
  

PREZENTACJA

„STOP NARKOTYKOM”



  



  

CO BIORĄ NASZE DZIECI?

Narkotyki to środki wywołujące 
uzależnienie. Należy przy tym 

pamiętać, iż pojęcie to obejmuje 
zarówno substancje uzależniające o 

działaniu pobudzającym jak i o 
działaniu silnie hamującym.  

Dopalacze to też narkotyki .



  

AMFETAMINA

Amfetamina: spid, 

proszek, proch, amfa, 

setka, witamina A.



  

ECSTAZY

Ecstazy: eska, bleta, 

piguła,oraz  nazwy 

własne tabletek, 

jak: UFO, Love.



  

HEROINA

Heroina: hera, hercia, 

helena, proszek, 

„kompot” (polska 

heroina).



  

GRZYBY  
HALUCYNOGENNE

Grzyby halucynogenne: 

grzybki, psylocyby, 

psyfki, baluny.



  

KONOPIE  INDYJSKIE

Konopie indyjskie 

(marihuana, haszysz): 

dżoint, skręt, marycha, 

trawa, maryśka, skun, 

gandzia.



  

KOKAINA

Kokaina: koka, 

koks, gram, porcja, 

śnieg, charlie, biała 

Dama.



  

LSD

LSD: kwas, kwach, 

kwasik, trip, listek, 

oraz nazwy własne z 

kolorowym 

nadrukiem np. Asterix.



  

ŚRODKI WZIEWNE

Środki wziewne: 

solwent, rozpuchol, 

budzio.



  

NAJCZĘSTSZE POWODY SIĘGANIA 
PO NARKOTYKI TO:

1. CIEKAWOŚĆ

2. PRESJA KOLEGÓW I KOLEŻANEK

3. ASPIROWANIE DO DOROSŁOŚCI

4. NIEZADOWOLENIE Z SIEBIE I 

    SWOJEGO   ŻYCIA

5. KONFLIKTY I NAPIĘCIA 

    WEWNĘTRZNE

6. PROBLEMY W SZKOLE I W DOMU

7. ROBIENIE NA PRZEKÓR DOROSŁYM

8. BRAK ATRAKCYJNYCH SPOSOBÓW 

    SPĘDZANIA CZASU



  

CO MOŻESZ ZROBIĆ, 
ABY TWOJE DZIECKO NIE SIĘGAŁO 

PO NARKOTYKI.

1. Okazywać dziecku ciepło i czułość
2. Rozmawiać, nie unikać trudnych tematów
3. Słuchać uważnie i nie lekceważyć jego problemów
4. Służyć radą i być, kiedy Cię potrzebuje
5. Nie oceniać i nie porównywać z innymi
6. Nie wyśmiewać i nie krytykować
7. Nie stawiać   zbyt  wysokich  wymagań
8. Doceniać starania i chwalić postępy
9. Być przykładem i autorytetem
10. Poznawać przyjaciół swojego dziecka
11. Zawsze wiedzieć, gdzie jest i co robi Twoje dziecko



  

Co powinno cię zaniepokoić w zachowaniu 

Twojego dziecka? 
• Szybkie wychudzenie lub nagły wzrost masy

• Zaburzenia pamięci oraz toku  myślenia

• Przekrwione oczy, nadmiernie zwężone lub rozszerzone 
 źrenice nie reagujące na światło

• Ślady po ukłuciach,  ślady krwi na bieliźnie, „gęsia 
skórka”

• Kłopoty w szkole, pogorszenie się ocen, wagary, 
konflikty  z nauczycielami



  

Co powinno cię zaniepokoić w zachowaniu 
Twojego dziecka?

• Niechęć do rozmów, izolowanie się od domowników

• Częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i 
odświeżaczy powietrza

• Zmiana grona przyjaciół, zwłaszcza na starszych od 
siebie

• Huśtawka nastrojów, naprzemienne  ożywienie i 
ospałość

• Kłamstwa, wynoszenie wartościowych przedmiotów w 
domu

• Późne powroty lub nagłe wyjścia z domu



  

Narkotyki lub przybory do ich używania:

• Fifki, fajki, bibułki papierosowe,

• Małe foliowe torebeczki z proszkiem, tabletkami, 
kryształkami lub suszem,

• Kawałki opalonej folii aluminiowej,

• Białe lub kolorowe  pastylki z wytłoczonymi wzorkami,

• Leki bez recepty,

• Tuby, słoiki, foliowe torby z klejem,

• Igły, strzykawki.



  

Co zrobić, gdy dziecko ma już za sobą 
pierwszy kontakt z narkotykami?

Nie możesz wtedy:
• Wpadać w panikę i przeprowadzać zasadniczych 

rozmów  z dzieckiem,
• Udawać, że to nieprawda, nie wierzyć w przedstawione 

fakty
• Usprawiedliwiać dziecka, szukając  winy w sobie lub 

złym towarzystwie
• Wierzyć dziecku, że ma kontrolę nad narkotykami,
• Nadmiernie ochraniać  dziecko przed konsekwencjami 

używania narkotyków
• Poddawać się



  

Co zrobić, gdy dziecko ma już za sobą 
pierwszy kontakt z narkotykami?

Musisz koniecznie:

• Wysłuchać dziecko i spokojnie z nim porozmawiać

• Zastanowić się dlaczego sięgnęło po narkotyki

• Działać - nie liczyć na to, że problem sam się rozwiąże

• Wspólnie ze specjalistą i dzieckiem ustalić reguły

     postępowania i konsekwentnie ich przestrzegać

• Stosować zasadę ”ograniczonego zaufania” starać się

• Zawsze wiedzieć gdzie jest i co robi Twoje dziecko



  

NARKOTYKI I PRAWO

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. 

Powinieneś wiedzieć, że:

Art. 53. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo 
przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo 
przetwarza słomę makową,podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3.

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna 
ilość środków odurzających, substancji psychotropowych albo słomy 
makowej lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.



  

NARKOTYKI I PRAWO

Art. 54. 1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa 
przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone 
do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków 
odurzających lub substancji psychotropowych,podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto:

1) przystosowuje do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania, 
przerobu lub konsumpcji środków odurzających lub substancji 
psychotropowych naczynia i przyrządy, choćby były wytworzone w 
innym celu, albo2) wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu 
popełnienia przestępstwa określonego w art. 53 ust. 2.



  

Art. 55. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, 
wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub 
przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium 
innego państwa środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę 
makową,podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.

Art. 58. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej 
osobie środka odurzającego lub substancji 
psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie 
albo nakłania do użycia takiego środka lub 
substancji,podlega karze pozbawienia wolności do lat 
3

Art. 55. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje 
przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, 
wewnątrzwspólnotowej dostawy lub przewozi przez 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium 
innego państwa środki odurzające, substancje 
psychotropowe lub słomę makową,podlega grzywnie i 
karze pozbawienia wolności do lat 5.

Art. 58. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej 
osobie środka odurzającego lub substancji 
psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo 
nakłania do użycia takiego środka lub 
substancji,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

NARKOTYKI I PRAWO



  

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela 
środka odurzającego lub substancji psychotropowej 
małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka 
lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach 
innej osobie,podlega karze pozbawienia wolności do lat 
5.

Art. 59. 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego 
lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo 
nakłania do użycia takiego środka lub 
substancji,podlega karze pozbawienia wolności od roku 
do lat 10.

NARKOTYKI I PRAWO

.



  

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela 
środka odurzającego lub substancji psychotropowej 
małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do 
użycia takiego środka lub substancji,podlega karze 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2.

NARKOTYKI I PRAWO



  

.NARKOTYKI I PRAWO

Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki 
odurzające lub substancje psychotropowe, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest 
znaczna ilość środków odurzających lub substancji 
psychotropowych, sprawca podlega grzywnie i karze 
pozbawienia wolności do lat 5



  

Narkotyki źle wpływają na:

   MÓZG

 I 

UKŁAD 
NERWOWY

Narkotyki 

wstrzymują dopływ 

tlenu do mózgu 

przez co 

obumierają szare 

komórki, które się 

już nie regenerują,



  

Narkotyki źle wpływają na:

SERCE

   Branie 
narkotyków 
może 
spowodować 
zapalenie żył 
oraz zapalenie 
mięśnia 
sercowego



  

Narkotyki źle wpływają na : 

WĄTROBĘ

Pod wpływem

narkotyków

wątroba obumiera

i przestaje

funkcjonować



  

Narkotyki źle wpływają na:

UKŁAD

TRAWIENNY

   Narkotyki 
wypłukują z 
organizmu 
wapń,powodują 
wysuszanie błon 
śluzowych,pod ich 
wpływem 
następuje brak 
apetytu i spadek 
wagi ciała



  

Narkotyki źle wpływają na:

SZPIK 

KOSTNY

   Zanikają 
czerwone ciałka 
krwi, bez 
których 
organizm jest 
niedotleniony



  

Narkotyki źle wpływają na:

UKŁAD

ROZRODCZY

    Narkotyki 
obniżają popęd 
płciowy, a także 
uszkadzają 
komórki 
rozrodcze 
powodując  trwałe 
zmiany w 
chromosomach



  

Najważniejsze to przerwać milczenie. Zgłoś 
swoje podejrzenia:  nauczycielowi, 
pedagogowi szkolnemu, udaj się po pomoc 
do Ośrodka Terapii Uzależnień:

Gdzie szukac pomocy:



  

CENTRUPOMOCY PSYCHOLOGICZNEJ i

PSYCHOTERAPII

ul. Średnia 11,

64-100 Leszno

Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia I 
Terapii Uzależnień W Lesznie

ul. Przemysłowa 27

64-100 Leszno

Gdzie szukac pomocy:
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