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➔ Coraz więcej młodych osób sięga po alkohol 
➔ Coraz więcej mamy świadomych kobiet w ciąży pijących 

alkohol 
➔ Na szczęście odsetek pijanych osób wsiadających za 

kierownicę samochodu maleje, ale nadal jest..  

 

 

ZMIEŃMY TO! 



Jak w yg ląda p rojekt? 

Każda osoba pełnoletnia otrzyma Kartę Weryfikacyjną, dzięki której będzie mogła zakupić 
alkohol, a sprzedawca będzie miał wgląd do takich informacji jak:  

➢ posiadanego prawa jazdy  
➢ a w przypadku kobiet - obecność ciąży 

 

Dzięki specjalnemu systemowi informatycznemu każda osoba, która uzyska prawo jazdy 
będzie miała zaktualizowaną kartę, a informacja ta pozwoli sprzedawcy ostrzec ją przed 
wsiadaniem za kierownicę samochodu po spożyciu alkoholu. Natomiast jeśli kobieta zajdzie 
w ciążę, to podczas pierwszej wizyty u ginekologa lekarz zaktualizuję kartę i w systemie 
będzie widoczna informacja, że kobieta jest w ciąży. 



Przykładow a karta 

zdjęcie 



Cel p rojektu  

Celem projektu jest przede wszystkim weryfikacja osób niepełnoletnich i kobiet w ciąży, 
którym alkohol jest bezwzględnie niewskazany. Należy uświadamiać młode osoby, że 
alkohol naprawdę szkodzi zdrowiu, a picie w czasie ciąży grozi wystąpieniem 
poważnego zespołu chorobowego FAS  (Alkoholowego Zespołu Płodowego) dla  
dziecka. 

 

Projekt zakłada silną współpracę ze sprzedawcami oraz lekarzami, ponieważ to oni 
mają największy wpływ na spożywanie alkoholu przez Nasze społeczeństwo. 



Jak to będzie w yg lądało w  rzeczyw istości? 

● Każda osoba pełnoletnia otrzymuje Kartę Weryfikacyjną, dzięki której można zakupić 
alkohol 

● W każdym sklepie sprzedającym alkohol dzięki aplikacji ze skanerem do karty bądź 
programem zainstalowanym na komputerze wraz z czytnikiem kodu kreskowego 
będzie możliwość sprawdzenia danych osoby kupującej alkohol 

● Lekarz, który potwierdzi ciążę będzie miał możliwość edytowania karty i zapisaniu 
informacji o ciąży 

● Instytucje wydające prawa jazdy będą miały dostęp do programu i możliwość 
potwierdzenia otrzymanego prawa jazdy 
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