
Poradnik dla rodziców 

Rodzicom ku uwadze! 

/Wrzesień- październik 2015r./ 

 

Jak chronić nasze dziecko przed eksperymentowaniem          

z używkami? 

 

Dorastanie jest to taki okres w życiu, kiedy kończy się dzieciństwo i rozpoczyna 

przygotowanie do podejmowania coraz liczniejszych, poważnych obowiązków, a więc 

odpowiedzialności za swoje decyzje i zachowania. 

Okres dorastania obejmujący uczniów klas V- VI szkoły podstawowej i gimnazjum 

jest najtrudniejszym okresem w życiu człowieka. Jest to czas konfrontacji własnych 

wyobrażeń o świecie, wartościach, postawach, z tym, co otacza młodego człowieka. Jest to 

również okres poszukiwań i buntu. 

Okres dorastania przynosi trudne problemy dla nastolatków i ich rodziców. 

Przed rodzicami- najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci stoją w tym czasie 

szczególne zadania mające na celu chronienie nastolatków przed różnorodnymi zagrożeniami, 

zwłaszcza przed inicjacją z substancjami psychoaktywnymi. 

Media donoszą o tragicznych w skutkach przypadkach zatruć dopalaczami, gdzie 

młodzi ludzi są narażeni na utratę zdrowia i życia. 

Niepokojącym jest fakt, iż wzrasta liczba młodzieży sięgającej po dopalacze oraz inne 

substancje psychoaktywne i obniża się wiek nastolatków podejmujących inicjację z tak 

bardzo niebezpiecznym narkotykiem, ponieważ nie znamy składu dopalaczy, nie wiemy jak 

one działają na organizm. 

Jak chronić nasze dziecko przed eksperymentowaniem z używkami? 

Czynnikami chroniącymi są: 

 Dobra, kochająca się rodzina. 

 Ustalenie hierarchii wartości. 

 Wiara w Boga, regularne praktyki religijne. 

 Ustanowienie granic, zasad, norm zachowań. 

 Znajomość swojego dziecka /jego potrzeb, problemów, zainteresowań, zdolności/. 

 Czas dla dziecka /wspólne spędzanie czasu wolnego/. 

 Organizowanie czasu wolnego dziecka. 



 Poznanie koleżanek, kolegów dziecka. 

 Uczenie dziecka samopoznania, wzmocnienie poczucia własnej wartości dziecka, 

wzmocnienie jego mocnych stron. 

 Umiejętność rozmowy ze swoim dzieckiem, słuchanie tego, co mówi do nas nasze 

dziecko. 

 Uczenie odpowiedzialności społecznej i osobistej. 

 Budowanie relacji rodzinnych opartych na wzajemnym szacunku, miłości, 

wzmacniających poczucie integralności i własnej wartości oraz sprzyjających 

pozytywnym emocjom. 

 Uczenie odpowiedzialności i współodpowiedzialności, szacunku do siebie i do innych, 

wrażliwości na potrzeby innych, empatii i akceptacji. 

 Ukazanie wartości zdrowia w ujęciu holistycznym. 

 Stosowanie zdrowej dyscypliny- jasno postawione granice dotyczące kontaktów 

z kolegami, godzin powrotu do domu. 

 Zdecydowana postawa wobec eksperymentowania przez młodzież z substancjami 

psychoaktywnymi. 

 Promowanie zdrowego, bezpiecznego stylu życia, uczenie jak radzić sobie 

w sytuacjach trudnych. 

 Uczenie zachowań asertywnych, umiejętności oparcia się presji ze strony grupy 

rówieśniczej w sytuacji namawiania do inicjacji z substancjami psychoaktywnymi. 

 


