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 Czynniki ryzyka– cechy, sytuacje, 

warunki powstawania zachowań 

ryzykownych. 

 Czynniki chroniące– cechy, sytuacje, 

warunki zwiększające odporność na 

działanie czynników ryzyka. 

 



   

    Najważniejsze czynniki chroniące: 

 

    silna więź emocjonalna z rodzicami 

    zainteresowanie nauką szkolną 

    poszanowanie prawa, norm, wartości i       

       autorytetów społecznych i przynależność do 

       pozytywnej grupy 



  

   Czynniki ryzyka związane z 

sytuacją rodzinną sprzyjające 

używaniu i nadużywaniu 

środków psychaktywnych : 
 



  
  

 brak stawiania dziecku jasnych i wyraźnych 
oczekiwań co do jego zachowań 

  brak przekazywania reguł postępowania 

  brak kontroli lub nadmierna kontrola i 
dyscyplina 

  niekonsekwencja 

  brak bliskości pomiędzy rodzicami i dziećmi 

 tolerancja rodziców wobec używania przez dzieci 
alkoholu i innych środków odurzających 

 wysoki poziom konfliktów w rodzinie 
 
  

 



Rozmowa z rodzicami– jak się do 

niej przygotować 

  

    Zbierz wszystkie fakty dotyczące omawianej   

      sprawy  

    Przeanalizuj je, zrób sobie notatki 

    Przeanalizuj, jaki wpływ na ciebie ma ta    

      sprawa (twoje uczucia w związku ze sprawą  i  

       uczniem) 

 



  

   bądź aktywny podczas rozmowy   

    staraj się nie krytykować, nie oceniać 

    nie przejmuj całej odpowiedzialności za        

      dziecko na siebie 

   pytaj rodzica o jego propozycje rozwiązań 

  



Kiedy rodzic oponuje  

  nie staraj się na siłę przekonać go do        

swoich argumentów  

  twoje zadanie to  wyrażenie opinii, 

wątpliwości, obaw, podejrzeń 

  



Stosowane techniki  

 Pytania otwarte   

 Słuchanie ze zrozumieniem 

 Podsumowywanie 

  



Twoje zasoby 

 Świadomość własnych przekonań i nastawień do 

uzależnienia  do osób  uzależnionych  i 

współuzależnionych, 

 Wiedza na temat środków psychoaktywnych, 

objawów i konsekwencji ich używania,  

 Wiedza na temat faz uzależnienia 

 Wiedza na temat leczenia  

 



 Dziękuję za uwagę – po pomoc możesz 

zwrócić się do  
 NZOZ Poradnia Profilaktyczno- Społeczna 

          przy Towarzystwie „Powrót z U” 

          Łódź ul. Więckowskiego 13 

 1.  terapia indywidualna  

 2. terapia grupowa dla osób zagrożonych           

     uzależnieniem, uzależnionych i ich rodzin 

               tel: 42 632-50 -69   

poniedziałek – czwartek w godz.  11-18 



 NZOZ Poradnia Profilaktyczno- Społeczna 

          przy Towarzystwie „Powrót z U” 

          Łódź ul. Więckowskiego 13 

          tel: 42 632-50 -69   

     poniedziałek – czwartek w godz.  11-18 



Oferta 

 1.  Terapia indywidualna  

 2.  Terapia grupowa dla osób zagrożonych           

      uzależnieniem, uzależnionych i ich rodzin 

3.   Warsztaty umiejętności wychowawczych   

dla rodziców 

4.  Grupy psychoedukacyjne dla młodzieży   

      zagrożonej uzależnieniem 


