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„Są dzieci,

które we własnym domu

są sierotami.”

J. Korczak



DRODZY RODZICE

Okres dorastania jest trudny dla dziecka. Zmienia szkołę, wchodzi 

w nowe środowisko, pojawiają się nowe trudności.

Wasz autorytet maleje - bardziej liczy się zdanie kolegów. 

Bycie w grupie rówieśników = koniecznością dopasowania do niej.

Narkotyki są ogólnodostępne – a w oczach nastolatka to droga 

do rozwiązania problemów, relaksu.

Ważne byś w porę zauważył pewne niepokojące oznaki i żebyś umiał 

i chciał porozmawiać o tym ze swoim dzieckiem.



JAK TO ZROBID, 
ABY NASZE DZIECI NIE SIĘGNĘŁY PO NARKOTYKI

Rola rodziców w tym okresie jest szczególnie trudna, 
dlatego warto jak najwcześniej budować dobre relacje z dziećmi,

bo to jedno z ważniejszych narzędzi w wychowaniu dzieci.

Działania zaradcze rodziców w przypadku zagrożenia używaniem
przez dziecko narkotyków czy  „dopalaczy” są takie same, 

jak przy innych zagrożeniach – np. piciu alkoholu, paleniu papierosów.



http://boleslawiec.eu/przemoc/index.php/pelnomocnik-ds-uzaleznien/8-narkomania/22-narkomania2


UDOWODNIONO,
ŻE NAJWIĘKSZĄ MOC CHRONIĄCĄ MA:

OKAZYWANIE MIŁOŚCI I ZAINTERESOWANIA ŻYCIEM
DZIECKA

− że zależy ci, by było zdrowe i szczęśliwe;

− mów dziecku, że jest dla ciebie najważniejszą osobą;

− poznaj jego przyjaciół, zainteresowania i sposoby spędzania czasu 
wolnego.



 DOBRE POROZUMIEWANIE SIĘ Z DZIECKIEM

− rozmawiaj z dzieckiem;

− często, pytaj o jego zdanie;

− uważnie słuchaj;

− rozmawiaj także na trudne tematy – o narkotykach, alkoholu, 
dojrzewaniu.



 ZDROWA DYSCYPLINA

− postaw jasne granice;

− bądź konsekwentny;

− wyraź zdecydowany sprzeciw wobec używania narkotyków oraz
innych środków psychoaktywnych;

− podaj oczekiwania dotyczące godzin powrotu do domu,
kontaktów z kolegami;

− sprawdzaj na co wydawane jest kieszonkowe, itp.



WSPIERANIE DZIECKA

− doceniaj wysiłki w osiąganiu celów;

− chwal dziecko za sukcesy i odpowiedzialność (podnosisz tym jego
poczucie własnej wartości);

− zapewniaj, że zawsze może liczyć na twoją pomoc w trudnych
sytuacjach.



CZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ OD RODZICÓW

• Poczucia więzi i przynależności do rodziny.

• Poczucia własnej wartości.

• Wiarygodności.

• Sprawiedliwego traktowania.

• Stanowczości w ważnych sprawach.

• Poszanowania intymności i dyskrecji.



CO POWINNO ZWRÓCID TWOJĄ UWAGĘ -
SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE



ZMIANY W WYGLĄDZIE ZEWNĘTRZNYM

− Nowy styl ubierania.

− Szybkie wychudzenie lub nagły wzrost masy ciała.

− Częste przeziębienia, przewlekły katar, krwawienie z nosa.

− Zaburzenia pamięci.

− Bełkotliwa, niewyraźna mowa.

− Zaczerwienione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice.

− Słodkawa woń oddechu.

− Mdły zapach ubrania.

W pokoju dziecka dziwnie pachnie, miewa fifki i fajki różnych
kształtów, bibułki do skrętów, biały proszek, pastylki nieznanego
pochodzenia, opalone folie aluminiowe, leki bez recept, nieznane
chemikalia.



ZMIANY W ZACHOWANIU 

− Nagłe zmiany nastroju i aktywności.

− Okresy wzmożonego ożywienia przeplatane zmęczeniem oraz
ospałością.

− Nadmierny apetyt lub jego brak.

− Spadek zainteresowania ulubionymi zajęciami.

− Zamykanie się w sobie, niechęć do rozmów.

− Bunt, agresja, napady złości, kłamstwa.

− Wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu.

− Nagła zmiana przyjaciół.

− Późne powroty do domu, niespodziewane wyjścia.

− Częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy
powietrza.



CO ROBID, GDY PODEJRZEWAMY, ŻE DZIECKO

UŻYWA „DOPALACZY” LUB NARKOTYKÓW?

− Nie wpadaj w panikę i nie działaj pochopnie.

− Zastanów się, dlaczego dziecko sięgnęło po narkotyk.

− Zapytaj o powody – dlaczego używa tych substancji.

− Pomyśl, jak możesz pomóc.

− Uświadom mu konsekwencje i zagrożenia związane z ich
używaniem.

− Porozmawiaj na temat nacisku i manipulacji ze strony grupy
biorącej „dopalacze”.

− Powiedz, że martwisz się o nie i że zawiodło twoje zaufanie.

− Daj mu szansę poprawy, ale przyglądaj się uważnie postępowaniu.



− Nie daj się przekonać argumentom dziecka, że to niegroźne, naturalne

substancje, lub że to taka moda.

− Jeżeli uznasz za konieczne wprowadź nowe zasady i konsekwencje

(czasowe cofnięcie przywilejów, ograniczenie rozmów telefonicznych,

kontaktów z rówieśnikami, dostępu do komputera, itp.).

− Jeśli stwierdzisz, że zagrożenie jest poważne, szukaj pomocy

u specjalistów (psycholog, pedagog szkolny lub terapeuta uzależnień).

− Sprawdź czy w okolicy są sklepy z „dopalaczami” lub miejsca gdzie

można kupić narkotyki.

− Zawiąż koalicję z innymi rodzicami, porozmawiajcie wspólnie

o problemie w szkole.



GDZIE SZUKAD POMOCY

• Antynarkotykowy Telefon Zaufania, tel. 0 801 199 990 

• Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwa „Powrót z U” tel.: 0 801 109 696.

• www.poradnia.narkomania.org.pl (poradnia internetowa dla osób uzależnionych 
i ich bliskich).

Poradnie:

• Punkt Konsultacyjny Monar
ul. Limanowskiego 134, 26-612 Radom
tel.: (0-48) 360-99-00

• NZOZ Ośrodek Readaptacyjny Dla Osób Uzależnionych Stowarzyszenie „KARAN” 
ul. Łąkowa 122     26-600 Radom 
tel./fax: (48) 360-46-05

• Ośrodek profilaktyki i terapii uzależnień (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień)
ul. 1905 Roku 21, 26-600 Radom
tel. 608 206 472

• Oddział Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych 
ul. Krychnowicka 1
tel. (48) 332-47-12



PAMIĘTAJ

Aby rozmawiad z dzieckiem na trudne tematy
nie trzeba byd ekspertem, ale warto jednak
dowiedzied się więcej korzystając z wiarygodnych
materiałów.
Twoje dziecko, będzie słyszało różne informacje od
dilera, Twoja więc rola aby poznało rzetelne
informacje.


