
RENUNŢI LA FUMAT ȘI 
POŢI CÂȘTIGA PREMII
ÎN VALOARE DE PESTE 1200 EUR

”Renunţi și Câșgi” este o campanie de promovare a 
sănătăţii, desnată persoanelor care doresc să 
renunţe la fumat. Scopul programului este 
îmbunătăţirea calităţii vieţii și a speranţei de viaţă 
prin schimbarea obiceiurilor. 

PProvocarea presupune renunţarea la fumat pentru o 
perioadă de șase săptămâni, respecv între 1 iunie și 
12 iulie 2021, inclusiv.

Perioada de înscriere este între 21-31 mai 2021, 
numai pe pagina de internet 
hps://renunsicasgi.ro.

În cele 6 săÎn cele 6 săptămani parcipanţii vor beneficia de 
consiliere psihologică și medicală gratuită, având însă 
obligaţia de a parcipa acv prin vizionarea seminariilor 
săptămânale și apoi răspunzând la câteva întrebări. 

Mai multe detalii cu privire la eveniment se pot găsi 
pe website (link atașat mai sus) sau pe pagina de 
Facebook renunsicasgi.ro

Efectele nocive ale fumatului asupra organismului 
sunt mulple atât la nivelul aparatului respirator cât 
şi la nivelul altor aparate şi sisteme. 

Mortalitatea secundară complicaţiilor pulmonare şi 
sistemice ale fumatului este deosebit de ridicată şi în 
connuă creştere.

TTutunul este singurul produs consumat legal care poate 
ucide până la jumătate (50%) din cei care îl folosesc.
Mai mult de 7 milioane din decese sunt rezultatul direct 
al consumului de tutun, în mp ce aproximav 1,2 
milioane sunt rezultatul expunerii nefumătorilor la 
fumul de tutun ambiental – fumatul pasiv. 

FumFumătorii au o durată de viaţă mai scurtă cu aproximav 
15 ani. Durata vieţii scade cu 5,5 minute pentru 1 ţigară.

1. PENTRU CĂ FUNCŢIONEAZĂ
Conform stascilor trei din patru parcipanţi, care 
parcipă la asel de campanie, încetează din a mai 
fuma în cele șase săptămâni ale provocării - o rată de 
succes excelentă.

2. PENTRU 2. PENTRU ACCESUL GRATUIT LA 
RESURSE ȘI SUPORT
Venim în întâmpinarea dumneavoastră cu o gamă 
largă de resuse si instrumente de sprijin, disponibile, 
pentru a vă oferi informaţii și movaţie, înainte, în 
mpul și după Provocare.

3. PENTRU A ÎM3. PENTRU A ÎMPĂRTĂȘI EXPERIENŢA 
CU ALŢII 
Ne dorim ca pagina de Facebook  Renunţă și Câșgi 
să devină o mare comunitate online pentru 
renunţarea la fumat.

4.  PENTRU ABORDAREA FLEXIBILĂ ȘI 
PERSONALIZATĂ 
AleAlegerea propriei date în care să renunţaţi la fumat, 
vă va ajuta să creșteţi șansele de succes.

5. CÂȘTIGĂ PREMII! 
În fiecare an, parcipanţii sunt eligibili pentru a 
câșga premii prin tragere la sorţi.

6. TRĂIEȘTI MAI MULT ȘI MAI 
SĂNĂTOS! 
RRenunţarea la fumat vă poate ajuta să adăugaţi ani 
vieţii voastre. Fumătorii care au renunţat înainte de 
vârsta de 40 de ani își reduc șansa de deces cauzat 
deafecţiunile legate de fumat cu aproximav 90%.

7...  ȘI PENTRU CĂ ....
de data aceasta, poate fi definiv!

7 MOTIVE SA
ACCEPtI PROVOCAREA



O CAMPANIE MARCA

INSCRIERE 21 - 31 MAI 2021

RENUNTISICASTIGI.RO

Eveniment organizat de 
Biserica Advenstă de Ziua a Șaptea

în parteneriat cu
Agenţia Naţională An-Drog

Societatea Romana de Pneumologie
Direcţia de Sănătate Publică
(din nume(din numeroase judeţe ale ţării)

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj

parteneri media
Speranta TV

Radio Vocea Sperantei
TVR CLUJ


