). 

Koszt połączenia z telefonu 

stacjonarnego TP SA to równo-

wartość jednego impulsu. Opła-

ta z telefonu komórkowego – 

zgodnie z taryfą operatora.

Mali świadkowie 
przemocy
Pamiętaj, że z powodu przemocy 

cierpisz nie tylko Ty. Cierpią 

też Twoi najbliżsi.

Ten plakat powinien trafić do miejsc, w których 
mogą pojawiać się osoby doznające przemocy, 
np. do Ośrodków Pomocy Społecznej, punktów 
konsultacyjnych, Urzędu Gminy lub Miasta, 
przychodni czy posterunku policji. Na plakacie 
piszemy: „Nie musisz godzić się na bicie, wyzwi-
ska i upokorzenie. Pamiętaj, że na Twoje cier-
pienie patrzą dzieci. Badania dowiodły, że osoby 
narażone w dzieciństwie na przemoc w przy-
szłości same mogą wejść na drogę przestęp-
stwa. Oszczędź swoim dzieciom takiego losu!”.

Przemoc rodzi przemoc!

Mali świadkowie przemocy
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Krakowska Akademia Profilaktyki od wielu lat dostarcza samorządom w całej Polsce profesjonalne 
materiały profilaktyczne. Materiały „Reaguj na przemoc!” budzą emocje i pokazują osobom uwikła-
nym w przemoc, gdzie szukać wsparcia. W nowej odsłonie kampanii jeszcze lepiej realizujemy Twoje 
oczekiwania. Dzięki współpracy z samorządowcami przygotowaliśmy materiały w nakładach, które 
najlepiej odpowiadają ich potrzebom. W podstawowym pakiecie proponujemy 300 egzemplarzy każdej 
ulotki i 30 egzemplarzy każdego plakatu – w sam raz, by efektywnie wykorzystać materiały w gminie.

Z poprzedniej edycji „Reaguj na przemoc!” skorzystały setki samorządów w całej Polsce. Materiały 
Krakowskiej Akademii Profilaktyki są chwalone za rzetelność, profesjonalizm i estetykę. Nasze pro-
dukty łączą wiedzę ekspertów z atrakcyjną formą graficzną. Informacje są podane w ciekawy i atrak-
cyjny sposób. Nad materiałami pracują specjaliści z zakresu profilaktyki i komunikacji społecznej.

Proponujemy Państwu opcję Zaczynamy wcześniej! Jeśli ją wybierzesz, materiały „Reaguj na prze-
moc!” 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 fak-
turę wysyłamy 3 marca 2014.

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

Wszystkie zgłoszenia można nadsyłać faksem na numer 12 635 19 19. Dodatkowych informacji udzie-
lamy 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!

Nasze materiały profilaktyczne 
budzą emocje i pokazują  
jak rozwiązywać problemy.

Skorzystaj z najlepszej oferty!

Ten pakiet podoba się samorządowcom.


