Obchody Światowego Dnia FAS
9 września 2020 r.
Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach
(ang. fetal alcohol syndrome, FAS)
Alkoholowy zespół płodowy (ang. fetal alcohol syndrome, FAS) – zespół chorobowy, który
jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy
jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania
ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość
niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka.

PROGRAM OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA FAS w 2020 roku
data
9.09.2020r.

13.09.2020r.

24.09.2020r.

Działanie
Miejsce
1. Przekazanie materiałów edukacyjno- Piecki, Nawiady
profilaktycznych w ramach kampanii Stop
Fas do: aptek, ośrodków zdrowia, Urzędu
Gminy, Urzędu Pocztowego w Pieckach,
ŚDS oraz mieszkańcom gminy.
2. Akcja profilaktyczna STOP FAS alkohol
Rozdawanie
broszur
edukacyjnoprofilaktycznych przez wolontariuszki w
Nawiadach.
Pracownicy GOPS w Pieckach będą nosiły
koszulki z hasłami propagującymi
niespożywanie alkoholu przez kobiety w
ciąży.
3. Tablice profilaktyczno-edukacyjne w
temacie FAS w GOPS
4.Przekazanie materiałów edukacyjnoprofilaktyczne do: aptek, ośrodków
zdrowia, Urzędu
Gminy, Urzędu
Pocztowego w Pieckach oraz ŚDS.
5. Akcja społeczna - stop FAS
WODA - TAK
ALKOHOL -NIE pracownicy GOPS
wspierają akcję, nosząc żółte koszulki z
tym hasłem.
Mobilny Punkt Profilaktyki podczas
Piecki- muzeum
obchodów
"Święta
Chleba"
organizowanym przez Gminny Ośrodek
Kultury "Pegaz", godz. 15:00 do 17:00
będą gry i zabawy edukacyjne dla dzieci
oraz
w
Punkcie
Profilaktycznym
rozdawane będą ulotki i broszury w
temacie alkoholowego zespołu płodowego.
Klubiku Profilaktyki Dziecka i Rodzica - Gminny Ośrodek Pomocy

spotkanie z rodzicami, prezentacja filmu
"Płodowy Zespół Alkoholowy FAS"
Fundacji Po Drugie oraz dyskusja na ten
temat.1

Społecznej

Materiały edukacyjno - profilaktyczne dotyczące FAS:
- Nie piję za zdrowie, bo dbam o swoje dziecko;
-To Ty decydujesz o jego zdrowiu i życiu;
- Kiedy kobieta w ciąży pije alkohol, razem z nią pije jej dziecko;
- Kochaj i dbaj od pierwszych dni;
- Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu;
-Pełen program zajęć "Profilaktycznego Klubiku Dziecka i Rodzica" będzie wystawiony na
stronie internetowej GOPS w Pieckach
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