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RUSZA KAMPANIA "DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE"
Dopalacze kradną życie – to nazwa akcji proﬁlaktycznej, łączącej wszystkie osoby, którym zależy na
walce z tymi niebezpiecznymi substancjami. Dziś w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, podczas
inauguracji kampanii, podpisany został pakt przeciwko dopalaczom. Do akcji dołączyło już wiele
osób, m.in. przedstawiciele mediów, środowiska naukowe, sportowcy oraz instytucje i organizacje
pozarządowe.
- Początek lipca to tragiczny bilans zatruć dopalaczami, ale też bardzo intensywne
działania Policji - 80 kg zabezpieczonych substancji i ponad 170 osób zatrzymanych.
(…) W tych intensywnych działaniach instytucji państwa, które wypowiedziały wojnę
dopalaczom, potrzeba zdecydowanie więcej wielokierunkowych działań. Te działania
muszą być oparte na ludziach, którzy mają swój szczególny autorytet wśród młodych
ludzi. Dlatego tak cenne jest przyłączenie się do naszej akcji osób, które mają autorytet
– Jurek Owsiak czy Marcin Gortat – powiedziała podczas inauguracji kampanii premier
Ewa Kopacz.
Celem kampanii ma być uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach
związanych z zażywaniem dopalaczy. Akcja ma być skierowana także dla rodziców,
nauczycieli oraz innych osób, które mają kontakt z młodzieżą. Od lipca już ponad 1000
osób zatruło się tymi niebezpiecznymi substancjami. Oprócz działań policji skupionych
na zatrzymywaniu osób rozprowadzających narkotyki, przewidziano także działania
proﬁlaktyczne i kampanię społeczną.
- To nasz wspólny pakt przeciwko dopalaczom. Każda instytucja musi szukać coraz
lepszych środków i działać skuteczniej. Bardzo potrzebna jest integracja tych działań,
dlatego MSW i Krajowa Rada do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii będzie
koordynować działania i inicjatywy antydopalaczowe. Będziemy raz w miesiącu
zapraszać instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media, środowiska naukowe
oraz młodzież, aby monitorować wszystkie działania, deﬁniować nowe problemy i
szukać innych rozwiązań w walce z dopalaczami. Każde uratowane życie niech będzie
naszym celem i naszym przesłaniem – powiedziała podczas uroczystości podpisana
paktu minister Teresa Piotrowska.
Inauguracji kampanii towarzyszyła premiera spotu przygotowanego przez społeczność programu Komendy Głównej Policji
„Proﬁlaktyka a Ty”. Spot będzie emitowany na antenie Telewizji Polskiej.
PaT to skrót od nazwy programu „Proﬁlaktyka a Ty”. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego
człowieka. Program skupia się na proﬁlaktyce rówieśniczej (sama młodzież angażując się w działania proﬁlaktyczne, zachęca
innych do życia bez uzależnień). PaT skupił w ciągu 10 lat ok. 300 tys. osób. Uczestniczy w niej 90 grup młodzieży w całej
Polsce.
Uruchomiony został także proﬁl kampanii „Dopalacze kradną życie” na Facebooku: facebook.com/dopalaczekradnazycie.
Będą tam publikowane m.in. aktualności dotyczące akcji, informacje o działaniach policji oraz zdjęcia osób, które dołączyły
do naszej inicjatywy.

Ruszyła także mapa inicjatyw antydopalaczowych. Na stronie www.msw.gov.pl/dopalaczekradnazycie zamieszczona została
pełna lista podejmowanych lub planowanych działań proﬁlaktycznych związanych z walką z tymi niebezpiecznymi
substancjami. Lista zawiera już prawie 50 inicjatyw prowadzonych przez różne instytucje, m.in. Policję czy Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Wszystkie osoby, instytucje lub organizacje, które planują przeprowadzenie własnej akcji zachęcamy do
zgłaszania się mailowo pod adres dopalaczekradnazycie@msw.gov.pl.
Pakt przeciwko dopalaczom został podpisany m.in. przez premier Ewę Kopacz, Teresę Piotrowską, minister spraw
wewnętrznych, Borysa Budkę, ministra sprawiedliwości, Mariana Zembalę, ministra zdrowia, Andrzeja Halickiego, ministra
administracji i cyfryzacji, Urszulę Augustyn, sekretarza stanu w MEN oraz nadinsp. Cezarego Popławskiego, Zastępcę
Komendanta Głównego Policji. Akcję wsparli dodatkowo Rzecznik Praw Dziecka, Urząd Miejski w Wyszkowie, Związek
Harcerstwa Polskiego, Polskie Radio, FAKT oraz Pedagogium. Ambasadorami akcji zostali Jerzy Owsiak oraz Marcin Gortat.
W ramach kampanii, MSW ogłosiło również otwarty konkurs ofert na działania dot. przeciwdziałaniu dopalaczom. Szczegóły
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Ładowanie odtwarzacza...
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