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Ubezpieczeni przez rodziców. Bezpieczni od uzależnień 

 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do zapoznania się z wyjątkową ofertą dotyczącą materiałów profilaktycznych 

o uzależnieniach wśród dzieci i młodzieży – w tym o uzależnieniach behawioralnych. 

Czas pandemii pokazał światu, jak ważnym fundamentem dobrostanu dzieci jest rodzina.  

To tu, w każdym domu, rodzice – cegiełka po cegiełce, mogą zbudować poczucie 

bezpieczeństwa swoich dzieci i ich zdolność do przeciwstawienia się trudnym  

i problematycznym sytuacjom życiowym.  

Materiały kampanii profilaktycznej Ubezpieczeni przez rodziców. Bezpieczni od uzależnień 

pomogą zadbać o „tarczę ochronną” naszych dzieci. Podpowiedzą, jak wspierać dzieci  

i rozwijać ich odporność, by łatwiej radziły sobie z wyzwaniami, jakie staną na ich życiowej 

drodze. Uświadomią rodzicom, że choć nie są w stanie odsunąć wszystkich kłód, jakie życie 

będzie rzucało dziecku pod nogi, to mogą pomóc mu wysoko nad nimi skakać. 

Kampania skierowana jest do nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz do rodziców. Porusza 

tematykę zagrożeń i uzależnień – nie tylko tych od alkoholu, papierosów, narkotyków  

czy dopalaczy, ale też od Internetu, komputera czy telefonu. 

Pokazuje, jak rozwijać mocne strony młodych ludzi, dzięki czemu będą oni bardziej 

przygotowani do życia w świecie pełnym zagrożeń, a tym samym będą bardziej na te 

zagrożenia odporni. 

Wśród materiałów znajdą Państwo ulotki, plakaty, autorskie opowiadanie profilaktyczne  

z kolorowanką, zakładki do książki i gadżety. Pomocą dla nauczycieli będą scenariusze zajęć 

lekcyjnych i karty aktywności, które mogą stanowić ważne źródło informacji przesiewowych 

dotyczących potencjalnych problemów dzieci w relacjach z rodzicami i innymi uczniami. 

Mogą być wykorzystane przy wstępnej diagnozie niepokojących zachowań dzieci  

i konsultowane później z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. 
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Materiały kampanii Ubezpieczeni przez rodziców. Bezpieczni od uzależnień można zamawiać 

również w wersji multimedialnej, opracowanej z myślą o niestandardowym trybie pracy 

urzędów, szkół, OPS, którym bariery organizacyjne utrudniają realizację zadań 

programowych, często nawet uniemożliwiając bezpośrednie spotkania z mieszkańcami.  

Dla Państwa wygody, oszczędności czasu i środków finansowych przygotowaliśmy narzędzie, 

które pozwoli w bardzo szybkim czasie dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców 

zamieszkujących gminę. 

Zadbaliśmy o to, by jeden pakiet multimedialnych materiałów profilaktycznych mógł być 

łatwo udostępniany i wykorzystywany przez wszystkie podmioty w obrębie gminy,  

bez żadnych ograniczeń czasowych czy ilościowych. Odbiorca materiałów dostaje dane  

do logowania na stronie, z której można pobierać materiały multimedialne. Dane te (do 

logowania i pobierania) można udostępnić, np. e-mailem, wszystkim podmiotom na terenie 

gminy, dzięki czemu nie traci się czasu na przydzielenie materiałów profilaktycznych 

szkołom, urzędom, palcówkom wsparcia itp. 

Strona internetowa szkoły, biblioteki, urzędu, OPS-u, parafii, portale społecznościowe – 

to miejsca, gdzie mieszkańcy szukają potrzebnych informacji. Zachęcamy, by zamieszczać 

tam wartościowe treści dotyczące profilaktyki uzależnień i przemocy. 
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Zawartość pakietu: 

 

 

1. Ulotka:                                                                             2. Ulotka:  

     Masz wybór, to Twoje życie                                             Wyloguj się. Czas na zabawę 
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3. Ulotka:                                                                         

    Emocje to Twoi przyjaciele      

 

 
 

                                                      

 

4. Ulotka:  

    Polisa na bogate życie                                           
 

 
 
 
 
 



Strona 5 z 12 

 

przyjaznaprofilaktyka.pl 
tel. 12 222 00 21, kom. 726 038 683, fax 12 312 05 77 

biuro@przyjaznaprofilaktyka.pl 
UPP Reditus Sp. z o.o., 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10 B/4 NIP: 6751665944, KRS: 0000750745 

 
 
 
 
 
5. Ulotka:                                                                                 6. Ulotka:  

     Ubezpieczony przez rodziców                                                  Wspieraj więzi 
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7. Ulotka:                                                                         8. Ulotka:  

     Dbając o siebie, dbasz o dziecko                                    Gdy szukasz wsparcia 
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9. Plakat: Masz wybór 
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10. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży, dla różnych grup wiekowych,  

       pliki PDF: 

• Za dużo telefonu 

• Moje miejsce w rodzinie 

• Moja zdrowa głowa czyli o higienie cyfrowej 

 

 

11. Karty aktywności dla dzieci i młodzieży, dla różnych grup wiekowych, pliki PDF: 

• Za dużo telefonu 

• Moje miejsce w rodzinie 

• Moja zdrowa głowa czyli o higienie cyfrowej 

 

 

12. Opowiadanie profilaktyczne z kolorowanką:  Smartfon Grzesia                 

 

 
 

 

 



Strona 9 z 12 

 

przyjaznaprofilaktyka.pl 
tel. 12 222 00 21, kom. 726 038 683, fax 12 312 05 77 

biuro@przyjaznaprofilaktyka.pl 
UPP Reditus Sp. z o.o., 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10 B/4 NIP: 6751665944, KRS: 0000750745 

 

 

 

 

       

 

13. Gadżet – długopis                                                 13. Gadżet – zakładka:  

                                                                                                   Masz wybór                                               
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Ubezpieczeni przez rodziców. Bezpieczni od uzależnień – zawartość pakietu klasycznego, 

papierowego: 

 

 

  Zawartość pakietu DUŻEGO:  

1. Ulotki: 8 rodzajów po 400 sztuk (łącznie 3200 ulotek). 

2. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży, dla różnych grup wiekowych,  

pliki PDF do samodzielnego wydruku. 

3. Karty aktywności dla dzieci i młodzieży, dla różnych grup wiekowych, pliki PDF  

do samodzielnego wydruku. 

4. Plakat: 20 sztuk. 

5. Opowiadanie profilaktyczne z kolorowanką: Smartfon Grzesia: 40 sztuk. 

6. Gadżet  – długopis: 100 sztuk. 

7. Gadżet – zakładka do książki: 100 sztuk. 

8. Pendrive ze scenariuszami zajęć lekcyjnych i z kartami aktywności: 1 sztuka. 

Cena pakietu DUŻEGO: 2300 zł netto / 2829 zł brutto 

  

 Zawartość pakietu ŚREDNIEGO:  

1. Ulotki: 8 rodzajów po 200 sztuk (łącznie 1600 ulotek). 

2. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży, dla różnych grup wiekowych,  

pliki PDF do samodzielnego wydruku. 

3. Karty aktywności dla dzieci i młodzieży, dla różnych grup wiekowych, pliki PDF  

do samodzielnego wydruku. 

4. Plakat: 10 sztuk. 

5. Opowiadanie profilaktyczne z kolorowanką: Smartfon Grzesia: 20 sztuk. 

6. Gadżet  – długopis: 50 sztuk. 

7. Gadżet – zakładka do książki: 50 sztuk. 

8. Pendrive ze scenariuszami zajęć lekcyjnych i z kartami aktywności: 1 sztuka. 

 Cena pakietu ŚREDNIEGO: 1300 zł netto / 1599 zł brutto 
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Zawartość pakietu MAŁEGO:  

1. Ulotki: 8 rodzajów po 100 sztuk (łącznie 800 ulotek). 

2. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży, dla różnych grup wiekowych,  

pliki PDF do samodzielnego wydruku. 

3. Karty aktywności dla dzieci i młodzieży, dla różnych grup wiekowych, pliki PDF  

do samodzielnego wydruku. 

4. Plakat: 5 sztuk. 

5. Opowiadanie profilaktyczne z kolorowanką: Smartfon Grzesia: 10 sztuk. 

6. Gadżet  – długopis: 25 sztuk. 

7. Gadżet – zakładka do książki: 25 sztuk. 

8. Pendrive ze scenariuszami zajęć lekcyjnych i z kartami aktywności: 1 sztuka. 

Cena pakietu MAŁEGO: 900 zł netto / 1107 zł brutto 

 

Zawartość pakietu EXTRA:  

1. Ulotki: 8 rodzajów po 400 sztuk (łącznie 3200 ulotek). 

2. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży, dla różnych grup wiekowych, pliki 

PDF do samodzielnego wydruku. 

3. Karty aktywności dla dzieci i młodzieży, dla różnych grup wiekowych, pliki PDF  

do samodzielnego wydruku. 

4. Plakat: 20 sztuk. 

5. Opowiadanie profilaktyczne z kolorowanką: Smartfon Grzesia: 40 sztuk. 

6. Gadżet  – długopis: 100 sztuk. 

7. Gadżet – zakładka do książki: 100 sztuk. 

8. Pendrive ze scenariuszami zajęć lekcyjnych i z kartami aktywności: 1 sztuka. 

9. Pełny pakiet materiałów multimedialnych: do nieograniczonej dystrybucji 

i użytku przez wszystkie podmioty, na terenie całej gminy. 

Cena pakietu EXTRA: 3100 zł netto / 3813 zł brutto 

 

 

Zamawiający nie ponosi kosztów wysyłki. 

Dokładne ilości materiałów dla poszczególnych pakietów są podane w zamówieniu. 

 

 

 

 

 

 



Strona 12 z 12 

 

przyjaznaprofilaktyka.pl 
tel. 12 222 00 21, kom. 726 038 683, fax 12 312 05 77 

biuro@przyjaznaprofilaktyka.pl 
UPP Reditus Sp. z o.o., 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10 B/4 NIP: 6751665944, KRS: 0000750745 

 

 

 

Ubezpieczeni przez rodziców. Bezpieczni od uzależnień 2022 — zawartość pakietu 
multimedialnego: 
  

1. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla dzieci i młodzieży, dla różnych grup wiekowych, pliki PDF: 

• Za dużo telefonu 

• Moje miejsce w rodzinie 

• Moja zdrowa głowa czyli o higienie cyfrowej 

2. Karty aktywności dla dzieci i młodzieży, dla różnych grup wiekowych, pliki PDF: 

• Za dużo telefonu 

• Moje miejsce w rodzinie 

• Moja zdrowa głowa czyli o higienie cyfrowej 

3. Opowiadanie profilaktyczne z kolorowanką Smartfon Grzesia, pliki PDF. 

4. E-ulotki: 4 rodzaje dla dzieci i młodzieży w plikach PDF i JPG. 

5. E-ulotki: 4 rodzaje dla rodziców w pliku PDF i JPG. 

6. E-book dla rodziców.  

7. E-book dla dzieci i młodzieży. 

8. Pendrive ze wszystkimi materiałami kampanii multimedialnej: 1 sztuka. 
  

E-booki  są przygotowane w formie: 

• pliku .exe (do przeglądania na komputerach z systemem Windows), 

• pliku PDF, 

• zestawu plików JPG, 

• zestawu plików umożliwiającego publikację e-booka na stronie internetowej. 
  
 

Cena netto: 1200 zł netto / 1476 zł brutto 
 

Zamawiający nie ponosi kosztów wysyłki. 

 

  

WAŻNE! 1 pakiet multimedialny może być wykorzystany na terenie całej gminy, przez 
wszystkie współpracujące podmioty. 
 


