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PYTśNIś NśŹCZ CIEŹ ZśDśWśNE 
PRZEZ RODZICÓW DORśSTśŹ CYCH 

DZIECI:  

 Co zrobićĘ aby moje dziecko nie brało 
narkotyków? 

 żoje dziecko dziwnie si  zachowuje. Nie 
podobaj  mi si  jego koledzy. Źak zorientować 
si  czy nie bierze? Co powinienem zrobićĘ je li 

oka e si Ę e bierze? 

 Moje dziecko od kilku lat bierze, jest teraz w 
ci gu – jak mog  mu pomóc? 



 Źak zajmować si  dzieckiemĘ aby w bli szej 
lub w dalszej perspektywie nie chciało ono 

za ywać rodków odurzaj cych? 

 Co zrobić je li podejrzewamyĘ e dziecko 
si ga po rodki odurzaj ce? Źak upewnić 

si Ę e faktycznie po nie si ga? 

 Źak mo emy pomóc dzieckuĘ które zacz ło 
za ywać rodki? 

 Co zrobić je li uwa amyĘ e dziecko jest 
ju  uzale nione? 



Źak zajmować si  dzieckiemĘ aby w bli szej lub w 
dalszej perspektywie nie chciało ono za ywać 

rodków odurzaj cych? 
 Łatwo ć zdobycia rodków odurzaj cych ąkupnoĘ podbieranieĘ 

koledzy) 

 Powody sytuacyjne oraz / lub społeczne 

 rodki psychoaktywne staj  si  gro ne wtedyĘ gdy zaczynaj  
zaspokajać wa ne potrzeby psychoemocjonalne ąpoczucie 
samotno ciĘ ch ć poczucia si  dorosłymĘ poczucie nie 

zaspakajania potrzeb rodzicówĘ zani ona samoocenaĘ zaburzony 
system warto ciĘ ucieczka od problemówĘ lepsze samopoczucieĘ 

ciekawo ćĘ złamanie zakazuĘ „zabawa”Ę strach) 

 Rodzice powinni przede wszystkim zaspakajać potrzeby swoich 
dorastaj cych dzieci oraz nauczyć je rozpoznawać i zaspakajać 

w sposób konstruktywny!!! 



POTRZEBś żIŁO CI 
Okazuj dziecku swoje uczucia, mów 

o nich i staraj si  tak e innymi 
sposobami pokazywaćĘ e jest Ci 

bliskie. Nie „kupuj” uczuć 
dziecka za pomoc  kosztownych 
zabawek czy firmowych ubra . 

Postaraj si Ę eby czym  
naturalnym było w Twojej 
rodzinie okazywanie sobie 

nawzajem blisko ciĘ a tak e 
czuło ci w relacji pomi dzy Tob  
a Twoim m em/ on . Tylko w 

taki sposób dziecko b dzie 
przekonaneĘ e odczuwanie i 

okazywanie uczuć to co  wa nego 
i cennego. 



POTRZEBś PRZYŹś NI 
Twoje dziecko musi si  nauczyć 
czym jest przyja Ę jak wa n  

rzecz  jest mieć przyjaciółĘ móc 
na kim  polegać i być dla kogo  
wsparciem. żusi zrozumiećĘ e 

przyja  jest podstaw  relacji w 
bliskich zwi zkach. Ty musisz 

być dla swojego dziecka 
przyjacielem – kim Ę na kim ono 

zawsze mo e polegaćĘ kto w 
wa nych momentach znajdzie dla 

niego czasĘ komu ono tak e 
b dzie mogło pomóc – na miar  
swoich mo liwo ci. Wa ne jest 

przy tym, by 
Twoje dziecko miało poczucieĘ 
e wasze relacje s  partnerskie. 



POTRZEBś BEZPIECZE STWś 
Dziecko musi czuć si  w relacjach ze swoimi 

rodzicami całkowicie bezpiecznie. Tylko 
wtedy bez wahania opowie o swoich 

problemach czy w tpliwo ciachĘ co mo e 
być szczególnie wa ne!!! 

Źe li dziecko b dzie si  czuło przy 
Tobie bezpiecznieĘ szybko dowiesz si  o 
tym od niego. Poczucie bezpiecze stwa 

zmniejsza niebezpiecze stwo 
uciekania przed swoimi l kami w 

nierzeczywiste wiatyĘ a zwi ksza 
prawdopodobie stwo poszukiwania u 
Ciebie wsparcia w radzeniu sobie z 

l kami. Dziecko musi być pewneĘ e nie 
zostanie odrzucone czy wy mianeĘ musi 
do wiadczyć z Twojej strony uwagiĘ 
zainteresowania i ch ci udzielenia mu 

pomocy. 



POTRZEBA AKCEPTACJI 
żusisz zapewnić swojemu dziecku 

wiadomo ćĘ e bez wzgl du na 
wszystko nie odrzucisz go, ani go 

nie pot pisz. żo esz być surowy dla 
tych jego zachowa Ę których nie 
pochwalasz, ale krytyka jego 

niewła ciwego post powania i nawet 
karanie go za nie nie mo e 

spowodowaćĘ e przestanie si  ono 
czuć Twoim dzieckiem. Nie 

powiniene  sugerować zwi zku swoich 
uczuć do dziecka z jego wynikami w 

szkole, sporcie, czy innymi 
osi gni ciami. Dziecko bowiem 
powinno czuć si  bezwzgl dnie 

chciane, akceptowane i kochane. 



POTRZEBA ZDROWIA 
Szacunek dla własnego ciałaĘ własnej fizyczno ci 

jest jedn  z podstaw zdrowego 
ycia. Dziecko musi nauczyć si  od CiebieĘ jak 

wa n  rzecz  jest uprawianie jakiego  sportuĘ 
odpowiednie od ywianie si  i niepalenie 

papierosów. 

eby osi gać po dane cele wychowawcze, 
musisz stosować wła ciwe metody. 

żodeluj po dane zachowaniaĘ b d  dla 
swojego dziecka przykładem i 

autorytetem 

Niezwykle istotn  rzecz  jest osobisty 
przykład. Zupełnie niewa ne jest toĘ co 
mówimy dzieckuĘ je li sami robimy co  
innego. Osobisty przykład jest jedynym 

skutecznym sposobem wpływania na 
zachowania dzieci. To zdanie odnosi si  
w pełni do wszystkiegoĘ co robimy z 

naszymi dziećmi.



Tylko yj c w taki sposóbĘ do jakiego chcesz przekonać 
swoje dzieckoĘ mo esz je skutecznie wychowywać. Źe li 
chceszĘ eby Twoje dziecko np.nie paliło papierosów – 
sam nie pal. Nie zapominaj te Ę e dzieci z zasady 
przerastaj  swoich rodziców. Źe li Ty od czasu do 

czasu „poimprezujesz” ze znajomymi przy alkoholuĘ ono 
pewnie te  zacznie si  bawićĘ ale ju  przy piwie i.... no 
wła nie – marihuanieĘ a mo e amfetaminie lub extasy. 
W ko cu podobno marihuana jest mniej szkodliwa ni  

alkohol... 
Nie obawiaj si  przyznawać do swojej niewiedzy. To 
jeden ze sposobów na budowanie autorytetu. W ko cu 

nikt nie oczekujeĘ e wiesz wszystko. 



B D  źONSEźWENTNY 

Wi kszo ć młodych ludzi si gaj cych po rodki odurzaj ce 
wywodzi si  z domówĘ w których rodzice byli albo nadmiernie 

opieku czy i przyzwalaj cyĘ albo zbyt rygorystyczni i autorytarni. 
Źe li podejmiesz w stosunku do swojego dziecka jak  decyzj Ę na 

przykład „przez tydzie  nie ogl dasz telewizji”Ę to nawet je li 
uznasz w którym  momencieĘ e kara jest zbyt surowaĘ nie 

zmieniaj jej. Nast pnym razem wyznacz kar  adekwatn  do winyĘ 
ale nie zmieniaj ju  powzi tej i wprowadzonej w ycie. Bardzo 

wa ne jest tak e obustronne przestrzeganie zawieranych umów i 
wcze niejsze okre lenie konsekwencji ich niedopełnienia. Źe li 

dziecko ma np. odpowiadać za odkurzanie mieszkaniaĘ to ustal z 
nim co stanie si Ę je li tego nie zrobi. Staraj si  te  swoje 

oczekiwania dostosowywać do mo liwo ci dzieckaĘ inaczej zrodzi 
si  w nim zniech cenie i frustracja. 



SP DZśŹ CZśS Z DZIECźIEż 

Chodzi m.in. o wspólne 
sp dzanie wakacji. Staraj 

si  codziennie 
wygospodarować dla 

swojego dziecka wspólny 
czas. Staraj si  zara ać 
je swoimi pasjami, ale nie 
narzucaj mu ich. Tylko w 
ten sposób masz szans  na 

nawi zanie bliskichĘ 
otwartych relacji ze swoim 

dzieckiem. 



POZNAJ ZNAJOMCH 
SWOJEGO DZIECKA 

Pozwalaj swojemu dziecku na 
przyprowadzanie kolegów do domu. 
Nie uciekaj z domu, kiedy odbywa 
si  impreza zorganizowana przez 
dziecko. W ten sposób nie tylko 
zorientujesz si  w tymĘ co si  
dziejeĘ ale tak e b dziesz mógł 
zareagować w momencieĘ kiedy 

b dzie si  działo co  niepokoj cego. 
Nie odmawiaj wspólnych 

wyjazdów jako „opiekun” z grup  
znajomych dziecka. Spróbuj tak e z 
rodzicami przyjaciół swojego dziecka 

ustalić w jaki  sposób „wspólny 
front” – na przykład brak 
przyzwolenia dla alkoholu i 

papierosów. 



NIE PRZYZWALAJ NA  
„żNIEŹSZE ZŁO” 

Bardzo cz sto rodzice wychodz  z zało eniaĘ e lepiejĘ eby 
12-13 letnie dziecko wypiło piwo czy zapaliło papierosaĘ ni  

brało narkotyki. Ułatwiaj  w ten sposób swoim dzieciom 
inicjacj  narkotykow Ę która prawie zawsze ma miejsce pod 
wpływem alkoholu. Poza tym nie da si  pogodzić zdrowego 
trybu ycia z piciem alkoholu czy paleniem papierosów. Tu 
tak e bardzo wa ne jestĘ jaki przykład Ty dajesz swojemu 
dziecku. Trzeba te  pami taćĘ e jednym ze sposobów na 

ukrycie palenia marihuany czy brania amfetaminy jest 
wypicie piwa i twierdzenie „nic nie brałemĘ wypiłem tylko 

piwko”.  



ROZMAWIAJ ZE SWOIM 
DZIECKIEM 

Nie przemawiaj do dziecka, ale z nim 
rozmawiaj. Staraj si  je zrozumiećĘ 

zastanów si Ę czy 
problemy, przed którymi staje, nie 
s  za powa ne jak na jego wiek. Z 
drugiej strony nie o mieszaj jego 
sprawĘ które Tobie wydaj  si  

błahe. Poka  swojemu dzieckuĘ e 
to, o czym mówi, jest dla Ciebie 
wa ne. Tylko wtedy nie b dzie 

miało oporów przed rozmowami z 
Tob  nawet na bardzo trudne 

tematy. Nie stawiaj siebie i swojego 
dzieci stwa za wzór. Poruszaj w 
rozmowach z dzieckiem tak zwane 
trudne tematy – co jest w yciu 

wa neĘ dobreĘ sensowne. 



NIE DAWAJ DZIECKU LEKÓW 
BEZ RECEPTY 

PewnieĘ e aspiryna i witamina CĘ 
kiedy dziecko jest przezi bioneĘ to 
nic złegoĘ ale bardzo wiele osób 

zaczyna swoje kontakty z ró nymi 
rodkami od połowy „proszeczka” na 

uspokojenie przed klasówk . 
Nierzadko okazuje si Ę e kto Ę kto 
nie jest w stanie dać sobie rady bez 
proszków ze swoj  nadpobudliwo ci Ę 
zupełnie bez problemów radzi sobieĘ 
je li po wi cić mu dostatecznie du o 
czasu. Żeki s  czasem niezb dneĘ 

ale przyjmij zasad Ę e 
farmakologia to ostateczno ć. 

Warto wiedziećĘ e granica jest 
bardzo cienka. 



DAJ DZIECKU POCZUCIE 
STśŁO CI 

Dziecko musi być pewneĘ e s  w waszym yciu 
niezmienne punkty. NawetĘ je li rodzice s  

niezwykle zapracowaniĘ musz  znale ć czas na 
wspólne sp dzanie czasu z dzieckiem. DobrzeĘ 
je li jest to wspólny posiłekĘ w czasie którego 
rozmawia si  o tymĘ jak min ł dzie Ę tak e 
coroczne – choćby tygodniowe – wakacje. 



OPOWIADAJ O SOBIE 

żówi c o sobie nie staraj si  
podkre laćĘ jak ci ko było Ci w yciu. 

Staraj si  być dla dziecka kim  bliskimĘ z 
kim poczuje wi Ę widz c w Tobie kogo Ę 
kto przecie  prze ywał jaki  czas temu 

trudno ci i kłopoty podobne do tychĘ które 
ono prze ywa teraz. ZobaczyszĘ jak was to 

zbli y. 



Co zrobić je li podejrzewamyĘ e dziecko si ga po 
rodki odurzaj ce? Źak upewnić si Ę e faktycznie 

po nie si ga? 
Staraj si  nie wpadać w panik . żo liwe jestĘ e tylko wydaje Ci si Ę e zauwa one przez Ciebie 
niepokoj ce objawy zwi zane s  ze rodkami odurzaj cymi. Pami taj te Ę e nie ka dyĘ kto po nie 

si gaĘ uzale nia si . I w ko cu trzeba wiedziećĘ e nawet uzale nionym udaje si  z czasem 
normalnie yć po terapii. 

Istnieje kilka objawówĘ na które warto zwrócić uwag Ę by zorientować si Ę czy podejrzewanie dziecka 
jest zasadne: 

 Wej cie w nowe rodowisko ąnowi koledzyĘ sposób ubierania si Ę zachowanieĘ j zyk) 

 źłamstwa ąpotrzeba pieni dzyĘ znikanie na dłu szy czas) 

 Zmiana nawyków ywieniowych oraz snu ąniejedzenieĘ ataki wilczego apetytu) 

 źłopoty w  nauce 

 Brak zainteresowa  

 Nowe akcesoria, przedmioty 

 Wygl d zewn trzny ązmienione renice nie reaguj ce na wiatłoĘ niewyra na mowaĘ zachwianie 
równowagi, zapach) 



Źak mo emy pomóc dzieckuĘ 
które zacz ło za ywać rodki? 

Unikaj ka dej z poni szych postaw cz stych u 
osóbĘ które dowiedziały si Ę e ich bliski 

si ga po rodki odurzaj ce: 

 przede wszystkim nie rozpaczaj, 

 z drugiej strony nie zaprzeczaj; nie staraj 

si  udowodnić sobie i innymĘ e to nieprawdaĘ 
e Twoje dziecko nie mo e brać narkotykówĘ 

 nie bagatelizuj te  sprawyĘ nie twierd Ę e 
to nic powa negoĘ e poradzisz sobie w 

prosty sposób. 

Problem jest – i cała Twoja rodzina musi si  z nim 

zmierzyć. Potraktuj go powa nie. Miej 

wiadomo ćĘ e to nie tylko ryzyko uzale nieniaĘ 

to tak e niechciane ci eĘ wypadki, choroby, 

niepowodzenia w szkole i pracy, cz sto konflikty 

z prawem, w konsekwencji wypadanie z ról 

społecznych i brak relacji z lud mi. 



Zacznij od kontaktu z jakim  specjalist . Pomo e Ci on w 
przygotowaniu si  do rozmowy z Twoim dzieckiem. 

źolejnym krokiem powinna być powa na rozmowa z dzieckiem: 
staraj si  mówić jak najwi cej o tymĘ jak bardzo Ci na nim 

zale yĘjak jest dla Ciebie wa neĘ w jaki sposób Ciebie osobi cie 
dotyka toĘ co si  z nim dzieje. Ostatecznym celem rozmowy 

powinno być uzgodnienie wizyty u specjalisty. 
Bardzo wa ne jestĘ eby w dalszym post powaniu brał udział 

terapeuta. Tylko on mo e stwierdzić wiarygodnieĘ co tak 
naprawd  dzieje si  z Twoim dzieckiemĘ tylko on jest w stanie 

precyzyjnie ustalić kolejno ć działa  potrzebnych do rozwi zania 
problemu.  



Co zrobić je li uwa amyĘ e 
dziecko jest ju  uzale nione? 

żusisz zdać si  na specjalistów. żusisz mieć do 
nich zaufanie i współpracować z nimi. Pami taj: 

tylko zdecydowana i konsekwentna postawa wobec 
dzieckaĘ mo e mu pomóc w podj ciu decyzji i 
rozpocz ciu terapii. Tak długo b dzie brać i 

popełniać na Twoich oczach powolne 
samobójstwo, jak długo b dziesz je utrzymywaćĘ 

zapewniać dach nad głow Ę ywić i płacić jego długi. 
 

 



źto Ę kto jest szcz liwyĘ nie ucieka w 
narkotykiĘ a tylko szcz liwi rodzice mog  

wychować szcz liwe dzieci. 



DZIĘKUJĘ 

 


