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Dziś coraz mniej na ulicach narkomanów ze strzykawką 
w ręce. Tak naprawdę często nawet najbliższym trudno 
rozpoznać czy jego dziecko/uczeń bierze narkotyki, bo 
początkowo niczym nie różni się on od innych młodych 
ludzi. Zazwyczaj jest to przeciętny nastolatek który 
przeżywa wiele młodzieńczych kłopotów, który czasem 
ma problemy w komunikacji z rodzicami, chce być ak-
ceptowany w grupie, chce radzić sobie jakoś w szkole, 
chce kochać i być kochanym. Trudno powiedzieć, że mo-
wa tu o osobie, która zażywa narkotyki. A jednak więk-
szość młodych sięgających po różnego rodzaju środki 
psychoaktywne żyje wśród nas i niczym nie wzbudza 
podejrzeń. Nowoczesne narkotyki nie powodują też tak 
wielkich spustoszeń i są przyjmowane w taki sposób, 
że trudno to zauważyć. Dlatego tak ważne jest rozu-
mieć czym jest uzależnienie, jak można je rozpoznać, 
jakie są jego przyczyny i w końcu, jak można pomóc. 
Mam nadzieję, że doświadczenie pracy z młodymi uzależ-
nionymi pomoże mi przybliżyć Państwu tą tematykę i bro-
szura okaże się kompendium wiedzy na temat uzależnień.
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Kim są ci wszyscy ludzie, którzy dziś leczą się w ośrod-
kach leczenia uzależnień dla młodzieży? Zwyrodnialcy? 
Przestępcy? Patologia? 
Nie! To dzieci, które w ten sposób zaczęły sobie radzić 
z kłopotami na które natrafiają przeciętni nastolat-
kowie. Mówiąc więc o młodzieży uzależnionej trzeba 
przede wszystkim pamiętać kim są dojrzewający ludzie 
i z jakimi trudnościami się borykają. 

> jestem bardzo wrażliwy, reaguję emocjonalnie,
> widzę świat czarno lub biało – nie uznaję kom-

promisów,
> nie wiem czy jestem dzieckiem czy dorosłym,
> nie wiem czy Ty widzisz we mnie dziecko czy        

dorosłego,
> chciałbym być kochany i kochać, ale trudno mi 

to okazać,
> chciałbym być ważny i zauważany choć czasem 

zniechęcam do rozmowy,
> bardzo zależny mi na tym co myślą o mnie rówieś-

nicy, dla nich mógłbym wiele zrobić,
> jestem ogromnie ciekawy świata,
> przeżywam dużo emocji w związku z moim wyglądem.

kim Jesteś młody człowieku?
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doJrzewam, więc musisz wiedzieć że:

dlaczego młodzi sięgaJą 
po narkotyki?

Pytanie pozornie proste więc i odpowiedz powinna 
być prosta. Niestety nie ma jednowymiarowych przy-
czyn. Zazwyczaj jest to wypadkowa różnych czynni-
ków i oczywiście te same przyczyny uzależnią jednego, 
a drugi nawet nie spróbuje narkotyku. Mimo to warto 
wymienić najczęstsze przyczyny sięgania po środki psy-
choaktywne:

> ciekawość (co to jest o czym wszyscy z takim 
zapałem opowiadają?),

> chęć bycia członkiem grupy (wszyscy moi znajo-
mi zapalili to nie mogłem przecież odmówić,)

> chęć przeżycia czegoś wyjątkowego,
> próba dodania sobie odwagi (łatwiej mi będzie 

porozmawiać z dziewczyną),
> problemy rodzinne (napięta atmosfera w domu, 

rozwód, separacja, alkoholizm czy przemoc 
w rodzinie),

> trudności w nauce (próba sprostania wymaga-
niom w szkole czy na studiach).

Uspokoić powinien jednak fakt, że mimo iż, ogromna 
część młodzieży między 13, a 19 rokiem życia próbuje 
narkotyków, tylko nieliczni się uzależniają. 



1. papierosy.
Niby nic, a jednak… Wszyscy, którzy dziś leczą się 
w ośrodkach, zaczynali od papierosów. Ich używa-
nie we wczesnej młodości może świadczyć o tym, 
że dziecko obraca się w kręgu osób mogących stano-
wić dla niego zagrożenie. Ponadto są pierwszą barie-
rą, które dziecko bezkarnie przekroczyło, co otwiera 
inne możliwości

2. alkohol.
Jedno piwko podczas weekendu w wykonaniu liceali-
sty niekoniecznie świadczy o patologii, ale może po-
wodować poważne zagrożenie. Alkohol jest bardzo 
szkodliwy dla młodego człowieka zarówno dla jego 
zdrowia jak i rozwoju intelektualnego. Daje poczucie 
„rauszu”, ułatwia komunikację, zwalnia z poczucia 
wstydu, niepewności. 

3. marihuana
 tzw. trawa, marycha, gandzia.

Jest to środek wywołujący stan euforii i poczucie wzmo-
żonej świadomości. Młodzi czują się radośni. Wyglą-
dem przypomina pokruszoną natkę pietruszki, której 
listki są ze sobą skłębione.
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co oferuJe dzisieJszy świat?
Żyjemy w świecie, który „gna” z ogromną szybkością, 
niewiadomo dokąd. Na wszystko brak czasu i pienię-
dzy. Coraz mniej możliwości zagospodarowania wolnych 
chwil dla tych, który nie mają wielkich środków finanso-
wych, mało jest darmowych zajęć pozaszkolnych i coraz 
mniej rodziców, którzy mogą sobie pozwolić na luksus 
spędzania czasu z dziećmi. Za to narkotyki są stosun-
kowo tanie i łatwe dostępne, bo przecież nie trzeba na-
wet wychodzić z domu żeby mieć je przez internet. Są w 
szkole, w dyskotekach, na podwórkach. Zróbmy zatem 
przegląd najbardziej popularnych środków psychoaktyw-
nych, omówmy ich działanie i to na co warto zwrócić 
uwagę. Wymienione zostaną najczęściej stosowane przez 
młodzież środki według ich popularności. 



>>> zwróć uwagę na:
> woreczki z resztkami zielonej substancji, 
> lufki, fajki, fifki,
> lekkie powiększenie źrenic,
> przekrwienie spojówek,
> przyrost apetytu, 
> wesołkowatość, 
> chwiejność nastroju, 
> opóźnienie reakcji,
> specyficzny słodko-mdławy zapach ubrań włosów 

i w pomieszczeniach w których przebywa młody 
człowiek.

4. amfetamina.
Powoduje przyrost energii, pobudzenie, gadatliwość, 
kłopoty z zasypianiem. Amfetamina jest dziś popular-
nym narkotykiem stosowanym na dyskotekach i im-
prezach tanecznych (technoparty). Zażywający mają 
łatwość uczenia się dużych partii materiału.

>>> zwróć uwagę na:
> powiększenie źrenic,
> brak apetytu,
> spadek wagi, po którym następuje wyczerpanie  

 i senność,

> woreczki z białym proszkiem, 
> kawałki folii aluminiowej, 
> małe rurki.

5. ecstasy.
Środek traktowany jako pomagający „tańczyć bez 
końca”, bardzo popularny na dyskotekach. Pobudza, 
daje tzw. „kopa energetycznego”. Jest niebezpieczny 
dla zdrowia i życia gdyż w połączeniu z wielogodzin-
nym wysiłkiem np. tańcem może prowadzić do znacz-
nego podniesienia temperatury ciała, co w efekcie może 
prowadzić nawet do śmierci.

>>> zwróć uwagę na:
> różnego rodzaju tabletki z wytłoczeniami, pastylki, 

także proszek i kapsułki,
> popękane naczynka krwionośne (zwłaszcza twarzy).

6. leki uspakaJaJące 
i nasenne,

które często nieostrożnie przechowujemy w domu. Czę-
sto postrzegane są jako niegroźne wspomagacze w co-
dziennych trudnościach, a one również mogą powodować 
uzależnienie, szczególnie te mieszane z alkoholem.
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7. sterydy.
Coraz bardziej popularne substancje używane przez 
młodzież, szczególnie chłopców, którzy chcą zwiększyć 
masę mięśniową i poprawić swój wygląd. Długotrwałe 
stosowanie może prowadzić do poważnych uszkodzeń 
wątroby, serca, nerek, uszkodzenia gospodarki hormo-
nalnej i zaburzeń psychicznych. Przyjmowane są doust-
nie lub poprzez wstrzykiwanie.

>>> zwróć uwagę na:
> zmiany skórne (plamy),
> obrzęki twarzy,
> nagły przyrost masy mięśniowej, który nie jest 

adekwatny do ilości wykonywanych ćwiczeń 
fizycznych,

> przypływ energii i poprawa nastroju bez jasnych 
powodów.

8. środki wziewne.
Wszelkiego rodzaju kleje, rozpuszczalniki, opary aerozo-
lów, płyny do zapalniczek. Środki te wywołują nagłą eu-
forię, poczucie dezorganizacji. Są bardzo niebezpieczne 
dla organizmu szczególnie dla centralnego układu ner-
wowego. Najczęściej (ze względu na cenę i łatwość naby-
cia) są zażywane głównie przez ludzi bardzo młodych. 

>>> zwróć uwagę na:
> zaburzenia równowagi, 
> częste bóle głowy, 
> wymioty, 
> krwawienia z nosa, 
> zapach kleju, 
> woreczki z pozostałościami kleju,
> puste tubki czy pojemniki po aerozolach. 

9. heroina
i jej odmiany (kompot, „brown sugar”).

Środek uśmierzający każdy ból, wywołujący doskonałe 
samopoczucie, potęguje radość życia. Jest silnie uza-
leżniająca zarówno fizycznie jak i psychicznie.

>>> zwróć uwagę na:
> biały albo beżowy proszek,
> woreczki do przechowywania narkotyków,
> specjalne fajki do palenia narkotyku,
> brunatne, beżowe granulki przypominające cukier 

(Brown sugar – coraz bardziej popularny narkotyk),
> strzykawki,
> fajki,
> okopcone sreberka,
> zwężone źrenice,
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> senność,
> spowolniona mowa,
> opadające powieki.

10. kokaina.
Narkotyk wywołujący dobre samopoczucie, sprawność umy-
słową, optymizm, energię. Człowiek zażywający kokainę 
czuje się pewny siebie, podniecony, podniesiony na duchu.

>>> zwróć uwagę na:
> chroniczny katar, pociąganie nosem,
> zmniejszenie zapotrzebowania na sen,
> pobudzenie,
> gadatliwość,
> niepokój ruchowy,
> rozszerzenie źrenic,
> biały proszek,
> fajki, małe flakoniki,
> igły, strzykawki,
> lusterka, 
> małe łyżeczki,
> suchość w ustach,
> strzykawki,
> beżowe lub brązowe kamyki (w przypadku zaży-

wania cracku).

narkotyki,
Jak do tego nie dopuścić?

Chyba wszyscy rodzice, wychowawcy, nauczyciele za-
dają sobie to pytanie. Co mogę zrobić by nie dopuścić 
do tego by moje dziecko sięgnęło po narkotyki? Wie-
my, że dziś trudno ustrzec przed nimi dzieci i pewnie 
spora ich część próbowała albo spróbuje ich działa-
nia. Nie każdy młody człowiek, który zapalił skręta 
będzie uzależniony, ale ryzyko zawsze istnieje. Wbrew 
pozorom możemy dość sporo. Bezpieczeństwo, miłość, 
poszanowanie, budowanie poczucia własnej wartości 
oraz poczucie więzi i przynależności do rodziny to ele-
menty zabezpieczające nasze dziecko przed wejściem 
w uzależnienie i w ogóle pomagające mu pewnie wkro-
czyć w dorosłość. 
O co więc warto zadbać w domu już od najmniejszych 
lat? Na pewno samo mówienie, że narkotyki są złe nie 
wystarczy, głoszenie „kazań” na temat moralności 
może przynieść wręcz odwrotny efekt. 

odpowiedz sobie na pytania:

> czy rozmawiasz ze swoim dzieckiem? Nie cho-
dzi tu o zadawanie rutynowych pytań np. „jak było w szko-
le” – byle by tylko je zadać. Chodzi o próbę zrozumienia 
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dziecka, jego kłopotów, radości, związków emocjonalnych. 
Czy wiesz czego boi się Twoje przedszkolne dziecko? Jak 
nazywają się jego koledzy? Z czego był ostatnio dumny 
twój uczący się już syn? Jak przeżywa swoje relacje z 
rówieśnikami córka? 
Można usprawiedliwiać się, że przecież pytam, ale on 
mi nie chce nic mówić. Jak pytasz? O co pytasz? Może 
warto zrezygnować z rad, gdy córka mówi, że rzucił 
ją chłopak. Zamiast powiedzieć „znajdziesz innego” 
albo „nie był Ciebie wart, nie martw się jakoś to bę-
dzie”, postarać się zrozumieć co ona czuje. Może po-
wiedzenie „pewnie Ci bardzo przykro” albo „musisz 
mocno cierpieć”, bardziej zbliży was do siebie. 
Czy rozmawiacie o swoich trudnościach na tyle jaw-
nie, że dziecko właśnie od was uczy się, jak przezwy-
ciężać kłopoty?

> czy dajesz dziecku wybór? Może Twój syn mu-
siał zawsze robić co rodzice mu mówili, musiał ubie-
rać się w rzeczy przez nich wybrane, musiał spędzać 
czas tak jak chcieli. Gdy dziecko na co dzień nie ma 
możliwości wyboru i decydowania o sobie może ucie-
kać w narkotyki, bo to w końcu coś co samo wybrało, 
o co nie musiało pytać się rodziców. Warto z dziećmi 
negocjować – oczywiście w granicach rozsądku.

> czy dajesz dziecku możliwość bezPieczne-
go odmawiania? Ćwiczcie z maluchami to, że mogą 
odmawiać różnych rzeczy nie przekraczając granic. 
Czy sam szanujesz odmowę twojego dziecka?

> czy jesteś Przykładem? Już malutkie nawet dzie-
cko wie, że rodzic mówi jedno a robi drugie. Jeśli mówisz, 
że nie akceptujesz narkotyków, a przy każdej okazji ra-
tujesz się środkami nasennymi, uspakajającymi, jeśli sam 
pijesz dziecko przyswaja Twój sposób na życie, dlatego bę-
dzie powtarzać to co robisz, a nie to co deklarujesz. 

> czy okazujecie sobie uczucia? Czy w waszym 
domu dozwolone jest mówienie bez wstydu „kocham 
Cię”, „złości mnie to czy tamto”, „Jestem rozczaro-
wany gdy….”. Nie chodzi tylko o wyznawanie miłości 
czy nienawiści. Chodzi o to żeby dzieci były świadome 
tego co przeżywają, a nie nauczą się tego gdy rodzice 
wprost nie będą rozmawiać o uczuciach.

> czy jesteś konsekwentny? czy jasno sta-
wiasz granice? Czy dziecko wie, że zasada, któ-
rą ustaliliście nie może być łamana? Dzieci muszą wie-
dzieć że w waszym domu np. nie wychodzi się na noc, 
nie pali się papierosów, nie ubliża się członkom rodziny. 
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Dziś często mówi się o bezstresowym wychowaniu. Rodzi-
ce chcą być kolegami własnych dzieci. Oni mają kolegów 
pod dostatkiem, od Was oczekują stanowczości, jasności 
i konsekwencji, bo to daje im poczucie bezpieczeństwa. 
Można by powiedzieć, że to rzeczy oczywiste, ale nie-
stety często w natłoku codziennych zajęć zapominamy 
o tych podstawowych zasadach.

kiedy interweniować?
Wasza rodzina jest zwyczajna, macie swoje troski, 
radości, musicie zarabiać pieniądze, uczyć się, dbać 
o codzienność. 

>  co Powinno zwrócić waszą uwagę?
> dziecko traci kontakt z rodzicami – dotychczas jakoś 

się dogadywaliście, a teraz mniej rozmawiacie, coraz 
mniej wiesz o dziecku, stajecie się sobie obcy,

> dziecko ma kłopoty w szkole – gorzej się uczy, 
wagaruje,

> ma nowych znajomych o których nie chce żebyś 
wiedział, nie zaprasza ich do domu, nie znasz ich

> nie wiesz gdzie spędza czas,
> nie wraca do domu o ustalonej porze albo nie wra-

ca na noc do domu,

> jego nastroje są bardzo zmienne,
> jest osowiałe albo pobudzone,
> rozmawia przez telefon w jakimś „obcym języku” 

nie wiesz o czym mówi, używa slangu
> często wychodzi z domu a jak już wraca unika 

kontaktu,
> zaczyna rozmawiać na temat nieszkodliwości używek,
> dziwnie pachnie,
> ma dziwne oczy (np. przekrwione),
> znajdujesz w jego pokoju jakieś dziwne przedmio-

ty np. woreczki, proszki, bibułki, lufki itp.
> ma pieniądze o których nie wiesz skąd pochodzą,
> ubiera się w ciuchy których mu nie kupowałeś.

a może to narkotyki?
Zaczynasz podejrzewać, że Twoje dziecko bierze. Po-
wiedzmy, że znalazłeś w jego pokoju fajkę, czy jakiś 
niezidentyfikowany proszek. Sąsiadka nieśmiało suge-
ruje, żeby przyjrzeć się córce, wychowawca twierdzi, 
że syn jest jakiś „dziwny”.
Nie od razu trzeba wzywać policję i wywracać świat 
do góry nogami. Warto wtedy porozmawiać z dzie-
ckiem. Znajdź odpowiedni na to moment, ochłoń 
z pierwszych emocji, zarezerwuj czas, w którym nikt 
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nie będzie wam przeszkadzał. Nie oskarżaj od razu 
o „całe zło”. Powiedz po prostu o tym co cię niepokoi, 
o tym jak bardzo lękasz się o syna czy córkę. Bądź 
rzeczowy i nie mów o ogólnych zagrożeniach, tylko 
o konkretnych sytuacjach. Warto, żeby dziecko usły-
szało o niepokojach nie tylko od Ciebie ale również 
od pozostałych członków rodziny. Jasno wypowiedz 
jakie masz oczekiwania np. „Oczekuję, że nie będziesz 
wychodził na noc z domu”, „Jeśli będę miał kolejne 
wątpliwości chce, żebyś poddał się testowi wykrywa-
jącemu narkotyki”, „Jeśli wrócisz pod wpływem alko-
holu po raz kolejny chciałabym żebyśmy zgłosili się do 
poradni leczenia uzależnień”.
Daj dziecku się wypowiedzieć. Może to nie będzie pro-
ste, ale staraj się mu nie przerywać, nie moralizuj, nie 
krytykuj wszystkeigo, bo prawdopodobnie w obecnej 
chwili nie do końca orientujesz się czym ono aktualnie 
żyje i jakich musi dokonywać wyborów. Jeśli nie masz 
dowodów na to, że dziecko bierze, umówcie się że na-
stępnym razem zgodzi się na wykonanie testu. Pamiętaj 
jednocześnie, żeby próbka moczu podanego do badania 
pobrana była w obecności osoby dorosłej. 

Jeśli sami nie możemy mu pomóc, 

to kto?
Wiesz, że twoje dziecko bierze narkotyki, rozmawia-
liście nie raz, próbowaliście wprowadzać nowe zasa-
dy, dawaliście szanse. Macie wrażenie, że wszystko 
na nic. Jesteście wystraszeni i bezradni. Ważne aby-
ście wiedzieli, że jest bardzo wielu rodziców czy opie-
kunów, którzy przeżywają to samo. Rodziców, którzy 
za wszelką cenę nie chcą dopuścić do siebie świado-
mości, że to właśnie ich dziecko sięga po narkotyki. 
Jest wiele rodzin, które stoczyły, nieraz wieloletnią, 
walkę o trzeźwość dziecka i bardzo wiele, którym się 
to udało. Do tego trzeba jednak zakopać swoją dumę, 
wstyd oraz smutek i zwrócić się o pomoc do fachowców, 
którzy na co dzień pomagają takim osobom. Jakie są 
zatem możliwości pomocy osobom eksperymentującym 
z narkotykami i zażywającym je.
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SCHEMAT POMOCY OSOBOM 
UZALEŻNIONYM

Punkt konsultacyjny ds. uzależnień
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Poradnia rodzinna
(diagnoza nozologiczna)

Pomoc ambulatoryjna
(osoby eksperymentujące)

Terapia indywidualna

Grupa wsparcia dla osób 
eksperymentujących

Grupa wsparcia dla rodziców osób 
eksperymentujących

Terapia rodzin (systemowa)

Hostel

Mieszkania readaptacyjne

Grupy wsparcia (AA, AN, itp.)

Terapia rodzinna

Szkoła, praca, założenie rodziny

Ośrodki stacjonarne
1. dla nieletnich
2. dla dorosłych

(osoby uzależnione)
Krótkoterminowe, średnioterminowe,

długoterminowe
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