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Näringslivet mot Narkotika
Narkotika och dopningspreparat förekommer i en större omfattning än de flesta känner till och
kan skapa stora problem för dig i din roll som företagsledare, arbetskamrat, förälder, mm.
Med tanke på de risker narkotikan utgör i dagens samhälle är det av allra största vikt att
man har någon form av beredskap för att möta detta problem så tidigt som möjligt.
SNPF startade under 1997 en verksamhet som vi kallar ”Näringslivet mot Narkotika”. Den syftar till att ändra attityder,
sprida information och därigenom höja kunskapsnivån hos allmänheten.
Ett stort problem för lärarkåren är att det i skolorna saknas relevant utbildningsmaterial gällande narkotikafrågor.
För att tillgodose detta behov har vi i samarbete med de främsta experterna i Norden tagit fram boken Narkotika,
dopningsmedel och hälsofarliga varor. Denna bok är det mest vederhäftiga och aktuella material som finns att tillgå i
ämnet och vi har som mål att den skall finnas tillgänglig på landets samtliga skolor.
Vi hoppas att ert Företag vill hjälpa oss att nå detta mål genom att skänka ett bidrag till vårt projekt som för närvarande
fokuserat sig på Er kommun. Antingen väljer man ut en specifik skola till en kostnad av 5000:- och syns själv med sin
logga på den skolan alt. lägger ett valfritt belopp till samtliga skolor i kommunen och syns då ihop med våra andra
samarbetsparners på orten enligt de bifogade exemplen. Minsta belopp för att synas med logga är f n 2500:-/kommun.
Bokpaketet innehåller:
• 1 klassuppsättning (25 st) av "Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor".
• 1 st. USB-minne med Metodhandbok, framtagen i samarbete med skolpersonal. Metodhandboken innehåller
konkreta förslag på olika sätt att jobba med drogfrågor, färdiga lektioner baserade på ovanstående litteratur.
• 1 ex. av boken ”I huvet på en steroidanvändare”, av Tommy Moberg & Gunnar Hermansson.
• 1 ex. av skriften "Anabola Androgena Steroider".
• Informationsfolder om Spice.
Varje företag som deltar erhåller:
• SNPFs elektroniska nyhetsbrev
• Reducerat pris vid anmälan till SNPFs utbildningsaktiviteter
• Tackdiplom från SNPF
• Rätt att använda SNPFs speciallogga i marknadsföring
• Er egen logga exponeras i första uppslaget i våra böcker enligt bifogat märkningexempel nedan
Varje företag som deltar med ett komplett bokpaket eller motsvarande belopp 5000:- erhåller dessutom:
• En årsprenumeration på föreningens tidskrift

För ytterligare information, kontakta
Roland Radtke
radtke@snpf.org

Exempel på märkning av böcker

Denna skrift är skänkt av:

Denna skrift är skänkt av:
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