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Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Miast i Gmin województwa świętokrzyskiego

„Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” – to główne hasło
rozpoczętej w dniu 2 kwietnia 2019 roku kampanii edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Kampania jest adresowana przede wszystkim do młodych ludzi.
W ramach kampanii powstał spot filmowy zwracający uwagę na poważne zagrożenie życia
i zdrowia, jakie niosą ze sobą nowe substancje psychoaktywne. Jest on dostępny na stronie:
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4274,Kampania-quotNarkotyki-i-dopalaczezabijajaquot.html . W przekazie kampanii zwrócono również uwagę na coraz większą trudność
w rozpoznawaniu nowych, nieznanych substancji, tzw. „dopalaczy”, które są nielegalnie
rozpowszechniane pod pretekstem „celów kolekcjonerskich”. Autorzy kampanii przestrzegają
młodych i ciekawych świata ludzi przed przestępcami, którzy narażają ich na utratę zdrowia,
a nawet życia – czerpiąc z tego spore zyski.
Elementem kampanii jest także konkurs na mem internetowy i animację w formacie GIF.
Prace mają dotyczyć zapobiegania oraz przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Szczegółowe informacje
o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej:
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html
Ogólnopolskie działania w ramach kampanii są zaplanowane do końca 2019 roku. Inicjatywa jest
realizowana w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.
W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości włączenia się w realizację
powyższej kampanii poprzez prowadzenie akcji promocyjno – informacyjnej na własnych stronach
internetowych oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych - udostępnienie spotu
i informacji o konkursie, udostępnianie linków do poszczególnych wydarzeń realizowanych
podczas kampanii. Ponadto informuję, że MSWiA planuje druk plakatów i ulotek w oparciu
o grafikę i hasła użyte w spocie filmowym, które sukcesywnie będą przekazywane zaangażowanym
podmiotom podczas trwania kampanii.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem bezpłatnych materiałów profilaktycznych,
proszę o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za współpracę podczas kampanii i przekazanie
danych na adres poczty elektronicznej:
ewa.mazurek@kielce.uw.gov.pl do dnia 19 kwietnia br.
Jednocześnie proszę o przekazanie tej informacji do podległych jednostek i organizacji
pozarządowych realizujących zadania spójne z tematyką kampanii.
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