Podsumowanie inicjatywy
„Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”

czerwiec – grudzień 2014 r.

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie, jako
organizacja mająca za sobą wieloletnie doświadczenie w planowaniu i realizacji kampanii
społecznych na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, czuje się w obowiązku, aby
wspierać wszelkie programy mające na celu ograniczenie problemu nietrzeźwych kierowców.
9 czerwca 2014 roku Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie
zainicjował ogólnopolską akcję „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, stanowiącą kontynuację
długofalowych działań branżowych podejmowanych na rzecz promocji abstynencji wśród
kierowców.

Akcja opierała się na wykorzystaniu prostego mechanizmu, ukierunkowanego na
upowszechnienie znaku „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, dotychczas zarezerwowanego dla
opakowań i reklam piwa i uczynienie z niego symbolu społecznego manifestu
odpowiedzialnych – trzeźwych kierowców. Przekaz akcji adresowany był do kierowców w
całej Polsce poprzez zachęcanie ich do naklejenia znaku „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” na
tylnej szybie swojego samochodu.
Założeniem postawionym przed inicjatywą było zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym poprzez zmianę świadomości społecznej i walkę z powszechnym przyzwoleniem
na jazdę „na podwójnym gazie”.
Sukces wspólnej sprawy!
Pół roku intensywnych, szeroko zakrojonych działań prowadzonych w ramach akcji,
pozwoliło na uczynienie z 1 500 000 kierowców odpowiedzialnych ambasadorów trzeźwej
jazdy, którzy w otwarty sposób wyrażają swój sprzeciw na prowadzenie pojazdów pod
wpływem alkoholu.
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Złote partnerstwo publiczno-prywatne
Ze względu na to, że osiągnięcie założonych celów możliwe było tylko przy nadaniu
działaniom odpowiednio dużej – ogólnopolskiej skali - inicjatywa przyjęła formułę
partnerstwa publiczno-prywatnego, w równym stopniu angażującego obie strony –
organizacje publiczne oraz podmioty prywatne.
Idea akcji społecznej o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego już na starcie
pozyskała poparcie instytucji państwowych – Ministerstwa Gospodarki oraz Komendy
Głównej Policji, które objęły ją swoim patronatem.

Trzonem, na którym opierała się mechanika inicjatywy, była współpraca z Komendą Główną
Policji. Pełne poparcie dla idei akcji przełożyło się na ścisłą współpracę merytoryczną i
operacyjną Komendy Głównej Policji z pozostałymi organizacjami tworzącymi koalicję.
Zaangażowanie wszystkich jednostek policyjnych w kraju pozwoliło na przekazanie
kierowcom imponującej liczby naklejek, co zwiększyło widoczność znaku „Nigdy nie jeżdżę
po alkoholu” na polskich drogach.
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Zaangażowanie Komendy Głównej Policji oddają liczby
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Idea propagowania bezwzględnej trzeźwości za kierownicą spotkała się z pozytywnym
odbiorem nie tylko Komendy Głównej Policji i organizacji pozarządowych, od lat
prowadzących konsekwentne działania na rzecz ograniczenia liczby pijanych kierowców.
Pół roku, które minęło od startu działań, wystarczyło, aby swoją gotowość do włączenia się
w dystrybucję naklejek zgłosiło ponad 50 instytucji i organizacji z całej Polski!

Organizacje zaangażowane w akcję udostępniły na rzecz rozpowszechniania naklejek swoje
kanały dystrybucji, dzięki czemu naklejka była dostępna w całym kraju poprzez:










media lokalne i ogólnopolskie
stacje największych sieci paliwowych
ośrodki szkolenia kierowców
kasy biletowe środków transportu publicznego
urzędy miejskie
korporacje taksówkarskie
firmy motoryzacyjne i leasingowe
wydarzenia dedykowane bezpieczeństwu ruchu drogowego
inicjatywy oddolne podejmowane przez prywatne osoby
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Ogromne poparcie mediów dla inicjatywy
Inicjatywna „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem w
mediach.

Media bezpłatnie przekazały kierowcom 200 000 naklejek, a w prasie, radiu, telewizji i
Internecie ukazało się ponad 600 publikacji mówiących o idei inicjatywy i zachęcających
kierowców do naklejenia znaku „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” na szybie swojego
samochodu.
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Znaczący udział w tak pozytywnym odbiorze akcji przez otoczenie biznesowe i pozostałe
instytucje, miał fakt włączenia się w działania już na ich starcie czterech podmiotów,
cieszących się pozytywnym wizerunkiem społecznym i biznesowym.

Półroczna współpraca ponad 50 organizacji pozwoliła na uczynienie z 1 500 000 kierowców
ambasadorów idei trzeźwej jazdy. Dotarcie do tak dużej liczby użytkowników dróg i
zachęcenie ich do prostego gestu – oznakowania samochodu i zamanifestowania w ten
sposób braku zgody na jazdę pod wpływem alkoholu, nie byłoby możliwe bez partnerstwa
organizacji publicznych i prywatnych.
Liczba organizacji partnerskich oraz zróżnicowanie profili ich działalności to
bezprecedensowy przykład szerokiego partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze
bezpieczeństwa na drogach. Stworzenie tak szerokiej koalicji jest osiągnięciem o dużym
znaczeniu społecznym, stanowiącym duży kapitał z perspektywy kontynuowanej w
przyszłości walki z nietrzeźwymi kierowcami.
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Lista instytucji zaangażowanych w inicjatywę „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”:

Patroni merytoryczni:

Koalicjanci:
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Koncerny paliwowe:

Przewoźnicy:

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego:
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Korporacje taksówkarskie:

Media:

Szczegółowe informacje na temat inicjatywy dostępne są na:
www.nigdyniejezdzepoalkoholu.pl
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