POLICJA.PL
https://policja.pl/pol/aktualnosci/121801,Premiera-ﬁlmu-Dopalacze-Narkotyki.html
2022-05-27, 04:12

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

PREMIERA FILMU „DOPALACZE. NARKOTYKI”
Data publikacji 29.01.2016

W kinie Muranów odbyła się dziś premiera ﬁlmu edukacyjnego pt.: „Dopalacze. Narkotyki”, który
ma uświadamiać młodym osobom konsekwencje zażywania substancji psychoaktywnych. To już
dziesiąty ﬁlm z serii „Nie warto ryzykować” zrealizowany na zlecenie Biura Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy przy współpracy Komendy Stołecznej Policji.
Spotkanie z udziałem Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Michała Domaradzkiego otworzyła Dyrektor Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy Ewa Gawor. Swoją wypowiedź rozpoczęła od
zacytowania kilku bardzo dramatycznych w przebiegu zdarzeń z użyciem dopalaczy. - To nie fantastyka, a surowe
fakty. Każdego dnia młodzi ludzie umierają po zażyciu dopalaczy, które są niezwykle silnymi środkami
psychoaktywnymi. W Polsce problem przybiera na sile. Aż 7-krotnie wrosła liczba pacjentów traﬁających na
toksykologię. Nigdy nie wiadomo czy pierwszy raz nie będzie ostatnim. Pytam - zwróciła się do młodych widzów - czy
warto ryzykować?
Po projekcji ﬁlmu głos zabrał nadinsp. Michał Domaradzki, który podkreślał, że problem związany z rozpowszechnianiem
i używaniem dopalaczy jest pod stałym nadzorem Policji. - To do was należy decyzja, czy po nie sięgać - mówił do
młodzieży. - Nasze doświadczenia i obserwacje prowadzą do wniosku, że bardziej boicie się odrzucenia rówieśników niż
śmierci. Jeżeli choć jedna osoba, dzięki temu ﬁlmowi, uratuje swoje lub czyjeś życie - warto to robić, a nie warto
ryzykować - podsumował komendant stołeczny.
Wśród zaproszonych gości byli również Wiceprezydent m.st. Warszawy Jarosław Jóźwiak, Zastępca Komendanta
Stołecznego Policji insp. Piotr Owsiewski, Dorota Macander z Ośrodka Rozwoju Edukacji, policjanci prewencji kryminalnej
z komend powiatowych i rejonowych stołecznego garnizonu oraz uczniowie i nauczyciele warszawskich szkół.
Film powstał dzięki współpracy m.st. Warszawy i Komendy Stołecznej Policji. Trwa ponad 20 minut i jest podzielony na
kilka głównych działów. Opowiada o tym, jak groźne są narkotyki i dopalacze. W ﬁlmie wypowiadają się młodzi ludzie,
którzy w oparciu o własne doświadczenie i posiadaną wiedzę, przestrzegają przed ich zażywaniem, a także osoby
uzależnione oraz eksperci z dziedziny toksykologii i terapii uzależnień.
Od 2010 roku Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta promuje bezpieczne zachowania poprzez
realizację ﬁlmów edukacyjnych z serii „Nie warto ryzykować!”, wyprodukowanych przy współpracy Komendy Stołecznej
Policji.
Do tej pory powstały ﬁlmy:
w 2010 r. - odcinki o tytułach:. „Cyberprzemoc”, „Kradzież”, „Ryzykowny napój”

w 2011 r. - „Kibic” ,- „Przemoc w szkole” i „Jazda samochodem”
w 2012 r. – „Nad wodą” przy dodatkowej współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy
oraz Stołecznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w 2013 r. – „Wtargnięcie napastnika do szkoły”
w 2014 r. – „Urodziny Maćka, czyli krótka historia o tolerancji”
w 2015 r. – „Dopalacze, narkotyki”
Filmy mają uświadomić młodym ludziom, jak istotną sprawą w ich życiu jest podejmowanie właściwych decyzji. Podjęcie
złej, może kosztować ich rezygnację z czegoś, o czym marzyli. Może wpłynąć na ich dalsze życie.
…
Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia?
Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których
handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Oto lista numerów telefonów, pod którymi można szukać
pomocy:
800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównej Inspektora Sanitarnego
Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o
możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają
dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób
handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania
trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja
Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na
www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i
informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i
zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi
technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli
samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku
w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 rozmów
dotyczyło problemów z dopalaczami.
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika
Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci.
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od
pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
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