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Începeþi prin a construi o relaþie de bunã calitate pãrinte-copil. Arãtaþi-le cã vã
pasã de ei ºi cã sunteþi interesaþi de ceea ce fac. Vorbiþi cu copilul
dumneavoastrã ºi pãstraþi deschise cãile de comunicare. Fiþi atent la ceea ce
vã spune. Poate nu aveþi întotdeauna rãspunsurile. Nu le vorbiþi de sus –
s-ar putea sã vã surprindã cât de mult ºtiu copiii despre viaþã ºi despre droguri.
Comunicaþi, comunicaþi, comunicaþi
Fiþi în alertã. Fiþi atent la limbajul corpului. Un copil relaxat zâmbeºte, vã va
privi în ochi atunci când vorbeºte ºi nu va prezenta semne evidente de
nevrozitate. Aceste semne pot include tremur ºi bãtut din picioare, pocnit din
degete ºi înclinarea capului când vorbeºte. Vorbiþi cu dirigintele la ºcoalã, dacã
simþiþi vreo problemã.
Faceþi copiii sã se simtã responsabili
Copiii nu sunt niciodatã prea mici pentru a învãþa resposabilitatea.
Daþi copiilor acasã sarcini adecvate vârstei ºi capacitãþilor de înþelegere ºi
creºteþi gradul de responsabilitate pe mãsurã ce aceºtia cresc.
Oferiþi-le un bun exemplu comportamental prin neutilizarea drogurilor
ilegale. Copiii pierd respectul pentru adulþii al cãror comportament
sugereazã „Fã cum spun eu, nu cum fac eu“.
Nu abuzaþi de medicamente sau droguri ilegale
Suferiþi constant de stress, tensiune nervoasã ºi dureri de cap? Vã grãbiþi
sã gãsiþi alinare în medicamente? Este uºor sã devii dependent de
medicamente sau alcool.
Nici drogurile ilegale nu reprezintã rãspunsul.
Faceþi alegerile corecte. Amintiþi-vã, dacã utilizaþi alcool, tranchilizante sau
droguri ilegale când sunteþi stresat, daþi un exemplu rãu copiilor
dumneavoastrã. Menþineþi o dietã alimentarã echilibratã ºi fiþi activ fizic.
Sportul este o activitate sãnãtoasã care vã poate ajuta sã vã simþiþi mai
bine atât fizic, cât ºi mental.
Fiþi informat
Aflaþi care droguri ºi derivate ale acestora sunt ilegale – cocaina, crak,
marijuana, opium, heroina ºi amfetaminele. Aflaþi despre pericolele ºi efectele
drogurilor asupra oamenilor. Puteþi apoi sã vã ajutaþi copiii sã facã alegeri
în cunoºtinþã de cauzã. Asiguraþi-vã cã ei, copiii, realizeazã cã utilizarea
drogurilor este ilegalã. Dacã sunt prinºi, aceasta va însemna sã aibã de-a
face cu poliþia, cu sãli de judecatã, posibil condamnãri la închisoare ºi
ruºine publicã.
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Ajutaþi-vã copiii sã demaºte traficanþii de droguri
Ajutaþi copiii sã recunoascã „întreprinzãtorii“ de droguri ºi locurile unde
opereazã aceºtia. Aceºtia le pot spune copiilor cã drogurile îi ajutã sã înveþe
mai bine ºi sã treacã examenele. Îi pot încuraja pe copii sã încerce droguri
„doar de data asta“, spunându-le cã nu pot fi prinºi în capcanã dupã o singurã
încercare.
Asiguraþi-vã cã copiii dumneavoastrã cunosc faptul cã trebuie sã ignore
asemenea „sfaturi“, întrucât drogurile afecteazã diferitele persoane în moduri
diferite.
Ajutaþi-vã copiii sã exerseze „spunem nu drogurilor“. Încurajaþi-i sã practice
sport sau alte activitãþi ca ºi hobby-uri, învãþaþi-i ºi încurajaþi-i sã-ºi foloseascã
timpul liber într-un mod creativ.
Uitaþi-vã dupã semnele de abuz de drog
Deºi existã anumite simptome emoþionale ºi fizice de abuz de substanþe, nu
vã gândiþi imediat cã s-a drogat – pot fi ºi alte motive de comportament
neobiºnuit.
Semne emoþionale ºi sociale
• Toane, agitaþie, furie, ostilitate, depresie
• Minte constant sau furã
• Refuzã sã recunoascã efectul dãunãtor al drogurilor
• Evitã prieteni sau oameni care cer socotealã despre schimbãrile de
comportament
• Sunt secretoºi cu apelurile telefonice
• Au prieteni despre care nu vor sã vorbeascã ºi pe care nu doresc
sã-i întâlniþi
• Sunt evazivi în legãturã cu locurile unde pleacã
• Pierderea motivaþiei
• Fãrã interes în viaþa de zi cu zi
• Lipseºte nemotivat de la ºcoalã
Semne fizice
• Somnolenþã
• Tremurat
• Ochi roºii, pupile dilatate
• Fãrã interes în igiena ºi aspectul personal
• Vorbeºte nedesluºit
• Pierderea sau creºterea apetitului
• Miºcãri necoordonate
• Cearcãne
• Obiceiuri de somn neregulat
• Guturai ºi tuse frecvente
• Slãbire în greutate

Bazat pe „Living without Drugs“, o serie de pamflete elaborate de UNODC
Barbados ºi UNESCO CARNEID.

www.unodc.org/drugs

