
 

ZACHODNIOPOMORSKA FUNDACJA POMOCY RODZINIE 
„TĘCZA SERC” 

 
ul. Kolumba 60, 70-035 Szczecin 
tel. 91 433 27 27, 508 170 803 

www.teczaserc.pl, e-mail: sekretariat@teczaserc.pl 

 
Szczecin, dn. 22.08.2022 r.                                                                                                 

Szanowni Państwo 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

DO UDZIAŁU W XV EDYCJI KONKURSU EDUKACYJNEGO  

„WAŻNE DZIEWIĘĆ MIESIĘCY BEZ ALKOHOLU”. 

Tegoroczny konkurs na PLAKAT skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych   

(kl. 7-8) i szkół średnich.  

Naszym celem jest uświadomienie młodym ludziom jakie są skutki picia alkoholu przez  kobiety w 
ciąży oraz uwrażliwienie młodych ludzi, by w przyszłości sami zachowali abstynencję – kobiety jako przyszłe 
matki, mężczyźni, partnerzy jako przyszli ojcowie. Dla nas najważniejsze jest to, by młody człowiek 
zaciekawiony tematem sięgnął po wiedzę dotyczącą FAS, a praca na konkurs to ewentualne zilustrowanie 
tej wiedzy.  Lekcja wprowadzająca w tematykę konkursu stanowić może element profilaktyki świadomych 
wyborów, czy przyszłego macierzyństwa i rodzicielstwa. Rokrocznie napływają do nas bardzo ciekawe 
pomysły na przedstawienie tego tematu. Od początku prace laureatów są przez nas zbierane i stanowią 
kolejne elementy wystawy, którą staramy się prezentować w różnych miejscach. Prace były już 
prezentowane w wielu szkołach, na Uniwersytecie Szczecińskim, w Zamku Książąt Pomorskich, czy Galerii 
Prezydenckiej Urzędu Miasta Szczecin. Obecnie WYSTAWA ONLINE prezentowana są na naszej stronie 
internetowej.  

 
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa w załączeniu oraz na www.teczaserc.pl 
 
Konkurs realizowany jest w ramach projektu Specjalistycznej Poradni FAS dofinansowanego z 

budżetu Gminy Miasto Szczecin. 
 
Jednocześnie informujemy, że możemy poprowadzić nieodpłatne zajęcia dla młodzieży pt. 

„Ważne dziewięć miesięcy bez alkoholu”. Zajęcia są dofinansowane z Gminy Miasto Szczecin i trwają 2 
godziny lekcyjne dla 1 grupy. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o zgłoszenia do sekretariatu Fundacji 
tel.: 508 170 803 lub email: sekretariat@teczaserc.pl. Liczba zajęć jest ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

 
FAS (FETAL ALCOHOL SYNDROME) Płodowy Zespół Alkoholowy - jest to 

zaburzenie dotyczące rozwijającego się płodu, będące skutkiem narażenia go na 

działanie alkoholu. To zespół wad wrodzonych, somatycznych (dotyczących ciała) 

oraz neurologicznych dotyczących ośrodkowego układu nerwowego, głównie mózgu. 

Więcej informacji na www.teczaserc.pl    

ZESPOŁOWI FAS MOŻNA ZAPOBIEC W 100% - ZACHOWUJĄC CAŁKOWITĄ ABSTYNENCJĘ W CZASIE 

CIĄŻY 

 

 
Z wyrazami szacunku 

 
Katarzyna Gołębiowska 
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