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Dlaczego my?

Dzieci mają dla nas najwyższą 
wartość, niestety niedoszacowaną 

przez państwo.
Nasza Fundacja to przede wszystkim 

wspólnota rodziców różnych 
zawodów, różnych statusów 
społecznych i finansowych.

Ale to także ludzie, którzy po wielu 
latach pracy w służbach 

mundurowych wiedzą, jakie 
wyzwanie stawia słowo 
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Symboliczna kwota dla każdego 
z nas ma inną wartość. 

Najistotniejsze jest przyłączenie 
się do naszego projektu. 

Nieważne, czy dasz złotówkę, 
tysiąc złotych, miskę dla psa czy 

będziesz wolontariuszem.
Przyłącz się!

Fundacja Pro Familia Mea
ul. Bukowska 12
KRS: 0000542510

Nr konta: 35 1240 1763 1111 0010 6197 2345

fundacja@cbdio.pl

www.profamiliamea.pl

Tony biurokracji…

Godziny pogadanek…

Uświadamianie 

uświadomionych…

Czujemy frustrację z powodu 

braku czynów i nadmiaru słów.

W Polsce dzięki zatwardziałej 

biurokracji liczą się papierowe 

statystyki, a nie działanie.

Archiwa pękają w 

szwach, podobnie jak 

oddziały toksykologii.

W szkole nie ma 
miejsca dla 

narkotyków i 
dopalaczy
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Nasze dzieci w szkole i jej  

otoczeniu spędzają większość 

dnia. To właśnie wtedy są 

najbardziej narażone na 

czyhających wokół dilerów. 

Dilerzy nie pytają o powód, 

ani o dowód.

Moda, brak akceptacji, złe 

wzorce, presja otoczenia - to 

pierwszy krok, żeby wziąć, 

spróbować, przekonać się… 

Celem naszego projektu 

jest, żeby żaden uczeń nie 

mógł wziąć, spróbować, 

przekonać się!!!

Stawiamy na największego 
przyjaciela człowieka – psa, 
któremu towarzyszy dron.

Wyjątkowe zdolności 
węchowe psa i  nowoczesne 
środki rejestracji obrazu na 
obszarze nawet do 20 km² 

tworzą skuteczny, 
uzupełniający się duet z 

ziemi i powietrza!

I to ta niezawodna para 
sprawi, że każda szkoła 

będzie wolna od dopalaczy i 
narkotyków.

Jak chcemy działać?

Dla dilera liczy się tylko kasa!

Zawsze chcesz dla swojego 
dziecka jak najlepiej.

Jedziesz na wakacje –
wybierasz najlepsze miejsce. 

Jest chore – robisz, co 
możesz, by jak najszybciej 

wróciło do zdrowia…

Kiedy tylko możesz, bierzesz 
sprawy w swoje ręce.

W pojedynkę jednak nie 
wygrasz z narkotykami i 

dopalaczami...

Celem naszego projektu jest 
skuteczne ograniczenie 

dystrybucji narkotyków i 
dopalaczy wokół szkół i na 

ich terenie.

Przyłącz się do nas!


