PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
RODZIC - DZIECKO

DZIECKO - RODZIC

DROGI RODZICU!




Buduj solidny fundament jakim jest dla dziecka Rodzina.
Tylko bliski kontakt z dzieckiem może uchronić je od problemu uzależnienia.
Pamiętaj, że uzależnienie może dotyczyć różnych dziedzin życia

o

RODZAJE UZALEŻNIEŃ:






Fizyczne – objawia się silną potrzebą stałego zażywania jakiejś substancji,
która hamuje lub osłabia pracę mózgu, zmienia świadomość. Zaprzestanie
zażywania tej substancji powoduje wystąpienie zespołu abstynencyjnego.
Psychiczne – objawia się ciągłym myśleniem o zaspokojeniu jakiejś
potrzeby, wykonania czynności, od której jest się uzależnionym –
natręctwa myślowe. Najczęściej dotyczy uzależnienia od Internetu,
telewizji, telefonu, jedzenia, gier komputerowych, hazardu, dbałości o
wygląd.
Społeczne – występuje w sytuacji, gdy osoba przynależy do grupy
społecznej i pod jej wpływem podejmuje różne ryzykowne zachowania.
Uzależnienie od tej grupy jest tak silne, że jej członek nie liczy się
z konsekwencjami swojego zachowania. Moc tego uzależnienia jest silna,
gdyż człowiek pozostaje pod wpływem grupy oraz jakiegoś środka lub
substancji

Młody człowiek może uzależnić się od:













narkotyków,
papierosów,
alkoholu,
korzystania z komputera, Internetu i gier komputerowych,
używania telefonu,
jedzenia – konsekwencją może stać się bulimia lub anoreksja,
hazardu,
dopalaczy,
dbałości o wygląd, co w konsekwencji może doprowadzić do zażywania
sterydów lub leków pobudzających trawienie,
zakupów,
oglądania telewizji.

Jak rozpoznać uzależnienie, czyli symptomy, na które należy zwrócić
uwagę:



















ospałość, otępienie, apatia, przygnębienie,
nadmierne pobudzenie,
agresja,
nienaturalna pewność siebie,
zaburzenia snu,
na przemian występujące pobudzenie i zmęczenie,
wypowiedzi i zachowania nie mające związku z realną sytuacją, nieadekwatne do sytuacji,
nadmierna gadatliwość,
znaczne zwężenie źrenic w jasnym otoczeniu,
szkliste oczy,
przekrwione białka,
brak zainteresowania nauką – niższe wyniki, wagary,
nawiązanie nowych znajomości, późne powroty do domu
zmiana dotychczasowej grupy rówieśniczej,
zmiana stylu ubierania się, zachowania, słownictwa,
kłamstwa,
obniżenie aktywności,
rezygnacja z dotychczasowych form spędzania czasu wolnego na rzecz nowych, posiadanie dziwnych
przedmiotów

Rodzicu - jeśli zauważyłeś podobne zachowania u
swojego dziecka:
 spokojnie powiedz, że martwi Cię jego zachowanie opierając się
na faktach i konkretnych sytuacjach, które Cię niepokoją
 przedstaw swoje stanowisko
 ustal reguły życia domowego oraz konsekwencje związane z ich
ignorowaniem
 ustal wspólnie z dzieckiem jego obowiązki i godziny powrotu do
domu
 zwiększ kontrolę i zwracaj uwagę na zmianę zachowania dziecka
 ogranicz dostęp do pieniędzy, nie dawaj ich dziecku do ręki
 bądź w kontakcie z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem
szkolnym

Czego młodzież potrzebuje od swoich rodziców:














Poczucia więzi i przynależności do rodziny
Chcą czuć, że są kochane, rozumiane i mogą liczyć na wsparcie rodziców.
Potrzebują naszego szacunku, przyjaznej atmosfery w domu – poczucia bezpieczeństwa.
Poczucia własnej wartości.
Chcą, aby doceniać ich wysiłki w osiąganiu sukcesów oraz chcą mieć pewność, że nie
zostaną przez nas skrytykowane i odrzucone, gdy coś się nie uda.
Wiarygodności.
Chcą mieć pewność, że zachowujemy się tak jak mówimy, ale także, że potrafimy przyznać
się do własnych słabości, niewiedzy i błędów.
Sprawiedliwego traktowania
Przekonania, że rodzice w niejasnej sytuacji zareagują w oparciu o wnikliwe rozpatrzenie
sprawy.
Stanowczości w ważnych sprawach
Potrzebują jasno określonych reguł i konsekwencji w ich przestrzeganiu
Poszanowania intymności i dyskrecji
Chcą mieć pewność, że granice ich prywatności są przez nas respektowane

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY ZAPOBIEGAĆ?
RODZICU - DBAJ O DOBRY KONTAKT Z DZIECKIEM. POWINIENEŚ JAK NAJCZĘŚCIEJ:

- rozmawiać, nie unikać trudnych tematów;
- zachęcaj dzieci do tego, co zdrowe i twórcze,
- porozmawiaj z rodzicami innych dzieci,
- bądź dobrym modelem i przykładem,
- okazywać dziecku ciepło i czułość;
- naucz się naprawdę wysłuchiwać swojego dziecka;
- nie oceniać i nie porównywać z innymi;
- nie wyśmiewać, nie krytykować, nie stawiać zbyt wysokich wymagań;
- doceniać starania i chwalić postępy;
- pomagać uwierzyć w siebie, uczyć podstawowych wartości;
- poznawać przyjaciół swojego dziecka;
- zawsze wiedzieć, gdzie jest i co robi Twoje dziecko;
- ustal jasne zasady dotyczące alkoholu i narkotyków.

KOCHAJ MĄDRZE NIE LEKCEWAŻ NIEPOKOJACYCH SYGNAŁÓW, NIE ZAPRZECZAJ
FAKTOM!!
NIE USPRAWIEDLIWIAJ ZA WSZELKĄ CENĘ NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW LUB
ZDARZEŃ.

DROGI RODZICU! JEŻELI MASZ CHOĆBY NAJMNIEJSZE PODEJRZENIA, NIE WAHAJ SIĘ
ZASIĘGNĄĆ PORADY U SPECJALISTY, BO ZWLEKANIE MOŻE GROZIĆ TRAGEDIĄ, KTÓRA
OPRÓCZ DZIECKA DOSIĘGNIE RÓWNIEŻ CIEBIE.

RODZICU, BĄDŹ CZUJNY!!

