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Cílem stránek TalkingAlcohol.com
je pomáhat lidem kvaliikovaně se rozhodovat
ohledně pití alkoholu.

SABMiller nenese žádnou odpovědnost za obsah
uvedený na externích webových stránkách.

Cílem stránek TalkingAlcohol.com je
pomáhat lidem kvaliikovaně se
rozhodovat ohledně pití alkoholu.

Australia, The Other Talk, Let’s Talk about Alcohol and Drugs
http ://theothertalk.org.au/advice/how-do-i-start-the-conversation/
■■ Go Ask Alice! (USA)
SABMiller nenese žádnou odpovědnost
■ Alcohol Action Ireland, Alcohol, Children and Young People
za obsah uvedený na externích webových
www.goaskalice.columbia.edu
http ://alcoholireland.ie/policy/alcohol-children-and-young-people-do-we-need-be-concerned/
stránkách.
■■ Somazone (Austrálie)
■ Canadian Centre on Substance Abuse, Youth and Alcohol
www.somazone.com.au
■■ Alateen
www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Youth-and-Alcohol-Summary-2014-en.pdf
■■
www.al-anon.alateen.org
Frank–(Velká
Británie)
■ Centers for Disease Control and Prevention (US), Talk
Factto
Sheets
Underage
Drinking
www.talktofrank.com
■■ Drinkingfacts.ca (Canada)
www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/underage-drinking.htm
www.drinkingfacts.ca
■ Columbia University, Go Ask Alice! (US) : http ://goaskalice.columbia.edu/alcohol-other-drugs
■

■

■

■

International Center for Alcohol Policies, Young People’s Drinking
www.icap.org/PolicyIssues/YoungPeoplesDrinking/
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (US), College Drinking: Changing the Culture
www.collegedrinkingprevention.gov/
UK Government Home Ofice, Talk to Frank : www.talktofrank.com/drug/alcohol?id=166
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