УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Вие трябва да знаете:
Днес, при масовото разпространение на наркотиците, НИКОЙ НЕ Е ЗАСТРАХОВАН
от тази беда, НИТО ЕДНО СЕМЕЙСТВО!
Факт е, че през последните години броят на зависимите от психоактивни вещества
расте Възрастта на децата, които се приобщават към наркотика непрекъснато се
снижава и е вече 12 години!
Продължителността на живота на зависимите от психоактивни вещества не превишава
5-7 години! Смъртността от наркотик през последните години нараства!
Всеки ден деца се пристрастяват към наркотика и тръгват по този пагубен път в
градинките, във входовете на жилищните блокове – пред очите ни!
КАК ДА ПРОТИВОДЕЙСТВАМЕ?
Как да предотвратим обвързването на децата с наркотика?
Какво да правим, ако бедата вече е дошла в нашия дом?
Как да се държим с детето, което вече употребява наркотик, за да съхраним здравето
му?
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Ако вашето дете:
-прекарва все повече време в затворена компания
-се сдобива с нови „тайни” приятели
-кръгът на интересите му намалява
-често се забелязва безпричинна възбуда, апатия, смях без повод, сънливост
-все по-малко и неохотно общува с близките си
-често иска пари без да обяснява за какво ги харчи
-постоянно посещава определен клуб или дискотека
-понякога от него или от стаята му лъха различна, „странна” миризма

-Изчезват пари и вещи от дома,
то това е повод да се замислите: Дали всичко е наред?
Опитайте се да поговорите с детето и да намерите общ език.
Ако подозирате, че детето е започнало да употребява психоактивни вещества – няма
място за паника! На първо място може да проверите дали това е така – купете от
аптеките тест за присъствието на наркотик в урината. Ако резултатът от теста е
положителен, не губете време:
Направете „ревизия”. Внимателно огледайте вещите и стаята му, без да превръщате
тази процедура в унизителен обиск.
Незабавно потърсете консултация със специалист, за да Ви посъветва как да
действате по-нататък.
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Трябва да знаете, че някои деца са по-податливи на влиянието на външните фактори,
които провокират употребата на наркотици. Рискови са тези деца, за които са
характерни нервност, емоционална незрялост, нисък самоконтрол, неумение за
поставяне и постигане на цели, лъжливи ценности, максимализъм по отношение на
личните успехи в живота. Такива деца имат повишени изисквания и очакват бързото им
удовлетворяване. При тях често се наблюдава разминаване между амбиции, желания и
възможности за тяхното постигане. Те не умеят да се примиряват с поражението, а в
случай на неуспех са силно раздразнителни. Тяхната неудовлетвореност често
преминава в агресия и бунт. Вместо да преодоляват трудностите и затварянето в себе
си, благоприятстват възникването на наркотично влечение.
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