
Studio Profilaktyki Społecznej przygotowało
pakiet profilaktyczno - edukacyjny dotyczących
problematyki uzależnienia od alkoholu,
przeciwdziałania narkomanii, uzależnień
behawioralnych oraz przemocy domowej. Nasze
wydawnictwa są zaadresowane osób do dorosłych, w
tym do nauczycieli i rodziców, oraz - co jest absolutną
nowością w naszej
ofercie - również do dzieci i młodzieży (12+ i 13+). Nasze
pakiety edukacyjne obejmują: broszury, ulotki, plakaty
oraz gadżety i materiały profilaktyczne.

Z naszych wydawnictw korzysta także KCPU, co stanowi
wiarygodna rekomendacje dla jakości merytorycznej
naszych publikacji 
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STUD IO  PROF I LAKTYK I
SPOŁECZNEJ  

 Alkohol spożywany w okresie ciąży stanowi
poważne zagrożenie dla zdrowia i życia
nienarodzonego dziecka. Dlatego tak ważne
jest upowszechnienie wiedzy o konieczności
zachowania całkowitej abstynencji w okresie
ciąży. Publikacja omawia wpływ alkoholu na
przebieg ciąży, oraz możliwe konsekwencje
zdrowotne dla rozwoju dziecka w tym FASD.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł
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Profilaktyka -Profilaktyka -
BROSZURYBROSZURY

Publikacja adresowana jest do rodziców i
uczy ich w jaki sposób mogą wspierać
abstynencje swojego dziecka. Zwraca
uwagę na role środowiska rodzinnego w
kształtowaniu zachowań związanych ze
spożywaniem alkoholu. Pokazuje jakie
sygnały ostrzegawcze powinno
zaniepokoić rodziców i jak można
rozmawiać z dziećmi na temat picia
alkoholu.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł

 Broszura ta porusza bardzo ważne
zagadnienie jakim są relacje rodzinne i ich
znaczenie dla prawidłowego rozwoju
dziecka. Miłość, poczucie bezpieczeństwa,
szacunek, akceptacja, otwartość to filary
tych relacji. Zaprezentowane w niej treści
jasno sprzeciwiają się potocznemu
przekonaniu , że „bez bicia nie wychowasz”.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł
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Profilaktyka -Profilaktyka -
BROSZURYBROSZURY

 Jednym z powszechnych uzależnień
behawioralnych, zwłaszcza w grupie kobiet,
jest zakupoholizm. Zaburzenie to niesie ze
sobą wiele negatywnych konsekwencji
zarówno finansowych, emocjonalnych czy
społecznych. W broszurze omówiono
sygnały ostrzegawcze wskazujące na
problemowe kupowanie oraz wskazówki jak
uniknąć tego rodzaju nałogu. W
informatorze umieszczono także pytania
kontrolne, dzięki którym każdy może
przyjrzeć się swoim nawykom kupowania.
Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł

 Czym są uzależnienia behawioralne? Co
sprawia, że dane zachowanie staje się
uzależnieniem Czy od każdego zachowania
można się uzależnić? I w jaki sposób można
pomóc osobie zmagającej się z tego rodzaju
problemami? To najważniejsze pytania, na
jakie odpowiada broszura. W części
ostatniej poradnika można znaleźć
pomocne adresy stron internetowych i
numery telefonów, do których można
kierować klientów.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł

W broszurze znajdują się podstawowe
informacje na temat profilaktyki używania
substancji psychoaktywnych – jakie są jej
cele, na czym polega profilaktyka w szkole,
jakie strategie profilaktyczne są skuteczne
a jakich działań należy unikać ze względu
na brak potwierdzonej efektywności. Szkoły
mają obowiązek realizować zajęcia
profilaktyczne a informacje zawarte w
publikacji podpowiadają jakie programy
wybierać i jak oceniać skuteczność różnych
ofert profilaktycznych.
Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł
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Profilaktyka -Profilaktyka -
BROSZURYBROSZURY

 Broszura zaadresowana do osób, które
uprawiają hazard - grają w loterie (np. zdrapki
lotto), gry liczbowe, zakłady bukmacherskie
(wyścigi koni, rozgrywki sportowe, wyniki
wyborów), automaty do gier, gry w kasynach
stacjonarnych i online, gry w karty, w których
można wygrać pieniądze, konkursy typu
audiotele, loterie np. SMS-owe. Każdy kto gra na
pieniądze powinien upewnić się czy ta rozrywka
nie stała się problemem. W broszurze zawarte są
testy przesiewowe oraz pytania ułatwiające
autodiagnozę własnego stylu grania, a także
informacje, gdzie szukać pomocy.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł

W publikacji omówiono dwie zasadnicze
kwestie: okres dojrzewania jako szczególny czas
w życiu nastolatków w kontekście sięgania przez
nich pod substancje psychoaktywne oraz
sposoby reagowania i inne działania chroniące
młodych ludzi przez zagrożeniami wynikającymi
z eksperymentowania z narkotykami.  W części
praktycznej publikacji odbiorcy znajdą również
podpowiedzi, jak mogą rozpoznawać
niepokojące sygnały oraz w jaki sposób
przeprowadzić rozmowę interwencyjną w
trudnej sytuacji związanej z użyciem substancji
psychoaktywnych.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł

 Wiek dojrzewania to okres, w trakcie którego
młodzi ludzie są najbardziej narażeni na
szkodliwe działanie różnych substancji
psychoaktywnych i jednocześnie jest to okres na
jaki przypada eksperymentowanie z
narkotykami. Dlatego uważność dorosłych na
tego rodzaju zagrożenie jest kluczowa.
Publikacja stanowi uzupełnienie i aktualizacje
wiedzy rodziców i nauczycieli na temat rodzajów
narkotyków, sposobów ich przyjmowania przez
młodzież, objawach ich użycia i konsekwencjach
zdrowotnych.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł
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Profilaktyka -Profilaktyka -
BROSZURYBROSZURY

Jednym z aktualnych zagrożeń młodzieży jest
nadmierne korzystanie z telefonu, Internetu,
mediów społecznościowych i gier cyfrowych. W
poradniku opisano sygnały, które powinny
zaniepokoić rodziców i nauczycieli a także
zawarto praktyczne porady i wskazówki, jak
rozmawiać z dziećmi na temat nadmiernego
korzystania ze smartfonów, Internetu i gier oraz
jak pomóc im kształtować zdrowe zachowania w
tym zakresie..

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł

Publikacja w skondensowany sposób omawia
zjawisko cyberprzemocy wśród uczniów szkół
rozumianego jako agresywne zachowania wobec
rówieśników, nękanie i dręczenie w Internecie.
Struktura poradnika obejmuje trzy główne
części: wyjaśnienie kluczowych pojęć i
przedstawienie skali zjawiska; profilaktyka
cyberprzemocy; sposoby reagowania w sytuacji
wystąpienia przemocy
.
Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł

 Publikacja adresowana jest do rodziców i
odpowiada m.in. na takie pytania jak: dlaczego
alkohol jest niebezpieczny dla nastolatków? Jak
rozmawiać z nastolatkiem o alkoholu i jak
wprowadzać w domu reguły dotyczące
niesięgania po alkohol? W broszurze
przedstawiano przykład takiej rozmowy, aby
zachęcić rodziców do podejmowania tego
tematu w domu.  W broszurze przedstawiono
sygnały wskazujące na ryzyko sięgania po
alkohol przez dzieci i młodzież oraz wskazówki
jak rozmawiać z dzieckiem, kiedy przyszło do
domu pod wpływem alkoholu.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł
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Profilaktyka dlaProfilaktyka dla
dziecidzieci    - BROSZURY- BROSZURY  

 Co każdy nastolatek powinien wiedzieć o e-
uzależnieniach, czyli krótki przewodnik po tym,
jak nie zgubić się w sieci i korzystać z niej w
sposób bezpieczny. Internet, sieci
społecznościowe czy granie w gry komputerowe
może przynosić pewne korzyści, takie jak
poznawanie nowych osób, utrzymywanie relacji,
z tymi, których już się zna czy poszerzanie
swoich zainteresowań. Ale może także wiązać się
z problemami. W poradniku znajdują się
wskazówki jak korzystać z sieci, żeby ograniczyć
potencjalne niebezpieczeństwa i w porę je
rozpoznać
.
Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł

 Celem publikacji jest zachęcenie nastolatków do
dokonywania zdrowych dla siebie wyborów, a
także skłonienie młodych odbiorców do
autorefleksji. Nastolatki dowiedzą się m.in., jak
alkohol działa na dojrzewający mózg i jak może
to odbić się w przyszłości na nauce czy
sprawności fizycznej oraz jakie skutki
bezpośrednie wiążą się z eksperymentowaniem z
alkoholem.
W publikacji znajdą również praktyczne
wskazówki, w jaki sposób mogą się chronić przed
piciem poprzez asertywnie odmawianie,
inwestowanie w rozwój osobisty i budowanie
konstruktywnych relacji z innymi. 

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł

Internet, poza korzyściami edukacyjnymi i
atrakcyjną formą spędzania czasu, niesie dla
nastolatków wiele potencjalnych zagrożeń. Jedną
z nich jest nękanie za pośrednictwem sieci, czyli
tzw. cyberprzemoc. W publikacji zawarto
wskazówki jak się przed nią chronić, gdzie można
szukać pomocy i co można zrobić, jeśli jest się
świadkiem prześladowania
Poradnik zawiera praktyczne porady i wskazówki
dla młodych ludzi doświadczających przemocy w
sieci lub będących świadkami cyberbullyingu. 

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł
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ProfilaktykaProfilaktyka    --
ULOTKIULOTKI  

 Celem publikacji jest zachęcenie
nastolatków do dokonywania zdrowych dla
siebie wyborów, a także skłonienie
młodych odbiorców do autorefleksji.
Nastolatki dowiedzą się m.in., jak alkohol
działa na dojrzewający mózg i jak może to
odbić się w przyszłości na nauce czy
sprawności fizycznej oraz jakie skutki
bezpośrednie wiążą się z
eksperymentowaniem z alkoholem.
W publikacji znajdą również praktyczne
wskazówki, w jaki sposób mogą się chronić
przed piciem poprzez asertywnie
odmawianie, inwestowanie w rozwój
osobisty i budowanie konstruktywnych
relacji z innymi. 

Za 1 pakiet 100 sztuk
Cena: 220,00 zł

Ulotka pełni funkcję edukacyjno -
profilaktyczną, promuje zachowanie
całkowitej abstynencji w ciąży
przypominając jednocześnie, że alkohol
zawarty w piwie, winie i wódce jest tak
samo szkodliwy dla rozwijającego się
dziecka. W ulotce omówiono także
typowe uszkodzenia spowodowane
alkoholem oraz zwrócono uwagę na FASD
jako zaburzenia rozwoju występujące u
dzieci matek pijących alkohol w ciąży

Za 1 pakiet 100 sztuk
Cena: 220,00 zł

W ulotce zwrócono szczególną uwagę na
okres dorastania jako czas dużych zmian u
nastolatków i na ryzyko sięgania w tym
czasie po alkohol. W ulotce podano także
dwa ogólnopolskie bezpłatne telefony
zaufania, w których dzieci i młodzież
borykająca się z jakimiś trudnościami,
również tymi typowymi dla okresu
dojrzewania, może szukać pomocy

Za 1 pakiet 100 sztuk
Cena: 220,00 zł
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ProfilaktykaProfilaktyka    --
ULOTKIULOTKI  

 84% dorosłych Polaków sięga po alkohol.
Ulotka skierowana jest właśnie do nich, a jej
celem jest zachęcenie konsumentów do
tego, aby ocenili swój wzór picia alkoholu i
ewentualne ryzyko jeśli się pojawia. W
ulotce wykorzystano test AUDIT - narzędzie
do oceny własnego wzoru picia
rekomendowane przez Światową
Organizację Zdrowia oraz Krajowe Centrum
Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Ulotka powinna być wykorzystana w
szerokiej edukacji publicznej.

Za 1 pakiet 100 sztuk
Cena: 220,00 zł

Dorośli wiedzą, że dzieci nie powinny pić
alkoholu, używać narkotyków ani palić
papierosów, ale czy takie czynności jak
używanie Internetu i telefonu mogą być
również niebezpieczne?
Ulotka przeznaczona jest dla rodziców i pełni
funkcję edukacyjno - profilaktyczną. Zostały
w niej opisane sygnały ostrzegawcze, które
powinny zwrócić uwagę rodziców, a także
wskazówki co mogą zrobić rodzice, żeby
ochronić swoje dzieci przed uzależnieniem
od Internetu i grania.

Za 1 pakiet 100 sztuk
Cena: 220,00 zł

Dzieci FASD wychowują się w rodzinach
zastępczych, adopcyjnych ale również
biologicznych. Większość z nich nie ma
deficytów intelektualnych
uniemożliwiających im naukę w
tradycyjnych szkołach. W wychowaniu
dziecka z FASD kluczowe jest
zrozumienie, że przejawia ono różne
trudności z uczeniem się i zachowaniem
dlatego, że ma uszkodzenia w OUN a nie
dlatego, że za mało pracuje czy jest
leniwe.

Za 1 pakiet 100 sztuk
Cena: 220,00 zł
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ProfilaktykaProfilaktyka    --
PLAKATYPLAKATY  

Plakat ma na celu zachęcenie
nastolatków do sprawdzenia czy sposób
w jaki korzystają z Internetu, czas jaki
poświęcają na gry- nie stały się
problemem. Pomocna jest tutaj lista
sygnałów ostrzegawczych. Nasze
plakaty to nie tylko grafika - to ważne
treści profilaktyczne.

Za 1 pakiet 20 sztuk
Cena: 170,00 zł

Plakat pełni funkcję edukacyjno - profilaktyczną i
promuje zachowanie całkowitej abstynencji w ciąży
przypominając jednocześnie, że alkohol zawarty w
piwie, winie i wódce jest tak samo szkodliwy dla
rozwijającego się dziecka.
Na plakacie zadbano o wyznaczenie miejsca na
wpisanie lokalnych miejsc pomocy takich jak np.
poradnia leczenia uzależnień, punkt konsultacyjny,
ośrodek pomocy społecznej, PCPR czy kontakt do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Za 1 pakiet 20 sztuk
Cena: 170,00 zł

Plakat przekazuje dwie kluczowe wskazówki -
jak rozpoznać, że jest się ofiarą
cyberprzemocy, oraz jakie działania podjąć,
żeby się chronić.
Jest zaadresowany do dzieci powyżej 12 roku
życia, dlatego powinien zostać umieszczony
w szkołach i innych placówkach oświatowo -
wychowawczych, a także w domach kultury.

Za 1 pakiet 20 sztuk
Cena: 170,00 zł

Plakat jako dodatkowa forma przekazuj
profilaktycznego jest zaadresowany do dzieci powyżej 12
roku życia, dlatego powinien zostać umieszczony w
szkołach i innych placówkach oświatowo -
wychowawczych, a także domach kultury.
Plakat przekazuje dwie kluczowe informacje - dlaczego
alkohol stanowi szczególne zagrożenie w okresie
dorastania i jak w sposób asertywny odmawiać, kiedy
ktoś proponuje nastolatkowi alkohol.

Za 1 pakiet 20 sztuk
Cena: 170,00 zł
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PrzemocPrzemoc    --
BROSZURYBROSZURY  

W sposób przystępny opisuje zjawisko przemocy
i mechanizmy psychologiczne utrudniające
wyjście z krzywdzącego związku.
Lepsze rozumienie zjawiska przemocy może
zmotywować osoby krzywdzone do
poszukiwania pomocy i ochrony siebie i swojej
rodziny.
Broszura powinna być dostępna w każdym
miejscu, do którego mogą trafić ofiary przemocy:
ośrodki pomocy społecznej, komisariaty policji,
sądy, punkty informacyjno-konsultacyjne i inne
miejsca użyteczności publicznej.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł

 Stanowi zbiór podstawowych informacji na
temat realizacji procedury "Niebieskie Karty" i
wybranych prawnych aspektów przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Prezentuje podstawowe narzędzia prawne
służące ochronie osób dorosłych i dzieci przed
krzywdzeniem.
Zawarte w broszurze informacje są swoistym
przewodnikiem po obowiązujących przepisach
prawnych, który pozwala te przepisy lepiej
zrozumieć i wykorzystać w celu zatrzymania
przemocy i poprawy sytuacji osób krzywdzonych
przez najbliższych.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł

Miło nam również poinformować, że w lipcu 2022 roku otrzymaliśmy pozytywne recenzje
naszych publikacji przygotowane przez Panią Katarzynę Łukowską:

 
"Przedłożone do recenzji broszury edukacyjno – profilaktyczne i ulotki należy ocenić

zdecydowanie pozytywnie. Publikacje są przygotowanie starannie w oparciu o aktualną
wiedzę oraz najnowszą literaturę przedmiotu. Omówiono w nich w sposób przystępny i

jednocześnie rzetelnie i wyczerpująco poszczególne tematy (…)"
"To co można uznać, w mojej ocenie za innowacyjne podejście do przekazów

edukacyjnych w formie plakatu, to fakt, że nie ograniczają się one tylko do przekazu
graficznego, ale zawierają także dużo treści profilaktycznych i edukacyjnych (...)"

„Do zalet należy także zaliczyć bardzo dobry język – broszury i ulotki są łatwe w odbiorze i
dobrze się je czyta (..)"

"Podsumowując treści zawarte w broszurach i ulotkach stanowią wartościowe
kompendium wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień oraz

przeciwdziałania przemocy domowej i nie ma wątpliwości, że mogą stanowić cenne
uzupełnienie działań edukacyjnych prowadzonych przez samorządy gminne oraz

organizacje pozarządowe (...)"
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PROBLEMY ALKOHOLOWEPROBLEMY ALKOHOLOWE
- BROSZURY- BROSZURY  

 
Publikacja omawia istotę uzależnienia, jego
mechanizmy, a także pokazuje możliwości
pomocy dla osób uzależnionych. Lepsze
zrozumienie samego uzależnienia może ułatwić
osobom uzależnionym podjęcie decyzji choćby o
konsultacji w placówce odwykowej. Może być
także pomocne dla bliskich osób uzależnionych,
którzy przeżywają niepokój, bezradność i złość,
widząc jak ich małżonkowie czy partnerzy piją i
jak zmienia się ich funkcjonowanie.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł

 Publikacja omawia wpływ uzależnienia na
funkcjonowanie rodziny – dorosłych i dzieci.
Odpowiada na pytania, jakie działania są
efektywne w radzeniu sobie z piciem osoby
bliskiej, a jakie nie przyniosą oczekiwanych
rezultatów. Omawia zjawisko współuzależnienia
czyli adaptację do trudnej sytuacji, jaką jest picie
bliskiej osoby. Wskazuje także gdzie rodziny z
problemem alkoholowych mogą uzyskać pomoc i
dlaczego warto z niej skorzystać.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł

Jak przestrzegać́ prawa?
Jak rozpoznawać́ wiek młodych klientów?
Jak odmawiać́ sprzedaży alkoholu osobom
niepełnoletnim?

 
Broszura adresowana jest do sprzedawców
napojów alkoholowych, ale także do tych
wszystkich osób, które odpowiadają w gminach
za ograniczanie dostępności alkoholu osobom
niepełnoletnim.
Polskie prawo zakazuje sprzedaży alkoholu
osobom poniżej 18-go roku życia.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł
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PROBLEMY ALKOHOLOWEPROBLEMY ALKOHOLOWE
- BROSZURY- BROSZURY  

 Stanowi zbiór podstawowych informacji na
temat realizacji procedury "Niebieskie Karty" i
wybranych prawnych aspektów przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Prezentuje podstawowe narzędzia prawne
służące ochronie osób dorosłych i dzieci przed
krzywdzeniem.
Zawarte w broszurze informacje są swoistym
przewodnikiem po obowiązujących przepisach
prawnych, który pozwala te przepisy lepiej
zrozumieć i wykorzystać w celu zatrzymania
przemocy i poprawy sytuacji osób krzywdzonych
przez najbliższych.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł

 Stanowi zbiór podstawowych informacji na
temat realizacji procedury "Niebieskie Karty" i
wybranych prawnych aspektów przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Prezentuje podstawowe narzędzia prawne
służące ochronie osób dorosłych i dzieci przed
krzywdzeniem.
Zawarte w broszurze informacje są swoistym
przewodnikiem po obowiązujących przepisach
prawnych, który pozwala te przepisy lepiej
zrozumieć i wykorzystać w celu zatrzymania
przemocy i poprawy sytuacji osób krzywdzonych
przez najbliższych.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł

 To jedyna broszura na rynku uwzględniająca
realizację procedury po wprowadzeniu zmian
ustawowych.
Pozwala lepiej zrozumieć rodzinom czym jest
procedura, jak przebiega i jakie są jej
ograniczenia.
Powinna być przekazana wnioskodawcom
podczas rozmowy z gminną komisją. Nie zawsze
rodziny, które wnioskują o zobowiązanie, ze
względu na stres, są w stanie zapamiętać
wszystkie informacje przekazane podczas
rozmowy z komisją, a broszura porządkuje
informacje i można zawsze do niej sięgnąć.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł
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Dorośli, którzy wychowywali się w rodzinach,
gdzie nadużywano alkoholu, to bardzo duża
część naszego społeczeństwa. W broszurze
wskazano jak doświadczenia wyniesione z rodzin
z problemem alkoholowym wpływają na pewne
schematy, uczucia i zachowania w dorosłości,
czyli tzw. syndrom DDA.

Za 1 pakiet 50 sztuk
Cena: 175,00 zł

 Jednym z zadań rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom jest "upowszechnianie wiedzy dotyczącej uzależnień behawioralnych, w tym

wydawanie/dystrybuowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz prowadzenie
kampanii społecznych". W odpowiedzi na tę rekomendację Studio Profilaktyki Społecznej
przygotowało pakiet 10 całkowicie nowych broszur dotyczących problematyki uzależnień

behawioralnych, przeciwdziałania przemocy i przeciwdziałania narkomanii, adresowanych
do osób dorosłych, w tym do nauczycieli i rodziców, oraz - co jest absolutną nowością w

naszej ofercie - również 3 broszur adresowanych do młodzieży.
 

Broszury dotyczące problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałania przemocy mogą być,
poza gminnym programami, finansowane również w ramach lokalnej, międzysektorowej
polityki przeciwdziałania negatywnym szkodom związanym ze spożyciem alkoholu czyi z

tzw. „małpek”.
 
 


