
  

 

 

Warszawa, 28 stycznia, 2013 r. 

 

Rodzicu, masz wpływ na to, czy Twoje dziecko sięgnie po alkohol! 

Ferie okresem wzmożonego zagrożenia wczesną inicjacją alkoholową 

28 stycznia ferie zimowe rozpoczęła młodzież szkolna w 4 województwach, w tym w województwie 

mazowieckim. Niezależnie od tego, czy dziecko spędzi ten okres na obozie zimowym, czy zostanie 

w domu, narażone jest na wiele niebezpieczeństw wynikających z faktu ograniczonej kontroli 

dorosłych. Jednym z takich zagrożeń jest wczesna inicjacja alkoholowa dorastającej młodzieży. 

Organizatorzy ogólnopolskiej kampanii „Pozory mylą, dowód nie” Związek Pracodawców 

Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie i Komenda Główna Policji podkreślają, że to, czy i 

kiedy dojdzie do pierwszego kontaktu osoby niepełnoletniej z alkoholem, w znacznej mierze zależy 

od rodziców.  

Z badania przeprowadzonego przez Wydawnictwo Librus wynika, że 16% rodziców w ogóle nie 

rozmawia ze swoimi dziećmi o alkoholu. Wyniki pochodzące z ankiety, którą wypełniło blisko 500 

rodziców niepełnoletnich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wskazują na bierność 

dorosłych w zakresie przeciwdziałania wczesnej inicjacji alkoholowej ich dziecka. Taka postawa jest 

szczególnie niepokojąca w obliczu coraz powszechniejszego zjawiska spożywania alkoholu przez 

niepełnoletnią młodzież. Warto tu przywołać obrazujące skalę problemu wyniki ESPAD (Europejski 

Program Badań Ankietowych w Szkołach), według których ponad 90% gimnazjalistów miało już 

kontakt z alkoholem. 

Powszechnie znane są negatywne konsekwencje nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, jednakże 

w przypadku osób niepełnoletnich ten destrukcyjny wpływ alkoholu przybiera spotęgowaną postać. 

Wynika z tego społeczna rola wszelkich inicjatyw, które mają ten pierwszy kontakt z alkoholem 

maksymalnie opóźnić. Działania takie prowadzone są od kilku lat przez ZPPP Browary Polskie i 

Komendę Główną Policji w ramach kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”. Głównym celem 

programu jest uświadomienie dorosłym – rodzicom i sprzedawcom alkoholu, że to od niech w 

znacznym stopniu zależy, czy alkohol trafi do osoby niepełnoletniej.  

„Rodzice odgrywają znaczącą rolę w zapobieganiu przedwczesnej inicjacji alkoholowej swoich dzieci. 

To od wychowania, którego głównym elementem jest rozmowa, zależy, czy u młodego człowieka 

zostaną ukształtowane właściwe postawy wobec alkoholu. Z takim przekazem, w ramach tegorocznej 

edycji kampanii <<Pozory mylą, dowód nie>>, udało nam się dotrzeć do 260 tysięcy rodziców w całej 

Polsce” mówi Danuta Gut, dyrektor biura zarządu Związku - Browary Polskie. Uświadomienie sobie, 

że to od nas, dorosłych, zależy, czy dziecko będzie umiało dokonać właściwych wyborów odnośnie tak 

poważnej kwestii, jak pierwszy kontakt z alkoholem, jest szczególnie istotne w okresach ograniczonej 

kontroli ze strony dorosłych, takich jak ferie,  gdy to zagrożenie wczesną inicjacją alkoholową jest 

większe. 
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