
Bliżej siebie – dalej od środków psychoaktywnych 

 

Być rodzicem nastolatka  nie jest łatwo. Wszyscy chcemy być dobrymi rodzicami i na ogół nie szczędzimy wysiłku, aby nasze dzieci były szczęśliwe. Staramy się, 

chcemy dla dziecka jak najlepiej, a mimo to zdarza się, że spotykają nas rozczarowania.  

Nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak całkowicie uchronić dziecko przed środkami psychoaktywnymi, ale jedno jest pewne: im lepszy mamy kontakt 

 z dzieckiem tym łatwiej uchronimy je przed błędnymi działaniami. Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem, bo pozwala lepiej poznać jego świat, 

oczekiwania, marzenia, a także różnorodne problemy. Nie bójmy się rozmawiać również na trudne tematy. Wiedza o środkach psychoaktywnych pomaga 

przełamać opory przed rozmową z dzieckiem na ten temat. Im więcej wiemy na temat środków psychoaktywnych, tym łatwiej przekonamy dziecko o ich 

szkodliwości. Używajmy rzeczowych argumentów. 

Co warto wiedzieć i robić, aby chronić dziecko przed środkami psychoaktywnymi: 

 znać prawa rządzące rozwojem dziecka, 

 wiedzieć jak budować dobry kontakt z dzieckiem, 

 znać powody, dla których młodzi sięgają po środki psychoaktywne, 

 być konsekwentnym w przestrzeganiu zasad, 

 mieć rzetelną wiedzę na temat środków psychoaktywnych. 

Warto też pamiętać o kilku ważnych sprawach: 

 Bądź przykładem - postępuj tak, by być wiarygodnym. Dzieci są dobrymi obserwatorami i łatwo zauważają, gdy nie robisz tak, jak mówisz. 

 Wymagaj – ale stawiaj dziecku warunki możliwe do spełnienia. 

 Poznaj przyjaciół i znajomych dziecka. Pamiętaj, że w tym wieku koledzy odgrywają dużą rolę i często mają duży wpływ. 

 Nie bądź nadmiernie opiekuńczy – pozwól dziecku zdobywać doświadczenia. Czasem popełnia przy tym błędy, bądź zatem czujny  

i w porę reaguj. 

 Ucz dziecko jak przezwyciężać trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dotyczy to także sytuacji, gdy ktoś proponuje narkotyki. 

Powinieneś także: 

 Nauczyć się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze wskazujące na kontakt ze środkami psychoaktywnymi, by w porę zareagować. 

 Wiedzieć, gdzie znaleźć pomoc dla siebie i dla dziecka, kiedy pojawi się problem. (pomocą służą specjaliści  Zespół psychologiczno - pedagogiczny 

w szkole). 

W każdej księgarni, bibliotece, na stronach internetowych, można znaleźć wiele pozycji na temat środków psychoaktywnych, a także poradników 

dotyczących problemów wychowawczych. 

Sygnały, których nie wolno bagatelizować. Masz prawo sądzić, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego: 

 Oddala się od ciebie, mimo, że wcześniej byliście blisko. Wyraża niechęć do rozmów, unika kontaktu, kręci w rozmowie, kłamie. 

 Ma kłopoty z nauką, choć wcześniej dobrze sobie radziło, wagaruje. 

 Wraca bardzo późno lub bez uzgodnienia nocuje poza domem. 

 Jest niecierpliwe, rozdrażnione. 

 Jest na zmianę pobudzone lub ospałe, sypia o dziwnych porach. 

 Ma nowych znajomych, których nie chce zapraszać do domu. 

 Kwestionuje szkodliwość środków psychoaktywnych, twierdzi, że narkotyki powinny być zalegalizowane. 

 Ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu. 

 Ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar. 

 W jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fifki i fajki różnych kształtów, bibułki do skrętów, biały proszek, tabletki nieznanego pochodzenia, opalone 

folie aluminiowe, leki bez recept, nieznane chemikalia. 

Jeżeli podejrzewasz, że dziecko zażywa narkotyki a wyczerpałeś już inne sposoby, by zdiagnozować sytuację – możesz sprawdzić to za pomocą testu. 

W aptekach dostępne są testy, które wykrywają narkotyki w moczu na obecność, m.in. amfetaminy, morfiny, THC (marihuany, haszyszu). 

 Z domu znikają pieniądze, wartościowe przedmioty.  

Narkotyki i prawo – powinieneś wiedzieć (podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.): 

 Posiadanie narkotyków zagrożone jest karą wiezienia do3 lat. 

 Posiadanie znacznej ilości narkotyków zagrożone jest karą więzienia do 5 lat i grzywną. 

 Produkcja narkotyków zagrożone jest karą więzienia do 3 lat. 

 Handel narkotykami zagrożone jest karą więzienia do 10 lat. 

 Udzielanie lub nakłanianie do użycia narkotyków zagrożone jest karą więzienia do 5lat.  

 

                                                     Bądź przyjacielem swojego dziecka.  

                                      Staraj się je zrozumieć i pomagaj bezpiecznie dorastać. 

 

 


