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Kampania spo?eczna „Trze?wa Ma?opolska - No Promil No Problem”
G?ównymi celami przeprowadzonej kampanii spo?ecznej pn. „Trze?wa Ma?opolska – No Promil No Problem”
by?o: kszta?towanie nawyku nie prowadzenia samochodu po spo?yciu alkoholu i wyboru przez kierowc?
alternatywnego ?rodka transportu w przypadku stanu nietrze?wo?ci, tworzenie klimatu spo?ecznego pot?pienia dla
kierowców je?d??cych po pijanemu. Kampania skierowana by?a g?ównie do m?odych kierowców w wieku 18-30
lat, pasa?erów, kursantów szkó? nauki jazdy, a po?rednio tak?e do pozosta?ej rzeszy kierowców i spo?ecze?stwa
Ma?opolski.
Prowadzenie pojazdów pod wp?ywem alkoholu stanowi wysokie zagro?enie spo?eczne i osobiste, w??cznie z
utrat? zdrowia lub ?ycia sprawców oraz ich ofiar. Mimo tej ?wiadomo?ci, nadal bardzo wielu kierowców wierzy, ?e
alkohol jest problemem, ale innych kierowców, i ?e nie ma on wp?ywu na ich w?asne funkcjonowanie w ruchu
drogowym. Niew?tpliwie wa?nym czynnikiem jest tu brak dostatecznej wiedzy na temat wp?ywu alkoholu na
zachowanie za kierownic?. Kierowcy nie wiedz? ile mog? wypi?, aby nie przekroczy? dopuszczalnego limitu, nie
wiedz? te? jak d?ugo alkohol pozostaje we krwi i uwa?aj?, ?e ju? godzin? po wypiciu s? zdolni do jazdy.
Wa?nym problemem jest istniej?ce przyzwolenie spo?eczne na prowadzenie pojazdu w stanie nietrze?wo?ci.
Szczególnie jaskrawo problem ten rysuje si? w spo?eczno?ciach wiejskich, gdzie praktycznie wi?kszo?? kierowców
uczestnicz?cych w zabawach lub dyskotekach prowadzi samochody po spo?yciu czasami nawet du?ej ilo?ci
alkoholu. To specyficzne przyzwolenie polega tak?e na tym, i? pasa?erowie z ca?? ?wiadomo?ci? godz? si? na
jazd? z pijanym kierowc?. Czasami wr?cz zach?caj? go do brawurowej jazdy wydatnie przyczyniaj?c si? do
wyrastania krzy?y na poboczach dróg. Przyzwolenie spo?eczne przek?ada si? na brak reakcji na widok osoby
nietrze?wej za kierownic?, w szczególno?ci gdy jest to kto? znajomy.
Kampania obj??a wiele w?tków tematycznych. Powsta? portal internetowywww.bezpromilowo.pl [1] propaguj?cy
za?o?enia i cele kampanii w ca?ej Polsce. Realizatorzy projektu przeprowadzili i zaprojektowali szereg programów
edukacyjnych i warsztatów psychoedukacyjnych. W trzynastu miastach Ma?opolski odby?y si? happeningi z
udzia?em zespo?u teatralnego stworzonego przez m?odych ludzi zaanga?owanych w przeprowadzenie kampanii.
Odby?y si? 4 konferencje tematyczne w trzech miastach Ma?opolski, dwie w Krakowie, po jednej w Nowym S?czu
oraz Tarnowie. W trakcie ich trwania zaprezentowane zosta?y: dotychczasowe dzia?ania na rzecz trze?wo?ci na
drogach Ma?opolski, za?o?enia kampanii „Trze?wa Ma?opolska No promil – No problem” oraz mo?liwo??
w??czenia si? zainteresowanych gmin do wspólnych dzia?a? proponowanych w ramach kampanii.
Zorganizowali?my konkurs dla dzieci i uczniów szkó? Ma?opolski. Przygotowany zosta? projekt zmian
legislacyjnych maj?cych na celu zmniejszenie przypadków recydywy w?ród kierowców je?d??cych pod wp?ywem
alkoholu.
Realizuj?c kampani? przekonywali?my ludzi, ?e podejmowanie interwencji w takich przypadkach nie jest
zamachem na czyj?? wolno?? czy naruszeniem jego prywatno?ci, ale obron? dobrze poj?tego interesu
spo?ecznego. Z czystym sumieniem mo?na powiedzie?, ?e za?o?enia kampanii zosta?y zrealizowane z nawi?zk?,
a w wielu punktach przekroczono zak?adane jej rezultaty. Kampania obj??a te? nowe, nie prognozowane
wcze?niej kr?gi osób i firm, które ju? w trakcie realizacji projektu wyra?ali wol? wspó?pracy w przysz?o?ci,
nakre?lali nowe pomys?y, o które kolejne edycje kampanii mog?yby zosta? rozszerzone.
Wi?cej o projekcie: Kampania spo?eczna „Trze?wa Ma?opolska - No Promil No Problem” [2]
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