
Рекомендації батькам з профілактики шкідливих звичок 
ЧОМУ ДІТИ ПОЧИНАЮТЬ ВЖИВАТИ СПИРТНЕ І НАРКОТИКИ 

 

1. Мода на наркотики. Діти хочуть подобатися іншим. Хочуть відповідати певній 

компанії, для того, щоб їх прийняли на рівних. 

2. Хочуть бути дорослішим. Діти наслідують дорослих. Якщо оточуючі дорослі 

п'ють і курять, діти думають, що це добре. 

3. Чи хочуть розслабитися і забутися. Деякі діти вважають, що алкоголь і 

наркотики допомагають заспокоїтися і відчувати себе краще. 

4. Чи хочуть випробувати на собі дію наркотиків. Діти можуть почати приймати 

наркотики і спиртне з цікавості. 

5. Чи хочуть привернути до себе увагу. Деякі діти роблять це для того, щоб 

привернути увагу батьків і заявити про себе. 

6. Наслідують побаченому на екрані. Часто реклама, фільми завдають великої 

шкоди, так як діти бачать, що вживати наркотики, алкоголь, курити - це добре. 

 

  

ВИ МИМОВОЛІ спровокуєте СВОЇХ ДІТЕЙ ДО ВЖИВАННЯ 

АЛКОГОЛЮ І НАРКОТИКІВ, ЯКЩО: 

 

-      говорите з дітьми, не слухаючи їх; 

-      караєте дітей в присутності інших і ніколи не хваліть їх, щоб підкріпити їх 

хорошу поведінку; 

-      завжди вирішуєте проблеми ваших дітей або приймаєте рішення за них; 

-     поклали відповідальність за моральне і духовне навчання дітей на навчальний 

заклад; 

-       ніколи не сидите за спільною трапезою всією сім'єю; 

-       ніколи не організуєте сімейні поїздки, яких діти чекали б з нетерпінням, як 

сімейні зустрічі; 

-       ніколи не дозволяєте своїм дітям відчувати холод, втому, розчарування; 

-        погрожуєте дітям таким чином: «Якщо ти коли-небудь спробуєш алкоголь 

або наркотик, то я покараю тебе »; 

-     очікуєте, що ваша дитина завжди буде вчитися на «відмінно» з усіх предметів; 

-    завжди допомагаєте йому виплутуватися зі складних ситуацій і не сприяєте 

тому, щоб він приймав відповідальність на себе; 

-      не заохочують дітей до вираження своїх почуттів (висловлення своїх емоцій), 

наприклад, злості, смутку, страху; 

-       надмірно опікуєтеся і не вчите їх значенню слова «наслідки»; 

-       змушуєте дітей відчувати, що їх помилки - це непоправні гріхи. 

 

  

 

ГОЛОВНЕ-  не впадайте у відчай 



 ЩО ПОВИННІ БАТЬКИ: 

 

-     прочитати і дізнатися про наркотики все, що можна; 

-     вивчити сигнали небезпеки, щоб знати, як визначити стадію наркозалежності; 

-  спробувати стати для дітей зразком поведінки, зробити так, щоб слово 

дорослих в будинку не розходилося з ділом; 

-  побудувати сімейні відносини таким чином, щоб з дітьми можна було 

обговорювати будь-які проблеми; 

-     встановити правила, яким все в будинку повинні слідувати; 

-     підтримувати в дитині незалежність і самоповага; 

-       нести відповідальність за свою дитину, але завжди бути готовим допомогти 

і чужим дітям; підтримувати своїх дітей в їх бажанні запрошувати в будинок 

друзів; 

-      познайомитися з батьками друзів своєї дитини; 

 

ЧОГО НЕ ПОВИННІ БАТЬКИ 

 

-      пропонувати алкоголь і тютюн неповнолітнім дітям; 

-      фінансувати або давати дітям дозвіл на дії, які не можна проконтролювати; 

-    лаяти або карати дитину, коли він п'яний або перебуває в наркотичному 

дурмані; 

-      загрожувати дитині; 

-        чекати примусових заходів школи або представників закону, які допоможуть 

вашим дітям повернутися до нормального життя; 

-       впадати в зневіру, якщо ваша перша спроба виправити становище не вдалася. 

Дитина повинен знати, що ви не опустили руки і обов'язково підете далі; 

-   впадати у відчай, вирішив, що все скінчено; пам'ятати, що безнадійних 

випадків не буває. 

 

  

 

  

  

 


