
UŻYWKI –
PRZYJEMNOŚĆ

NIOSĄCA ZA

SOBĄ POWAŻNESOBĄ POWAŻNE

KONSEKWENCJE



Używki są coraz większym problemem 
występującym w szkołach średnich, 

gimnazjach a nawet szkołach 
podstawowych. Nasz projekt ma na celu 

uświadomienie dzieci i młodzieży, że 
uzależnienie jest chorobą, która z czasem uzależnienie jest chorobą, która z czasem 

przewyższa nas samych prowadząc do 
całkowitego zdemoralizowania naszego 

życia.



Większość statystyk ukazuje, że najwięcej osób 
uzależnionych w Polsce to alkoholicy. Alkohol 

towarzyszy nam przy każdej okazji np. 
urodzinach, imieninach, chrzcinach, komuniach urodzinach, imieninach, chrzcinach, komuniach 

itp.. Nic dziwnego, że młodzież uważa alkohol 
za nic groźnego, wręcz coś normalnego, co 

towarzyszy nam codziennie. Sięganie po niego 
to dla nich próba czegoś nowego, zakazanego. 
Zakazany owoc podobno smakuje najlepiej.



MOŻEMY ROZRÓŻNIĆ KILKA POWODÓW

PRZEZ KTÓRE MŁODZIEŻ SIĘGA PO

ALKOHOL :

� Doświadczenia rodzinne

� Presja grupy

� Ciekawość ( chęć próby czegoś nowego )� Ciekawość ( chęć próby czegoś nowego )

� Alkohol jako panaceum na problemy

� Próba zwiększenia swojej wartości

� Bunt 



Papierosy są coraz większym problemem 
wśród młodzieży.Coraz więcej młodych 
ludzi po nie sięga. Już od wczesnych lat 

organizm nie może poprawnie 
funkcjonować, co w przyszłosci może funkcjonować, co w przyszłosci może 

doprowadzić do wielu chorób m.in. raka 
płuc na którego, choruje coraz więcej 
ludzi. Pamiętajmy jednak że młodzież 

nie sięga sama po używki, to 
środowisko, w jakim się znajdują,uczy 

takich zachowań.



PRZYCZYNY SIĘGANIA PRZEZ

MŁODZIEŻ PO PAPIEROSY :

� Chęć zaimponowania rówieśnikom

� Wiara, że papierosy uspokajają i odprężają 

� Łatwy dostęp do papierosów� Łatwy dostęp do papierosów

� Wzorzec przekazywany w rodzinie



Zjawisko narkomanii to dominujący problem 
współczesnego świata. Towar jest 

rozprowadzany poprzez dilerów na ulicach, 
dyskotekach, pubach oraz w szkołach. 

Młodzież nie ma najmniejszego problemu, Młodzież nie ma najmniejszego problemu, 
aby zacząć drogę zabawy z narkotykami. 

Marihuana, ecstasy, amfetamina, niektóre 
leki sprzedawane bez recepty – to środki 
odurzające, po które najczęściej sięgają 

młodzi Polacy.



PRZYCZYNY SIĘGANIA PO 
NARKOTYKI:

� Bunt i chęć zaimponowania innym

� Chęć przeżycia ryzyka

� Dobra zabawa

� Nuda

� Presja kolegów

� Chęć ucieczki od stawianych wymagań



OSOBY UZALEŻNIONE CZĘSTO NIE ZDAJĄ SOBIE SPRAWY ZE
SWOJEGO UZALEŻNIENIA. PRZYJMOWANIE SUBSTANCJI

TRAKTUJĄ JAKO ROZRYWKĘ, ODSKOCZNIĘ, Z KTÓREJ W KAŻDEJ
CHWILI MOGĄ ZREZYGNOWAĆ. NIC BARDZIEJ MYLNEGO! 

UZALEŻNIENIE OD NARKOTYKÓW JEST BARDZO POWAŻNYM
PROBLEMEM, STANOWI ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I

ŻYCIA. WPŁYWA SIĘ NEGATYWNIE RÓWNIEŻ NA
FUNKCJONOWANIE ZAWODOWE, A PRZEDE WSZYSTKIM NA

FUNKCJONOWANIE W SFERZE RODZINY.



JAK MOŻNA ROZWIĄZAĆ PROBLEM Z

UŻYWKAMI WŚRÓD MŁODZIEŻY?

W przypadku używek należy prowadzić 
profilaktykę, czyli odpowiednie działania mające na 

celu zapobieganie pojawienia się i rozwijania 
danego zjawiska. Wyróżnia się:

- -profilaktykę pierwszorzędową skierowaną do            - -profilaktykę pierwszorzędową skierowaną do            
zdrowej młodzieży,

- - profilaktykę drugorzędową adresowaną do grupy 
ryzyka,

- - profilaktykę trzeciorzędową, czyli „interwencja po 
wystąpieniu uzależnienia”.



PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W SYSTEMIE

OŚWIATY

� sprawowanie opieki profilaktyczno-wychowawczej 
nad młodzieżą zagrożoną uzależnieniem

� uwzględnienie problematyki zapobiegania 
narkomanii w programach nauczania i  wychowania

� kształcenie i doskonalenie niezbędnej liczby � kształcenie i doskonalenie niezbędnej liczby 
specjalistów w dziedzinie działalności 
profilaktycznej i resocjalizacyjnej



DZIAŁANIA WCZESNEJ INTERWENCJI

W środowisku szkolnym konieczne są 
również działanie o charakterze wczesnej 

interwencji, mające na celu ujawnianie osób 
lub grup o najwyższym ryzyku uzależnień 

oraz pomaganie im w redukcji tego oraz pomaganie im w redukcji tego 
uzależnienia. Są to działania prowadzone 

przez profesjonalistów oraz grupy 
rówieśnicze.



DZIAŁANIA ALTERNATYWNE

Celem tych działań jest krzewienie 
różnorodnej działalności kulturalnej, 
umożliwiającej atrakcyjna spędzenia 
wolnego czasu zgodnie z wiekiem , 

uzdolnieniami, zainteresowaniami l innymi uzdolnieniami, zainteresowaniami l innymi 
osobistymi potrzebami. W ramach tej 

działalności prowadzone są różne formy 
aktywności.



NUMERY PRZYCHODNI DO KTÓRYCH MOŻNA SIĘ

UDAĆ W PRZYPADKU LECZENIA UZALEŻNIEŃ:

� Barlinek, Poradnia Leczenia Uzależnień i
Psychologiczna, Szpitalna 11, 601 990 606

� Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, 
Łopuskiego 33, 94 353 02 12 

� Koszalin, Medison Sp. z o.o., Zwycięstwa 119, 94 � Koszalin, Medison Sp. z o.o., Zwycięstwa 119, 94 
348 90 06, 666 028 185 

� Sławno, Medison Sp. z o.o., Konopnickiej 4, 59 810 
74 90 
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