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PREMIERA SPOTU O DOPALACZACH - "LINIA ŻYCIA"
Data publikacji 27.07.2015

24 lipca w dniu Święta Policji odbyła się premiera nowego spotu o dopalaczach "Linia życia"
zrealizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Pile z udziałem młodzieży z lokalnej grupy
"PaTport". "Głosem młodzieży" z prostym i oczywistym przesłaniem autorzy chcą dotrzeć do jak
największej rzeszy osób i pokazać jakie konsekwencje niesie spróbowanie, choć jeden raz,
dopalaczy.
W dniu 24 lipca br. Komenda Powiatowa Policji w Pile przy okazji Święta Policji chciała zwrócić uwagę na problem jaki
w ostatnim czasie pojawił się wśród młodzieży, ale także osób dorosłych. Nie będąc obojętnym na nowego typu
zagrożenie pilska Policja wyszła z inicjatywą stworzenia realnego spotu z prostym przesłaniem o konsekwencjach
zażywania dopalaczy. Chodzi o ludzkie życie.
W realizację projektu zaangażował się Szpital Specjalistyczny w Pile, którego personel zna kulisy niejednej tragedii po
zażyciu substancji psychoaktywnej. Także nieocenioną rolę w spocie odegrała młodzież z lokalnej grupy "PaTPORT",
która poprzez ideę twórczej proﬁlaktyki chce pokazać rówieśnikom zło, jakie niosą za sobą dopalacze. W trakcie
wakacji, gdy należało pomóc innym "tu i teraz" wystarczył jeden telefon, by młodzież przyłączyła się do zrywu
społecznego. Z pełnym zaangażowaniem bezpłatnie odegrali role w spocie. Dzięki pomocy również innych
zaprzyjaźnionych osób, które "głosem młodzieży" mówią "STOP DOPALACZOM" przedsięwzięcie nabrało sensu i udało
się zrealizować w takim krótkim czasie.
Dziękujemy wszystkim osobom, które bezinteresownie zaangażowały się w realizację projektu. Każdy "głos" w sprawie
walki z dopalaczami jest bezcenny. Niech przesłanie "z dopalaczem przegrywasz życie" dotrze do jak największej liczby
osób i uświadomi jakie tragedie ludzkie niosą za sobą te substancje.
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