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We współczesnym świecie identyfikujemy szereg rozmaitych zagrożeń i niebezpieczeństw, które mogą dotyczyć
naszych dorastających dzieci. Chcemy je przed nimi chronić
– ale często nie wiemy jak. Szczególnym rodzajem tych
zagrożeń jest zjawisko używania substancji psychoaktywnych
– a wśród nich tzw. nowych substancji psychoaktywnych
(NSP).
Skoro sięgacie Państwo po tę broszurę, to prawdopodobnie chcecie zdobyć wiedzę na temat tych substancji, zidentyfikować zagrożenia związane z ich używaniem a przede
wszystkim ochronić swoje dziecko.

Lektura tej broszury pozwoli
Państwu dowiedzieć się
więcej m. in.:
 o tym, czym są nowe substancje psychoaktywne
i dlaczego są tak bardzo niebezpieczne,
 czym są zachowania ryzykowne (problemowe)
i jaka może być ich rola w dojrzewaniu,
 co to są czynniki ryzyka i czynniki chroniące
– i jakie mają znaczenie dla zachowań ryzykownych,
 jakie są powody sięgania po substancje
psychoaktywne przez młodzież,
 jak rozmawiać ze swoimi dorastającymi dziećmi
o zagrożeniach związanych z NSP,
 gdzie szukać pomocy i wsparcia.
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Tę broszurę mogą
także przeczytać wasze
dorastające dzieci
I fajnie będzie, jeśli potem wspólnie porozmawiacie o tym
wszystkim, o czym tu piszemy. Bo tak naprawdę najważniejsze są bliskość i szczere rozmawianie. Ważne jest słuchanie
siebie nawzajem. Każdy pretekst do bycia razem jest dobry.
Na początku parę słów o dojrzewaniu. Wszyscy przez to
przechodziliśmy. Choć mamy różne doświadczenia i wspomnienia, pamiętamy raczej to co zabawne i dobre, a większość
nieprzyjemnych bądź trudnych przeżyć schowaliśmy gdzieś
na dnie pamięci. Możemy mieć tendencję do traktowania
tego procesu jako mało znaczącego (bo to okres przejściowy)
oraz niezmiennego, tzn. możemy myśleć, że kolejne pokolenia dorastają podobnie.
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Tymczasem dojrzewanie ma fundamentalne znaczenie dla
rozwoju i osiągnięcia dojrzałości. Choć jest procesem przejścia od dzieciństwa do dorosłości, to procesy i zdarzenia w nim
zachodzące bardzo silnie oddziaływają na psychikę i osobowość nastolatków. Współcześnie zwraca się również uwagę
na kilka zjawisk, które znacząco różnią dojrzewanie „dziś” od
tego „wczoraj”.
Na pierwszym miejscu wymienia się zjawisko akceleracji
rozwoju. To przyspieszenie początku oraz większe tempo
rozwoju fizycznego: dzieci coraz wcześniej dojrzewają fizycznie i coraz szybciej osiągają dojrzałość płciową. Opóźnia
się natomiast moment rozpoczęcia dojrzewania psychicznego i społecznego – czyli stawania się jednostką dojrzałą
i samodzielną. Dzieje się tak, ponieważ zmieniły się mocno
warunki, w jakich żyjemy: wydłużył się czas edukacji, dłużej
żyjemy bez większych zobowiązań (np. rodziny). Świat mocno
przyspieszył i na naszych oczach dokonują się zmiany, które
kiedyś były udziałem przynajmniej dwóch lub trzech pokoleń.
Nowe technologie, a zwłaszcza Internet, umożliwiają zdobywanie wszelkich informacji, media społecznościowe pozwalają na kontakt z ludźmi na całym świecie. Rzeczywistość wirtualna to nowe źródło wiedzy, postaw, wzorów życia, socjalizacji
i wychowania. Poruszanie się w niej wymaga nowych umiejętności, które nasze dzieci nabywają często samodzielnie
– bo my nie potrafimy ich przekazać. Sami ich nie mamy.
Jednocześnie niektórzy rodzice chcą dać swoim dzieciom wszystko to, czego sami byli pozbawieni w ich wieku.
Mówią: „zobacz, ile masz możliwości, ja w twoim wieku tego
nie miałem/nie miałam”. I nie rozumieją, że dla ich dziecka
te możliwości to nie szansa, a powód do frustracji. Dziecko,
które teoretycznie może mieć wszystko, czuje, że te wybory
je przerastają: wszystkiego jest za dużo, nie wiadomo,
co wybrać, nie wiadomo jak w ogóle dokonać wyboru.
6

Kolejną ważną zmianą są modele wychowania. Dzieci są
często chowane pod kloszem, mającym zaoszczędzić im
wszelkich frustracji, nieprzyjemnych doznań, trudności.
Rodzice rozwiązują za nie problemy rówieśnicze – zamiast
pozwolić samodzielnie trenować bycie w grupie ze wszystkimi tego konsekwencjami. W trakcie choroby podają słodkie
lizaki – zamiast umożliwić zmierzanie się z trudnościami życia,
które polega na tym, ze czasami trzeba przełknąć gorzką
tabletkę. Organizują czas i zajęcia od rana do nocy, czasami
niezgodnie z zainteresowaniami dziecka – a ono uczy się,
że to czego chce, nie ma znaczenia. Ale to wszystko ma
swoje konsekwencje. Dziecko niedoświadczające frustracji,
gdy zaczyna samodzielnie funkcjonować w nastoletniej grupie
rówieśniczej, boleśnie przekonuje się, że świat czasami bywa
okrutny a ludzie niemili.
Dziecko, za które dorośli rozwiązywali jego problemy
– nie potrafi dobrze funkcjonować wśród rówieśników:
nie potrafi rozwiązywać konfliktów, nie umie negocjować
swojej pozycji, nie potrafi wyjaśniać swoich racji, nie potrafi
się bronić. Dziecko, którego potrzeb dorosły nie szanował
(bo wie lepiej, co ono chce) – nie słucha siebie, nie stawia
granic.
To wszystko ma swoje konsekwencje. Nastolatki doświadczające trudów dorastania, przeżywają bolesne emocje, stany
psychiczne trudne do zniesienia. Nie potrafiąc unieść frustracji szukają sposobów, aby obniżyć choć na chwilę cierpienie psychiczne. Szukają pomocy – na początku w rodzinie.
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Różne zachowania, które dorośli identyfikują jako nieodpowiedzialne czy głupie – często są wołaniem o pomoc, są prośbą
„zwróć na mnie uwagę”. Gdy dziecko nie znajduje oparcia w najbliższych, może sięgać po „zagłuszacze” w postaci
substancji psychoaktywnych.

Broszurę możesz również
pobrać w wersji elektronicznej:
www.pozytywniwteczy.pl/wolniodnalogow
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02.

Nowe substancje
psychoaktywne
(NSP)
9

Wszystkie narkotyki uzależniają. Większość z nich to środki
pobudzające, np. alkohol, amfetamina, ecstasy. Marihuana
i haszysz w potocznej opinii powodują wesołość ale tak
naprawdę pogłębiają stan zastany – jeśli ktoś z kiepskim
samopoczuciem zapali, to ono mu się jeszcze bardziej
pogorszy. Opiaty (heroina, morfina) to środki spowalniające,
szybko uzależniają fizycznie. Środki psychodeliczne (np. LSD
czy grzyby) wywołują różne „odmienne stany świadomości”
– przez to zwiększają poważnie ryzyko zaburzeń psychicznych.
Wszystkie narkotyki uzależniają psychicznie, niektóre również
fizycznie.
Od kilku lat na rynku dostępne są tzw. nowe substancje
psychoaktywne (NSP). Problem z nimi – w porównaniu
z tradycyjnymi narkotykami – polega na tym, że informacje
dotyczące ich składu i działania są zwykle niewiarygodne
i niepełne. Nie wiadomo dokładnie, co zawierają – nie wiadomo,
jak w związku z tym mogą zadziałać na organizm i jakie objawy
mogą wywoływać. Niebezpieczeństwo używania NSP polega
także na tym, że syntetyczne odpowiedniki naturalnych
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substancji mogą być kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt
razy silniejsze od tradycyjnych narkotyków. Są bardzo niebezpieczne dlatego, że nie wiadomo, czym tak naprawdę są.
Najczęściej używanymi nowymi substancjami są syntetyczne
kannabinoidy (odpowiedniki marihuany i haszyszu czyli
konopi indyjskich) oraz syntetyczne katynony (np. mefedron,
w działaniu podobny do amfetaminy). NSP należą do grupy
tzw. dopalaczy. Są to preparaty zawierające w swym składzie
substancje psychoaktywne nie objęte kontrolą prawną (niezabronione i legalne). Mogą być pochodzenia roślinnego bądź
syntetycznego. Niektóre z tych substancji mogą być bardziej
niebezpieczne niż ich nielegalne odpowiedniki, inne mogą
się okazać całkiem niegroźne. NSP znajdujące się w legalnym
obrocie to np. różne mieszanki ziół, aromaty, sole do kąpieli,
nawozy do rośli czy pochłaniacze wilgoci. Dla niepoznaki mają
na opakowaniu napis „nie do spożycia”. Kiedyś kupowane
w sklepach jako produkty kolekcjonerskie, obecnie dostępne
są zwykle w Internecie.
NSP używane najczęściej można podzielić na trzy grupy:
o działaniu pobudzającym, o działaniu podobnym do marihuany oraz halucynogeny.
Pobudzacze stymulują układ nerwowy: zwiększają energię
i poprawiają nastrój. Mogą wywoływać zaburzenia pracy
serca oraz zaburzenia neurologiczne a także zaburzenia
psychotyczne.
Syntetyczna marihuana podwyższa ciśnienie krwi, wywołuje
wymioty, może powodować problemy z mówieniem
(tzw. zamazana mowa), pojawia się pobudzenie charakteryzujące się gonitwą myśli i nerwowością.
Natomiast halucynogeny wywołują omamy i halucynacje,
pojawiają się problemy ze snem, niepokój i pobudzenie
psychoruchowe.
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Trudno jednoznacznie powiedzieć, jak ktoś może się zachowywać po zażyciu substancji. Ze względu na jej nieznany,
często nie możliwy do identyfikacji, reakcje mogą być bardzo
różne. Nawet bardzo niewielkie ich ilości mogą wywołać
groźne dla życia objawy, łącznie z uszkodzeniem mózgu
czy przedawkowaniem.
To, co na pewno powinno zwrócić naszą uwagę, to nietypowe
zachowania i reakcje, których wcześniej nie obserwowaliśmy
u naszego dziecka. Mogą nimi być:
 chwiejność emocjonalna, która może też być wywołana
dojrzewaniem i zmianami hormonalnymi ale w połączeniu
z innymi objawami wymaga reakcji,
 silne pobudzenie,
 zachowania agresywne,
 dłuższe okresy bezsenności a później wyczerpanie,
 chroniczne zmęczenie,
 zmiana rytmu dnia,
 „sztywne” źrenice oczu – nie zwężają się pod wpływem
światłą albo robią to powoli,
 ślady na rękach po ukłuciach,
 krwawienia z nosa,
 utrata wagi,
 ogólna zmiana w zachowaniu, np. zamknięcie w sobie,
izolacja.
W pokoju dziecka bądź wśród jego rzeczy pojawić się mogą
opakowania po lekach bądź innych substancjach, woreczki,
folia aluminiowa, fajki bądź lufki. Wszystkie te sygnały należy
sprawdzić i nie wolno ich lekceważyć.
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03.

Zachowania
ryzykowne
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Są to zachowania wykraczające poza przyjęte normy i zasady,
powodujące negatywne konsekwencje indywidualne i/lub
naruszające dobro innych, choć czasami mieszczące się
w normie rozwojowej. W literaturze specjalistycznej wśród
zachowań problemowych (ryzykownych) wymienia się
najczęściej następujące zachowania:
 wagary,
 wczesna inicjacja alkoholowa,
 wczesna inicjacja seksualna,
 używanie substancji psychoaktywnych,
 stosowanie przemocy,
 notoryczne oszustwa i kłamstwa,
 łamanie prawa.
Na pytania, dlaczego młodzi ludzie podejmują zachowania ryzykowne, najpełniej odpowiada teoria zachowań
problemowych Richarda i Shirley Jessorów, amerykańskich
psychologów badających przez wiele lat młodzież w wieku
dorastania.
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Na podstawie swoich obserwacji autorzy ci wskazali powody,
dla których niektóre młode osoby podejmują różne zachowania ryzykowne (problemowe).
Otóż zachowania te mają znaczenie rozwojowe – są sposobem na realizację ważnych życiowych zadań, które w inny
sposób nie mogą być wykonane. Wśród tych zadań wymienić
można
zaspokajanie
potrzeb
psychologicznych,
np. potrzebę miłości i akceptacji, bezpieczeństwa
i przynależności czy poczucia własnej wartości. Potrzeba
bezpieczeństwa należy do grupy potrzeb podstawowych
– jej zaspokojenie jest niezbędne do przetrwania. Poczucie
własnej wartości jest warunkiem równowagi psychicznej,
przekłada się na poczucie godności i szacunku wobec siebie.
Poczucie bycia kochanym wiąże się z poczuciem bycia
ważnym – a więc kimś, na kim innym zależy. Z kolei potrzeba
akceptacji (takim, jakim się jest) niesłychanie rośnie w okresie
dojrzewania.
Deficyty w zaspokajaniu tych wszystkich potrzeb są nie do
zniesienia. I wtedy pojawia się zachowanie ryzykowne jako
jedyny na ten moment dostępny sposób zadbania o realizację jednej z wymienionych wyżej potrzeb. Młoda osoba
sięgając po substancje psychoaktywne albo pijąc alkohol, robi
to, by zyskać akceptację i uznanie grupy rówieśniczej. Decyduje się na kontakt seksualny, choć nie ma potrzeby seksualnej – ale dzięki temu zachowaniu choć przez chwilę czuje,
że komuś na niej zależy, że jest dla kogoś ważna. Kłamie,
bo boi się odrzucenia, gdy wyzna prawdę.
Inne zadanie to realizacja ważnych celów rozwojowych – np. określenie własnej tożsamości czy uzyskanie
niezależności (odseparowanie się) od dorosłych. W czasie
dorastania następuje formowanie własnego „ja” – budowa15

nie niedziecięcego obrazu siebie, jednostki autonomicznej
i niezależnej, mającej swoje zdanie, poglądy, opinie.
Gdy dorośli nie pozwalają na ten rodzaj ekspresji siebie,
gdy lekceważą młodzieńcze „nie zgadzam się”, „myślę inaczej”,
„mam swoje zdanie”, gdy traktują nastolatka jakby to wciąż
było dziecko, osiąganie niezależności staje się niemożliwe.
W takiej sytuacji ucieczka ze szkoły może być wyrazem
sprzeciwu wobec zasad narzuconych przez dorosłych,
podjęciem samodzielnej (choć złej) decyzji wbrew narzuconym normom. Drobna kradzież w sklepie jest manifestacją
niezależności i pokazania światu, że potrafię robić „takie
rzeczy”.
Zachowania ryzykowne mogą także pomóc w poradzeniu
sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi.
Wszyscy doświadczamy takich trudności a w ich trakcie
przeżywamy różne bolesne emocje, np. lęk czy frustrację.
Radzenie sobie z nimi zależy od różnych czynników, m. in.
od systemu wsparcia, jakim dysponujemy. Młode osoby mają
zwykle ograniczony krąg osób, które mogą im tego wsparcia
udzielić – zwykle są to rodzice i rówieśnicy, nie mają też zbyt
wielu możliwości (formalnym, finansowych, organizacyjnych),
aby szukać pomocy poza najbliższym otoczeniem. Gdy ten
system zawodzi, trzeba znaleźć jakiś sposób, aby wytłumić
trudne emocje. Substancje nadają się do tego znakomicie.
Zachowania ryzykowne są często głośnym wołaniem o pomoc
albo prośbą o zainteresowanie. Gdy się pojawią, koniecznie trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie o to, dlaczego się
pojawiły.

16

04.

Czynniki ryzyka

i czynniki chroniące
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Naukowcy zajmujący się zachowaniami problemowymi zadali
sobie pytanie: od czego zależy to, że niektórzy młodzi ludzie
podejmują zachowania problemowe.
W trakcie badań wyodrębnili dwie grupy czynników,
które nazwali czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi.
Pierwsza grupa to takie cechy indywidualne oraz środowiska,
które zwiększają prawdopodobieństwo podejmowania przez młodą osobę zachowań szkodzących jej życiu
i zdrowiu.
Natomiast druga to cechy, sytuacje i warunki zwiększające odporność dzieci i młodzieży na działanie czynników
ryzyka. Zarówno czynniki ryzyka jak i chroniące występują
w różnych środowiskach: w rodzinie, w szkole, w grupie
rówieśniczej i w otoczeniu społecznym. Są to także indywidualne predyspozycje i umiejętności.
Rodzina jako najważniejsze środowisko wychowawcze
i socjalizacyjne ma szczególne znaczenie dla rozwoju dziecka.
18

To tam zaspokajane są jego potrzeby, w niej poznaje świat,
czym jest dobro a czym zło. W rodzinie dziecko buduje
pierwszy obraz swojej osoby – pozytywny albo negatywny,
doświadcza tego, czy jest ważne czy nie, uczy się jak sobie
radzić i na kogo można albo nie można liczyć.
Czynniki chroniące w rodzinie:
 dobry kontakt z dzieckiem – oznacza zainteresowanie
dzieckiem, jego sprawami, problemami, marzeniami,
kłopotami itp.; dobry kontakt rodzica z dzieckiem przejawia się w tym, że dziecko dzieli się swoimi przeżyciami
z dorosłym, opowiada o nich, wyjawia swoje tajemnice;
gdy dorasta wiele zachowuje dla siebie ale o sprawach dla
siebie najistotniejszych potrafi powiedzieć i umie poprosić
o pomoc, gdy jej potrzebuje;
 monitorowanie zachowań dziecka – rodzic wie, gdzie,
z kim i w jakim celu przebywa jego dziecko; im jest ono
starsze, tym monitoring jest słabszy ale wciąż jest; choć
często się o to burzą, nastolatki tak naprawdę potrzebują
tego monitoringu – jest dowodem na to, że są dla rodzica
ważne;
 pozytywne egzekwowanie dyscypliny – filozofia
pozytywnej dyscypliny opiera się na wzajemnej miłości
i szacunku, zakłada jednocześnie uprzejmość i stanowczość, relacja dorosły – dziecko opiera się na wolności
i porządku; w miejsce braku wyboru (co jest typowe dla
tradycyjnie pojmowanej dyscypliny), dziecko posiada
ograniczony wybór uwzględniający granice innych ludzi;
 komunikowanie oczekiwań dotyczących norm
społecznych i zdrowia – polega na jasnym komunikowaniu tego, co właściwe i pożądane w życiu społecznym,
jakie są obowiązujące zasady, czym są nawyki zdrowotne
19

i dlaczego są ważne; trzeba też pamiętać o tym, że głównym
zmysłem, który działa w procesie wychowania jest .... oko
– tak, oko a nie ucho – dziecko przyswaja przede wszystkim takie zachowania i postawy, które widzi u rodzica
– a nie te, o których od niego słyszy; dlatego komunikowanie dziecku oczekiwań dotyczących norm i zdrowia
to przede wszystkim dawanie mu dobrego przykładu;
 wsparcie rodzicielskie – polega na tym, że rodzic zawsze
będzie wspierać swoje dziecko, nawet – a może przede
wszystkim – wtedy, gdy zrobi ono coś niewłaściwego;
wsparcie nie polega wtedy na akceptacji niepożądanych
zachowań, ale na byciu obok i wspieraniu w momencie zmierzenia się z konsekwencjami owych zachowań;
wsparcie przejawia się także w akceptacji tego, kim dziecko
jest, jakich dokonuje wyborów, w uznaniu, że jest istotą
niezależną i mającą prawo żyć tak, jak chce.
Rodzinne czynniki ryzyka:
 alkoholizm lub inne uzależnienia – stan zdrowia
psychicznego rodziców dla dziecka jest kluczowy, problemy bądź choroby psychiczne dorosłych mają swoje
poważne konsekwencje: uzależniony rodzic nie jest
w stanie wypełniać prawidłowo swoich rodzicielskich funkcji, wśród których najważniejsze jest zaspokajanie potrzeb
dziecka;
 brak nadzoru – brak kontroli sprawia, że dziecko jest
narażone na szereg niebezpieczeństw, których z racji
wieku nie jest w stanie właściwie ocenić; odczytywany jest
przez dziecko jako brak zainteresowania, co znacząco
obniża poczucie własnej wartości;
 chłód emocjonalny – przejawia się w nieumiejętności
wyrażania emocji słownie i w gestach, chłodny emocjon20

alnie rodzic nie reaguje na emocje dziecka, nie przytula
go, nie pociesza, nie mówi „kocham cię”, „potrzebuje cię”;
utrudnia to dziecku (a nawet uniemożliwia) trening tworzenia więzi, uczenie się empatii i prawidłowe nawiązywanie
relacji z innymi, oparte na wzajemności;
 konflikty w rodzinie – wywołują w dziecku przekonanie,
że to ono jest odpowiedzialne za to, co się dzieje („rodzice
się kłócą, bo byłam niegrzeczna”) – a to z kolei jest dla
dziecka źródłem cierpienia; nerwowa i napięta atmosfera
często nie pozwala dorosłym odpowiednio zajmować się
dzieckiem, gdyż są skoncentrowani na swoich sprawach
i problemach;
 przyzwalające postawy wobec zachowań problemowych – przejawia się w lekceważeniu zachowań
niewłaściwych, braku stawiania granic, gdy dziecko narusza
pewne normy a czasami wręcz w zachęcaniu do łamania
norm i zasad; to także sytuacje, gdy dorośli nonszalancko
odnoszą się do obowiązujących systemów normatywnych,
w sprawach drobnych i wydawałoby się nieistotnych
(np. przekraczanie prędkości, niestosowanie się do zaleceń
instytucji, lekceważące wyrażanie się o przedstawicielach
służb porządkowych itp.).
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Drugim bardzo ważnym miejscem wychowania i socjalizacji dziecka jest szkoła. Osoba 18-letnia spędziła w niej
ponad połowę swojego dotychczasowego życia – a więc
siła oddziaływania tej instytucji jest bardzo duża. Także w
niej identyfikowane są czynniki chroniące i czynniki ryzyka.
Do czynników chroniących zaliczamy:
 pozytywny stosunek do szkoły i nauczycieli – zależy
od kilku czynników: od stosunku do szkoły w rodzinie
dziecka, od obrazu szkoły, jaki dziecko miało zanim do niej
poszło, od pierwszych doświadczeń szkolnych a zwłaszcza
porażek i tego, w jaki sposób dziecko sobie z nimi
poradziło, od grona akceptujących i lubianych rówieśników,
od sukcesów szkolnych, od ogólnej atmosfery szkoły;
 zaangażowanie w życie szkoły – pozwala na realizację
zainteresowań, budowanie relacji z rówieśnikami, zdobywanie uznania w środowisku szkolnym i poza nim.
Wśród szkolnych czynników ryzyka wymienia się:
 niepowodzenia wczesnoszkolne – im wcześniej
występują, tym silniejsze są ich negatywne efekty; dziecko,
22

które od początku swojej przygody ze szkołą doświadcza
porażek, tym mniej chętnie do niej chodzi – a to z kolei
generuje kolejne problemy (zaległości, opinia słabego
ucznia i idące za tym poczucie bycia gorszym, słabsze
wyniki, obniżanie wymagań itp.);
 negatywny stosunek do szkoły, wagary – często
są wynikiem niepowodzeń szkolnych, czasami wynikają
z poczucia niesprawiedliwości (np. ze strony nauczyciela)
i braku równego traktowania; mogą być związane z doświadczaniem przemocy ze strony rówieśników; dziecko,
które nie chce chodzić do szkoły, nie lubi jej i/lub źle się
w niej czuje;
 problemy z zachowaniem w szkole – przejawiają
się w nierespektowaniu norm i zasad bądź w nieumiejętności dostosowania się do nich (wynikającej z deficytów, nieprawidłowych wzorców rodzinnych albo innych
wzorców kulturowych), podejmowaniu zachowań agresywnych bądź przemocowych; problemy z zachowaniem
w szkole zawsze są jakimś ważnym sygnałem – jako takie
wymagają reakcji ale przede wszystkim wyjaśnienia ich
przyczyn;
 deficyty poznawcze i uwagi – niezdiagnozowane we
wcześniejszych latach życia dziecka utrudniają naukę
i osiąganie sukcesów szkolnych, pogarszają sytuację
dziecka także w relacjach z rówieśnikami i pracownikami
szkoły.
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Ostatnim ważnym punktem odniesienia, szczególnie istotnym w okresie dojrzewania, jest środowisko rówieśnicze.
To, co jest chroniące dla dziecka to konstruktywni rówieśnicy,
z którymi nawiązuje ono satysfakcjonujące relacje, buduje
przyjaźnie i rozwija zainteresowania. Destrukcyjni natomiast
są rówieśnicy, którzy przejawiają zachowania problemowe
– szczególnie, gdy jawią się jako atrakcyjni. Problemem może
również okazać się odrzucenie przez rówieśników. Nastolatek
ma wówczas małe szanse na znalezienie grupy, w której może
zdobyć akceptację – jest wtedy mocno zdeterminowany,
aby zafunkcjonować w jakiejkolwiek grupie za każdą cenę.
Wśród czynników ryzyka tkwiących w środowisku społecznym wymienia się:
 biedę,
 bezrobocie,
 wysoką przestępczość,
 niski poziom nauczania i opieki w szkole,
 dezorganizacja życia społecznego.
24

Dla podejmowania bądź unikania zachowań problemowych,
oprócz wymienionych wyżej środowisk, znaczenie mają
również indywidualne predyspozycje i umiejętności
młodej osoby.
Do czynników chroniących zalicza się:
 pozytywną motywację,
 zdolności intelektualne i samoświadomość,
 umiejętności społeczne,
 umiejętności radzenia sobie z negatywnymi uczuciami,
 dbałość o swoje zdrowie.
Z kolei indywidualne czynniki ryzyka to:
 niska samoocena,
 deficyty rozwojowe: nadpobudliwość, niska odporność na
frustrację, niedojrzałość emocjonalna i społeczna, słaba
kontrola wewnętrzna,
 cechy charakteru takie jak: impulsywność, wysoki poziom
lęku i niepokoju,
 podatność na wpływy,
 niski poziom oczekiwania sukcesu (związany z niską
samooceną),
 duże zapotrzebowanie na stymulację (może wynikać
z uwarunkowań biologicznych),
 wcześnie występujące zachowania problemowe
(zachowania opozycyjne, buntownicze, agresywne),
 wczesne rozpoczynanie eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi (inicjacja przed 12 rokiem życia),
 pozytywne oczekiwania dotyczące skutków picia alkoholu
i używania innych substancji.
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Wszystkie oddziaływania i doświadczenia, które pozwolą
dziecku rozwijać predyspozycje oraz cechy chroniące i ograniczać te związane z ryzykiem, będą minimalizować prawdopodobieństwo pojawienia się zachowań ryzykownych
w przyszłości.
Wyróżnić można kilka zasad dotyczących czynników ryzyka.
Wpływ poszczególnych czynników ryzyka nie jest równie silny
we wszystkich fazach rozwojowych. Na przykład brak kontroli
rodzicielskiej współwystępuje z zaburzeniami zachowania
przez okres dzieciństwa i dojrzewania. Natomiast kontakt
z rówieśnikami przejawiającymi zachowania antyspołeczne
ma największy wpływ na przełomie dzieciństwa i okresu
dojrzewania. Efekty oddziaływania czynników ryzyka kumulują się: prawdopodobieństwo pojawienia się zachowań
ryzykownych jest tym większe, im więcej jest czynników ryzyka,
im bardziej są one szkodliwe i im dłużej trwa ich działanie.
U podłoża różnych zachowań ryzykownych oraz zaburzeń
leży wspólny zestaw podstawowych czynników ryzyka.
Istnieje również wspólny zestaw podstawowych czynników
chroniących, które neutralizują lub osłabiają wpływ czynników
ryzyka. Można je zidentyfikować u większości osób zdrowych
i dobrze przystosowanych. Wpływ poszczególnych czynników
chroniących nie jest równie silny we wszystkich fazach
rozwojowych: niektóre czynniki silnie chroniące w okresie
dzieciństwa tracą swą siłę oddziaływania w okresie dojrzewania lub wczesnej dorosłości. Wpływ niektórych czynników
chroniących ogranicza się do wybranych obszarów funkcjonowania: wysoka inteligencja pomaga w osiąganiu sukcesów
w nauce i pracy zawodowej, nie chroni jednak przed zranieniami emocjonalnymi lub chroni tylko nieznacznie.

26

05.
Przyczyny
używania
substancji
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Każdy, kto sięga po narkotyki, robi to z jakiegoś konkretnego powodu. Czasami jest to chęć dobrej zabawy, czasami
potrzeba przeżycia czegoś nowego, niezwykłego. Czasem
trudno się oprzeć w grupie, wstyd powiedzieć głośno,
że tak naprawdę nie chce się tego robić. Bywa i tak, że ma
to być sposób na problemy: samotność, pustkę, poczucie
beznadziei, niewiarę w siebie i własne możliwości.
Używanie substancji psychoaktywnych wpisuje się w szersze
zjawisko, jakim jest podejmowanie zachowań ryzykownych.
Dlaczego młodzi ludzie ryzykują? Jest bardzo wiele powodów:
nie mogą postąpić inaczej, nie wiedzą, że ich zachowanie
związane jest z jakimś ryzykiem, bagatelizują ryzyko – sądzą,
że jest bardzo małe, albo że w ogóle nie istnieje, wierzą,
że nic złego ich nie spotka, to, co chcą osiągnąć, jest dla nich
bardzo ważne, chcą poczuć się wyjątkowo, nie potrafią żyć
bez silnych emocji, nie potrafią odmówić, lubią to, nie widzą
innego sposobu postępowania.
Ryzyko najczęściej wiąże się z prawdopodobieństwem utraty
czegoś ważnego (np. zdrowia, bliskich, zaufania, przyjaciół,
pieniędzy, życia) albo szansą zyskania czegoś, na czym nam
bardzo zależy (np. uznania w oczach innych, poczucia własnej
wartości, przekonania o własnej wyjątkowości, super doznań).
W tym pierwszym przypadku ludzie zwykle szacują, jak duże
jest owo prawdopodobieństwo utraty czegoś, co jest cenne:
 posługują się wcześniejszymi doświadczeniami,
własnymi bądź innych ludzi – „Wcześniej nic mi się nie
stało”, „Inni tak robią – i co? I nic”;
 minimalizują ewentualne negatywne konsekwencje
- „To straszenie to przesada, na pewno nic złego mnie
nie spotka”;
 wierzą w szczęście i dobry los – „Zawsze mi się udaje”.
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Takie rozważania, zapewnienia i przypuszczenia są zwykle
tzw. pobożnym życzeniem – chcemy, żeby było tak, jak nam
się zdaje bądź jak myślimy, że będzie. Ale niekoniecznie tak
być musi. To, że do tej pory się udawało, wcale nie oznacza,
że uda się i następnym razem. Wiara w powodzenie zwykle
pomaga naszym przedsięwzięciom – ale w niektórych sytuacjach może okazać się zwykłą naiwnością i … no cóż … trzeba
to powiedzieć … zwykłą głupotą. Natomiast ryzykując w celu
uzyskania czegoś najczęściej kładziemy na szali (raczej)
pewne zyski i (wątpliwe) straty. W ten sposób przekonujemy
sami siebie, że mamy zbyt dużo do zyskania – więc warto
zaryzykować.
Okres dorastania jest czasem bardzo trudnym. A ryzykowanie
jest wpisane w ten czas. Wtedy próbuje się różnych nieznanych
jeszcze rzeczy, a powody tych „próbowań” to zwykle:
 ciekawość,
 chęć sprawdzenia, jak to jest,
 potrzeba nowych doświadczeń,
 silne pragnienie bycia jak rówieśnicy, którzy są ważni,
 potrzeba akceptacji.
Każdy z tych powodów jest ważny. Młodzi ludzie chcąc
zaspokoić ciekawość, doświadczać nowych rzeczy, być zaakceptowanym robią czasami rzeczy, które są dla nich szkodliwe i niebezpieczne. Zachowują się w sposób, który może
je w przyszłości wiele kosztować. Problem w tym, że zwykle
sporo wiedzą o szkodliwości niektórych zachowań. Wiedzą,
że alkohol może uzależnić. Wiedzą, że podobnie działają
narkotyki, które dodatkowo – jako środki nielegalne – mogą
skonfliktować z prawem i sporo namieszać w życiorysie. Teoretycznie wiedzą sporo. Ale w praktyce sądzą, że „mnie to nie
spotka, mnie to nie dotyczy, to nie mój problem”. Ryzykują.
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Ale w tym przypadku ryzyko nie jest warte tego, co można
zyskać. A stracić można bardzo wiele.
Po etapie eksperymentowania może przyjść etap bardziej
regularnego używania. Wśród powodów używania substancji
psychoaktywnych pojawia się wtedy chęć poradzenia sobie
z nieprzyjemnymi doznaniami emocjonalnymi: niskim
poczuciem własnej wartości, bezradnością, lękiem, cierpieniem psychicznym. Czasami jest to sposób na samotność i odrzucenie. Substancja zmieniając mózg zagłusza
nieprzyjemnie i bolesne przeżycia psychiczne, pozwala choć
na chwilę o nich zapomnieć. Daje przyjemnie doznania,
które chce się powtarzać, zwłaszcza, jeśli nic innego przyjemnego nie m szansy się wydarzyć. W takiej sytuacji ryzyko
uzależnienia jest bardzo wysokie. I jest realne dopóty, dopóki
nie znikną pierwotne przyczyny wywołujące te trudne emocje,
albo nie pojawią się alternatywne, bezpieczne i zdrowe sposoby uzyskiwania przyjemności.
Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że decydowana większość
młodych ludzi nigdy nie używała substancji psychoaktywnych.
Badania realizowane w Polsce regularnie od 1995 roku pokazują, że wśród tych, którzy mają za sobą takie doświadczenia,
większość stanowią osoby, które co najwyżej eksperymentowały z marihuaną lub haszyszem. Niestety nie można tego
samego powiedzieć o alkoholu. Inicjację alkoholową w 2019
roku miało za sobą 80% gimnazjalistów z klas trzecich i prawie
93% uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Niemniej w kolejnych badaniach zauważalny jest trend spadkowy.
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06.

Domowe zajęcia
profilaktyczne
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Na co dzień zwykle nie zastanawiamy się, jak być dobry
rodzicem. Realizujemy swoje zadania zawodowe, wypełniamy
obowiązki domowe, załatwiamy różne sprawy, rozwiązujemy
bieżące problemy. Ale czasami warto zastanowić się nad tym,
jak rozumiemy swoją rolę rodzicielską: czy nasze metody
wychowawcze przynoszą efekty – a jeśli nie, to jak je modyfikować; jakie zadania sobie stawiamy – i czy mamy szansę je
zrealizować; czy podobamy się sobie jako rodzice – a jeśli nie
to, co możemy zmienić.
Oczywiście nie ma rodziców idealnych. Wszyscy mający
dzieci popełniają błędy wychowawcze – bez wyjątku. Ale
można opisać rodziców wystarczająco dobrych. To dorośli,
którzy zaspokajają potrzeby dziecka i rozumieją, że ważne są
nie tylko te potrzeby fizyczne. Równie ważne są potrzeby
emocjonalne: bliskości, miłości, więzi, akceptacji. Słuchają
głosu dziecka i traktują jego sprawy poważnie – nawet, jeśli z
perspektywy ich własnych problemów te dziecięce są drobne
i błahe. Czasami są zmęczeni i nie mają czasu na bycie
razem na 100%, ale organizują wspólne spędzanie czasu i
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potrafią go całkowicie poświecić dziecku. Zwykle są konsekwentni (ale nie zawsze). Nie traktują swojej rodzicielskiej roli
ze śmiertelną powagą. Odpowiadają na pytania dziecka,
choć czasami robią to nieudolnie (zwłaszcza, jeśli są to pytania
o trudne sprawy). Oczywiście czasami się złoszczą – a potem
tego żałują. Popełniają błędy, ale je dostrzegają i później
starają się ich unikać. Potrafią powiedzieć dziecku „kocham
cię” i „przepraszam”. Dostrzegają zmiany w zachowaniu
i reagują na nie. Nie lekceważą złego nastroju, ściszonego
głosu, smutnej miny. Reagują, gdy czują, że coś jest nie tak.
Nawet, jeśli nie dostrzegacie Państwo u siebie wszystkich
wymienionych wyżej postaw i zachowań, to fakt, że czytacie
tę broszurę, oznacza, że jesteście wrażliwi na potrzeby
swojego dziecka. Poniżej znajdziecie kilka pomysłów i sposobów, jak wspierać swoje dziecko i być lepszym rodzicem.

1

Pozwólmy dziecku dorastać

Co to oznacza? Że będzie miało swoje zdanie i oczekiwanie, aby to zdanie było wysłuchane (wersja
podstawowa) i szanowane (wersja Lux). Że będzie
miało swoje tajemnice i prawo do prywatności. Że to,
co do tej pory było dla niego super frajdą – np. wspólne ferie
albo wycieczki za miasto – teraz jest nudne i nieatrakcyjne.
Bo zaczynają być ważni rówieśnicy i z nimi chce spędzać czas.
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Nie pouczajmy i nie
dawajmy dobrych rad

2

Dorastanie to dokonywanie samodzielnych wyborów,
które nie zawsze muszą nam odpowiadać – ale to są wybory
naszego dziecka i ono samo musi nauczyć się ponosić
ich konsekwencje. Nawet jeśli są bolesne. Ale to właśnie
te najwięcej uczą. A dobre rady? Tylko wtedy, gdy samo
poprosi.

3

Nauczmy się słuchać

To trudna umiejętność. Słuchanie drugiej osoby
wymaga skupienia tylko na niej, bez komentowania,
pouczania, dawania rad. Słuchanie wymaga warunków
– bez osób trzecich, dzwoniącego telefonu, grającego telewizora. Słuchanie wymaga bliskości i zaufania.

Przygotujmy się na porażki
– bądźmy cierpliwi

4

Jeśli nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy o ważnych
i poważnych sprawach z naszym dzieckiem, musimy być
przygotowani na odmowę. Ale nie odpuszczajmy. Za jakiś
czas spróbujmy jeszcze raz.
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5

Komplementujmy

Mówmy dobre rzeczy o dziecku/nastolatku do niego.
Jeśli zrobi coś dobrze, pochwalmy. Jeśli osiągnie
jakiś nawet nieduży sukces – wyraźmy swoją dumę
i uznanie. Jeśli fajnie wygląda w nowej bluzie – powiedzmy mu
to. Gdy inni ludzie mówią nam miłe rzeczy, to jest przyjemne.
Dawajmy tę przyjemność naszemu dziecku. Tak często,
jak to możliwe. Ale – uwaga – sztuczność i komplementy
na siłę zabronione!

Interesujmy się jego
sprawami

6

Pamiętajmy imiona jego znajomych – dopytujmy,
co u nich słychać; interesujmy się jaką książkę ostatnio
czytało – poprośmy o jej pożyczenie, bo też chcemy ją przeczytać; zainteresujmy się tym, co ważne dla naszego dziecka
– co ogląda na YouTubie – może i nas to zaciekawi.
A jeśli chcemy porozmawiać o naszych obawach (np. tych
dotyczących używania substancji), to zaplanujmy taką
rozmowę. Obie strony muszą mieć na nią czas, więc warto
uprzedzić dziecko, że zamierzamy z nim o czymś ważnym
porozmawiać. Może umówić się na takie spotkanie poza
domem, np. w kawiarni? Skupimy się wtedy na rozmowie,
a nie – jak to w domu bywa – na milionie innych ważnych
zadań. Rozmowa – aby nią byłą – nie może być monologiem.
Nie przygotowujmy sobie wykładu połączonego z przesłuchaniem pt. „Nowe substancje psychoaktywne – dlaczego
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są takie straszne i kto z twoich znajomych ich używa”. Może
lepiej zacząć od tego, że trochę o nich czytaliśmy i boimy się,
że coś niedobrego może spotkać nasze dziecko. Że jest dla
nas ważne – dlatego chcemy o nie zadbać i porozmawiać
o nim z nim. Że być może nigdy wcześniej tego nie robiliśmy,
ale chcemy to zmienić. Zacznijmy od swoich emocji.
Nie bójmy się milczenia. Nie oczekujmy żywiołowej dyskusji. Być może padnie niewiele słów. Możecie czuć bezradność i bezsilność, gdy próbujecie dotrzeć do dziecka, a ono
się przed wami zamyka i nie dopuszcza do swojego świata.
Dajcie sobie czas. Ale bądźcie konsekwentni. To będzie ważny
sygnał dla Waszego dziecka. Być może na niego czeka.
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07.

Ważne telefony
i adresy
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Na koniec podajemy ważne telefony i adresy. Jeśli macie
Państwo jakieś wątpliwości, pytania, coś Was niepokoi – nie
bójcie się pytać. Odpowiedzialni i odważni ludzie potrafią
poprosić o pomoc – to wyraz siły. Ufajcie swojej intuicji i
nie lekceważcie sygnałów, jakie daje wam Wasze dziecko.
Duże problemy zawsze zaczynają się od tych mniejszych
– a te o wiele łatwiej rozwiązywać.
801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki
– Narkomania
Telefon bezpłatny, czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00,
z wyjątkiem świąt państwowych.

800 120 289 Infolinia Stowarzyszenia KARAN
Informacja i pomoc w problemach związanych z narkotykami.
Telefon bezpłatny, czynny w dni powszednie w godzinach
9.00-17.00.

116 123 ePoradnia Psychologiczna Instytutu
Psychologii Zdrowia PTP
Oferta Poradni jest kierowana do osób dorosłych w kryzysie
emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, młodych dorosłych, rodziców potrzebujący wsparcia w
procesie wychowawczym i osób niepełnoprawnych.
Telefon bezpłatny, czynny w dni powszednie w godzinach
14.00-22.00.

116 111 - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Fundacji „Dzieci Niczyje”
Telefon bezpłatny, czynny cały tydzień w godz.12.00-22.00.

38

800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w
sprawie bezpieczeństwa dzieci
Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują
wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów
i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole,
cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami,
wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia
odżywiania.
Telefon bezpłatny, czynny: poniedziałki – piątki
w godz. 12.00-15.00.

www.warszawa.uzależnienia.org.pl
Warszawski Informator o Pomocy dla osób uzależnionych i ich
bliskich – wykaz pozarządowych organizacjach świadczących na
terenie Warszawy pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu
lub narkotyków i ich bliskich a także informacje o konkretnych
placówkach i programach pomocy.

www.narkomania.org.pl
Oferta poradni skierowana jest do osób z problemami
powodowanymi przez narkotyki oraz do ich bliskich; kontakt przez
e-mail lub czat, pomoc anonimowa i bezpłatna.

Stowarzyszenie OD-DO
Oferta terapeutyczna i rozwojowa dla osób z syndromem DDA
(syndrom towarzyszący dorosłym dzieciom z rodzin alkoholowych) oraz z syndromem DDD (syndrom towarzyszący dorosłym
dzieciom z rodzin dysfunkcjonalnych).
ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II, Warszawa
tel. 22 632 09 09, e-mail: od-do@od-do.org
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Klub Zamiast - Fundacja Chrześcijańska Nebo
Projekt Klub dla młodzieży ZAMIAST ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży w wieku 13-17 lat z terenu
Warszawy, w szczególności z Dzielnicy Wola poprzez podjęcie
działań zmierzających do: wyrównywania deficytów szkolnych i
rozwojowych, kształtowania społecznie akceptowanych wzorców
zachowań, poszerzenia wiedzy na temat bezpieczeństwa i
zdrowego trybu życia, stymulowania rozwoju osobistego, pasji i
zainteresowań, edukacji w zakresie profilaktyki, rozwoju umiejętności społecznych i życiowych.
ul. Nowolipie 18B, Warszawa
tel. 518 242 943, e-mail: biuro@fundacjanebo.pl
Klub czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19-00
oraz w wybrane soboty.

Fundacja Rozwoju Rodziny RORO
Organizowanie warsztatów dla rodziców i zajęć dla dzieci z rodzicami; tematyka zajęć związane z rozwojem osobistym, kompetencjami wychowawczymi oraz społecznymi .
e-mail: fundacja@fundacjaroro.org
https://fundacjaroro.org

Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton
Poradnia Profilaktyki Środowiskowej MARATON
ul. Elektoralna 26, Warszawa
tel./fax: 22 620 64 35

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
ul. J.Bema 91, Warszawa
tel.: 22 571 50 00, fax: 22 427 63 89
e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl
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Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola,
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola
ul. al. Solidarności 102, Warszawa
tel.: 22 427 63 80
fax: 22 427 63 89

Placówki Wsparcia Dziennego:
Świetlice Socjoterapeutyczne Caritas Archidiecezji
Warszawskiej
ul. Okopowa 29b, Warszawa
tel. 881 060 829, e-mail: swietlicaokopowa@caritasaw.pl
ul. Sokołowska 4, Warszawa
tel. 22 631 15 99 lub 502 037 710
e-mail: swietlicasokolowska@caritasaw.pl

Środowiskowe Ogniska Wychowawcze Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci Zarządu Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego
ul. Obozowa 63/65, Warszawa
tel. 22 877 00 45, e-mail: sow.tpd.obozowa@gmail.com
ul. Monte Cassino 6, Warszawa
tel. 22 877 35 52, e-mail: tpdsow-monte@wp.pl

41

Gniazdo 16 Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
i Terapeutyczna Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
Gniazdo
ul. Ożarowska 69, Warszawa
tel. 606 499 239, e-mail: spdgniazdo@poczta.onet.pl

Placówka wsparcia dziennego w formie pracy
podwórkowej pn. „Wolska Ulica” Stowarzyszenia
Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ
Działania prowadzone w rejonie Młynowa oraz Piaskowej.
tel. 80 860 220, e-mail: gpas@wp.pl

PIK – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny na Woli
Urząd Dzielnicy Wola, ul. Żelazna 99, Warszawa
pokój 301, telefon: 22 443 57 60,
e-mail: pik.wola@um.warszawa.pl
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