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Dragi părinți,
Voi sunteţi linia întâi de apărare când vine vorba despre un potenţial consum de
alcool sau droguri al adolescenţilor. Aproximativ două treimi din aceştia consideră că
dacă ar lua droguri, şi-ar supăra foarte tare părinţii şi ar pierde încrederea familiei...
risc pe care nu doresc să şi-l asume.
Voi puteţi influenţa comportamentul adolescenţilor voştri, în special dacă sunteţi
înarmaţi cu informaţii corecte despre droguri.
Broşura de faţă prezintă câteva situaţii care au de-a face cu părinţi, adolescenţi
şi droguri. În unele cazuri este vorba despre pură prevenire, pe când în altele părinţii
fie suspectează consumul de droguri, fie consumul este clar dovedit.
Întrebările puse de părinţii care s-au confruntat cu aceste situaţii dar mai ales răspunsurile oferite de specialişti vă oferă câteva informaţii despre riscurile consumului
de droguri, semnalele care atrag atenţia şi modul de abordare a adolescenţilor consumatori.
Sperăm să găsiţi informaţii utile în paginile următoare şi să fiţi încurajaţi de gândul că nu sunteţi singuri în lupta de a vă proteja copiii de efectul distructiv al drogurilor.

„Relația cu părinții este foarte importantă... Cred că cea mai importantă este relația cu părinții”. (fată, 13 ani)

Nu-mi mai recunosc fiica!
Părintele întreabă

,,Fiica mea a fost întotdeauna bună la şcoală, dar anul acesta s-a schimbat foarte mult. Comportamentul ei este necontrolat şi nu mai ştiu ce să mă fac cu
ea. Avem o relaţie bună, putem comunica, dar parcă este altă persoană. Oare ar putea consuma droguri? Ce mă sfătuiţi să fac?’’

Consilierul răspunde

Schimbarea comportamentului fiicei tale nu se datoreză obligatoriu
consumului de droguri. Dar nici nu îl exclude. Trebuie verificat ce anume nu este în regulă. Poţi
să încerci să pui întrebări de tipul: Care sunt lucrurile care îi plac şi care nu îi plac în acea perioadă a vieţii ei? A observat o schimbare majoră la ea? Îi este dor de felul ei vechi de a fi aşa
cum îţi e dor ţie? Comunicarea deschisă este deosebit de importantă pentru a afla adevărul.
Dacă suspectezi în mod serios un consum de droguri şi nu poţi comunica onest cu fiica ta despre aceasta, atunci trebuie să găseşti modalităţi alternative de a afla adevărul despre viaţa ei.
Poate să vorbeşti cu prietenii ei, cu părinţii prietenilor sau cu profesorii de la şcoală. Este responsabilitatea ta ca părinte să afli toate informaţiile despre ea pentru a o putea ajuta.
Dacă se confirmă consumul de droguri, atunci va trebui să
căutaţi ajutor specializat la un psiholog sau consilier în adicţii.
Dacă totuşi afli că nu consumă droguri, este foarte probabil ca
fiica ta să treacă printr-o suferinţă emoţională. Aproprie-te cu
delicateţe de ea, exprimându-ţi dorinţa de a o înţelege şi ajuta.
Uneori ajută să îi scrii o scrisoare/email - poate îi este mai uşor
să-ţi răspundă în scris. Nu ezita să te sfătuieşti cu persoane
specializate sau chiar să mergeţi împreună la cineva în care
aveţi încredere.

„Când părinții nu ne înțeleg și nu sunt mulțumiți de noi (tot timpul se putea mai bine, tot timpul copilul greșește)
se ajunge la îndepărtarea dintre copil și părinți.” ( fată, 14 ani )

Copilul meu fumează iarbă?
Părintele întreabă

„Fiul meu şi verişorul lui sunt în clasa a X-a şi petrec mult timp împreună. În acest
an şcolar i-au scăzut notele. Întotdeauna am putut discuta deschis cu el despre relaţiile cu fete
şi droguri şi ori de câte ori l-am întrebat despre droguri, în special despre marijuana, mi-a spus
cu hotărâre că nu a fumat şi nu va fuma niciodată. Aseară am primit un telefon de la cumnatul
meu, tatăl verişorului lui, care mi-a spus că a găsit iarbă printre lucrurile fiului lui şi crede că
băieţii noştri au fumat împreună. Cum să procedez în această situaţie în care eu nu l-am prins
şi nu ştiu nimic de la el în mod direct? Şi apoi cum previn să nu se mai repete consumul?”

Eşti foarte îndreptăţit să fii preocupat de fiul tău şi întrebările puse sunt legitime. Aşadar...
Citeşte cât de mult poţi despre simptomele consumului de marijuana. Notează-le şi verifică dacă le
regăseşti la fiul tău. Mama unor băieţi îi aştepta acasă în fiecare seară ca să se poată uita bine la ei
şi să-i miroase dacă au băut sau au consumat altceva. Chiar dacă copiii protestează atunci când sunt
supravegheaţi, la un nivel subconştient ei simt că este vorba despre grija care li se poartă („dacă mă
verifică înseamnă că îi pasă’’).

Consilierul răspunde

Iniţiază o discuţie cu băiatul tău despre drogurile găsite la verişorul lui. Ascultă cu multă răbdare ce
are de spus. Ce crede el despre fapta verişorului? Consideră fumatul de iarbă o problemă sau nu?
Indiferent dacă fiul tău a consumat sau nu marijuana, faptul că verişorul lui a făcut-o este un motiv
suficient pentru a-i limita timpul petrecut cu acesta. Studiile de specialitate şi experienţa practică au
arătat că a petrece timp cu persoane care consumă droguri este un factor de risc important pentru
un viitor consum.
De asemenea este foarte posibil ca dialogul deschis pe care l-aţi avut până în prezent să nu mai fie
atât de „deschis’’. Dacă din proprie iniţiativă nu ţi-a spus nimic despre verişorul care fumează iarbă,
e posibil să ascundă şi altceva. Asta înseamnă că este nevoie de mai multă supraveghere şi structură
în viaţa lui, în special în ceea ce priveşte timpul liber şi anturajul lui.
Scăderea notelor la şcoală arată că ceva îl influenţează în mod negativ. Acesta este un moment bun
pentru a afla ce. Fiul tău are nevoie să fie ajutat să depăşească acest moment şi tu, ca părinte, o poţi
face cel mai bine.

Mi-a spus că a încercat o dată marijuana!
Părintele întreabă

„Am un băiat de 14 ani cu care am o relaţie foarte apropiată şi am vorbit întotdeauna deschis despre orice. Simt că am făcut tot ce am putut pentru a fi un părinte responsabil. De curând băiatul mi-a mărturisit că el şi câţiva prieteni au încercat marijuana. I-am explicat că acest lucru este inacceptabil pentru noi şi l-am asigurat că înţelegem greutatea de a rezista la presiunea de grup. Apoi am vorbit despre cum să evite consumul de droguri şi l-am asigurat că îl iubim şi suntem alături de el, dar că vor fi consecinţe serioase dacă va mai încerca
vreodată. Spre surprinderea mea a început să plângă. Ce ar trebui să fac mai departe şi cum
pot să nu mă mai simt ca şi cum aş fi eşuat în responsabilitatea de părinte?”

Consilierul răspunde

Te-ai descurcat foarte bine în situaţia prin care ai trecut! Dialogul deschis
pe care l-ai avut cu băiatul arată că există un nivel ridicat de încredere între voi: el a mărturisit singur ce a făcut, lacrimile sunt un indiciu că regretă şi se pare că te percepe în aceeaşi echipă cu el şi
nu împotriva lui. Este foarte bine că ai repetat regulile şi aşteptările familiei legate de droguri (toleranţă zero) şi că ai avertizat cu privire la potenţiale restricţii.
Dar ce să faci mai departe?
Intâi de toate, nu ai eşuat! Nu cred că ai făcut nimic greşit de care să te simţi vinovat. Dacă te preocupi prea mult cu acest sentiment de eşec, s-ar putea să nu-ţi mai rămână energie pentru ceea ce
este cu adevărat important, şi anume să continui să dezvolţi o relaţie bună cu fiul tău. Discută cu el
despre cum poate să spună NU. În cazul în care fiul tău ar fi vrut să refuze să consume droguri dar
nu a putut, ar putea fi mai la risc spre o potenţială dependenţă.
De aceea, tu şi întreaga familie, trebuie să-l supravegheaţi suficient de
mult astfel încât să fie în siguranţă şi departe de pericol. O modalitate
foarte directă de a-l ajuta este să-i restricţionezi întâlnirile cu copiii cu
care a consumat. Poţi să-i spui că poate da vina pe tine atunci când prietenii îl vor întreba de ce nu mai vine la întâlnirile cu ei, dar în nici un
caz nu are voie să iasă afară cu prietenii consumatori. Asigură-te că ştii
unde este atunci când iese afară. Iar dacă va trebui să-i suni pe părinţii prietenilor ca să te asiguri
că este la ei, nu ezita să o faci.

Cum să-l ajut să spună NU drogurilor?
Părintele întreabă

„ În jurul meu se vorbeşte tot mai mult despre droguri: colegii, vecinii...
peste tot cineva cunoaşte vreun consumator. Cum pot să-mi ajut copilul să spună
NU drogurilor? Ce pot să fac?”

Consilierul răspunde

Pentru a crea un mediu cât mai protejat faţă de droguri pentru copilul
tău, este de dorit să:
Fii foarte prezent în viaţa copilului, ştiind tot ce face: în ce activităţi e implicat, unde şi cu cine îşi
petrece timpul.
Interesează-te şi cunoaşte-i prietenii – nu ezita să îi inviţi la voi acasă pentru a-i putea observa.
Când merge la vreo petrecere, vorbeşte cu părinţii copilului unde se ţine petrecerea şi asigură-te
că este un mediu sănătos.
Laudă şi încurajează comportamentul bun al copilului.
Fii un exemplu pentru el în ce priveşte propriul consum de substanţe – faptele vorbesc mai tare
decât vorbele.
Discută cu copilul ori de câte ori se iveşte ocazia despre acest subiect (ex: dacă vedeţi pe stradă
vreun semn cu frunza de marijuana, dacă auziţi la ştiri despre o captură de droguri, dacă vreun
cunoscut se internează pentru alcoolism) şi apoi arată-i foarte clar că în familia voastră consumul
de druguri nu este tolerat.
Învaţă-l 4 modalităţi de răspuns atunci când i se oferă droguri:
1.
2.
3.
4.

Să pună întrebări: „De ce-mi oferi mie asta?”, „De unde ai luat drogurile astea?”,
„Le-ai cumpărat sau le-ai furat?”
Să fie ferm în a spune NU: „Nu, mulţumesc!”, „Nu vreau deloc chestia asta!”, ,,Dispari din faţa mea cu astea!”, „Nu cred că-i o idee bună să iei aşa ceva, eu nu vreau!”
Să ofere alternative: „Hai mai bine să jucăm un fotbal, să ne energizăm natural!” sau
„Mai degrabă am chef de o cola rece!”
Să părăsească locul în care i se oferă droguri: „Trebuie să plec acum. Am ceva de făcut.”

Sunt cumva prea strict impunând reguli?
Părintele întreabă

„Băiatul meu adolescent consideră că sunt foarte nedrept deoarece încerc să stabilesc şi să-i impun reguli cum ar fi venirea acasă la ore rezonabile sau interdicţia de a ieşi în oraş în timpul săptămânii când trebuie să
meargă la şcoală. Întotdeauna îmi argumentează că nici unii dintre părinţii
prietenilor lui nu pun astfel de reguli. Sunt cumva prea strict?

Consilierul răspunde

La un moment dat în tinereţea noastră, toţi am încercat strategia
folosită de fiul tău „Părinţii lui cutare şi cutare nu au regulile astea” sau „Toţi colegii mei fac
asta” şi probabil că am şi primit răspunsul „Păi, eu nu sunt părintele lui cutare sau cutare!”
În această perioadă în care în cele mai multe familii ambii părinţi lucrează, mulţi părinţi nu
doresc ca şi puţinul timp pe care îl au cu copiii lor să-l petreacă impunând tot felul de
reguli. Unora le este chiar teamă să pună reguli, ca să nu pară că sunt „răi” sau „ne la
modă”.
Dar adevărul este ca tu ştii mult mai bine decât fiul tău care sunt potenţialele pericole şi
riscuri din lumea noastră. Fiul tău nu este încă adult şi nu este pregătit să-şi formuleze
propriile lui reguli.
De aceea, tu, nu fiul tău, trebuie să-ţi asumi responsabilitatea în a stabili regulile şi limitele pentru el. Iar data
viitoare când fiul tău îţi spune că el este singurul din
şcoală care nu poate sta afară toată noaptea, răspunde-i
simplu şi calm: „Înţeleg ce spui, dar în familia noastră,
aceasta este regula pe care trebuie să o respectăm.”

„Părinții nu explică copiilor ce calități bune au. Nu îi laudă, numai le spun ce gesturi rele au făcut și îi
ceartă de fiecare dată”. (fată, 14 ani)

Părintele întreabă

Cea mai potrivită pedeapsă

„Mi-am prins băiatul de 16 ani împreună cu câţiva prieteni de-ai lui
consumând etnobotanice în casă. Le-am spus că ştiu ce fac, dar pentru că am fost foarte
nervos le-am spus că vom discuta despre această problemă mai târziu. Dar cum să
reacţionez în această situaţie? Cum să-l pedepsesc, ce ar fi cel mai potrivit?”

Consilierul răspunde

Un lucru ştiut despre pedepse este că eficienţa lor creşte atunci când
există o legătură afectivă între părinte şi copil. Părinţii au responsabilitatea ca, în mod constant,
să formuleze reguli şi limite (şi să impună consecinţe atunci când acestea nu sunt respectate),
dar în acelaşi timp trebuie să creeze cadrul pentru interacţiuni pozitive cu copiii. Aşa că, dacă
între tine şi băiat există o legătură afectivă, sunt câteva lucruri pe care le-ai putea încerca:
Discută cu el şi spune-i foarte clar că nu doreşti ca el să consume droguri şi nici nu vei accepta
să se asocieze cu persoane care consumă.
Informează-te despre etnobotanice ca să poţi avea discuţii cât mai concrete cu el.
Pedepseşte-l, luându-i unele privilegii pe care le are, cum ar fi: îi iei telefonul pentru o perioadă,
nu mai poate să se uite la TV/ jocuri video un timp, nu mai iese afară în timpul săptămânii, i se
ia laptopul sau alt echipament care îi place, nu i se mai dă voie să meargă în mall sau la film cu
prietenii pentru o perioadă, nu mai are voie să invite pe nimeni acasă un timp, nu i se mai
cumpără haine de firmă (dacă copilul este ataşat de o anumită marcă de haine).
Chiar şi privilegiul de a avea uşă la camera lui poate fi retras dacă se opune supravegherii.
Dacă atitudinea şi comportamentul lui arată îmbunătăţiri, privilegiile îi pot fi redate pe rând.
Asigură-te că nu mai rămâne singur acasă, fără supraveghere din partea adulţilor, şi că vine
acasă la lăsarea serii. Contactează-i pe părinţii prietenilor băiatului tău şi spune-le că i-ai găsit
fumând etnobotanice în casă şi că în consecinţă, i-ai interzis băiatului tău să se întâlnească cu
fiul/fiica lor pentru câteva săptămâni.
Nu uita să observi şi eforturile băiatului de a se purta bine şi lucrurile pe care le face bine.
Folosirea unor pedepse dure şi îndelungate poate distruge relaţia afectivă, producând mânie sau
resentimente, şi de aceea recompensează ocaziile în care se poartă bine.

Vrea să fugă de acasă!
Părintele întreabă

„Fiica mea de 16 ani consumă droguri şi îmi dau seama că nu vrea să
se oprească. Am implicat-o în foarte multe activităţi astfel încât nu prea mai are
timp liber singură. Dar ce altceva să facem? O să fugă de acasă dacă suntem prea
stricţi cu ea. Fiica noastră mai mare a fugit de acasă când am încercat să-i impunem reguli. Cum putem să le ţinem acasă când nu le putem forţa fizic să stea?”

Consilierul răspunde

Vestea bună, oarecum, este că trecând printr-o situaţie relativ
similară cu fiica mai mare, ştii că tehnicile aplicate nu funcţionează cu fetele tale.
Vestea proastă este că, cel mai probabil ai nevoie de ajutor profesional.
Se pare că fiica ta este extrem de hotărâtă, dar de vreme ce este totuşi fiica ta, foarte
probabil că eşti capabil să-i faci faţă. Aşa că nu renunţa!
Chiar dacă nu recunoaşte, fiica ta doreşte ajutorul tău. Dar ca să poţi să o ajuţi,
trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţeşti abilităţile parentale. Caută un consilier, un
psihoterapeut sau un centru specializat care ajută
părinţii în a face schimbări comportamentale la copii
şi în a pune limite sănătoase, în dragoste.
Fiica ta este în pericol şi primul lucru care ar trebui urmărit ar fi stoparea consumului de droguri şi reintegrarea ei în familie.
Dar, după cum o descrii pe fiica ta, cred că acest lucru
nu se va întâmpla în timp scurt. Nu te aştepta la soluţii
rapide. Totuşi, este nevoie să acţionezi urgent şi să cauţi ajutorul potrivit!

„De obicei părinții nu le spun copiilor ce fac bine și ce nu fac bine.” (băiat, 13 ani)

Eu și soțul meu avem păreri diferite...
Părintele întreabă

„Fiul meu de 17 ani locuieşte cu tatăl lui într-un alt oraş. Băiatul bea şi ştiu că a
fumat marijuana şi a luat şi alte droguri. Nu ştiu cât de des face asta. Fiul nostru ne-a spus
recent că nu mai bea şi nu mai ia droguri iar tatăl lui îl crede. Eu nu sunt convinsă. L-am lăsat să locuiască cu tatăl lui pentru că asta a fost dorinţa lui, dar acum îmi pare rău. Eu sunt
părintele mai ferm care ştie că uneori trebuie să arăţi şi partea mai aspră a dragostei şi să
nu le dai copiiilor tot ce îşi doresc sau să crezi tot ce spun fără a avea dovezi. Cum pot să-l
conving pe soţ că fiul nostru are nevoie de ajutor?

Consilierul răspunde

Eşti foarte îndreptăţită să fii îngrijorată în legătură cu fiul tău. Copiii care
folosesc droguri la vârsta de 17 ani îşi pun în mare pericol sănătatea şi viitorul. Câteva lucruri pe
care le-ai putea încerca sunt:
Chiar dacă sunteţi divorţaţi, împreună cu fostul soţ aveţi ceva ce ambii iubiţi foarte mult. Şi această
dragoste pentru fiul vostru, împreună cu responsabilitatea pe care o aveţi faţă de el, v-ar putea
ajuta să acţionaţi ca o echipă. Vorbeşte cu tatăl băiatului, spune-i de ce nu eşti convinsă că fiul
vostru nu mai consumă droguri şi roagă-l şi pe el să-ţi spună sincer care sunt motivele pentru care
el simte că băiatul nu mai consumă.
Discută cu fostul soţ despre atitudinea lui cu privire la consumul de alcool sub 18 ani. A pus vreo
regulă legată de consumul de substanţe în casă? I-au fost comunicate fiului vostru aceste reguli şi
consecinţele care vor fi dacă nu le respectă? Revizuiţi împreună semnele consumului de droguri, în
special pentru marijuana şi alcool.
Supravegheaţi şi monitorizaţi băiatul. A şti cine sunt prietenii lui, ce face după şcoală şi unde este
plecat seara este un lucru foarte important. Soţul tău ar trebui să ştie mereu aceste lucruri. Monitorizarea strictă este esenţială pentru un copil care a folosit deja droguri. Dacă nu poţi discuta direct
cu soţul tău despre aceste lucruri şi nu puteţi face împreună un plan în legătură cu supervizarea
fiului vostru, în cazul în care tu ai custodie parţială, ai dreptul să insişti ca toţi trei să mergeţi la un
consilier. O persoană imparţială v-ar putea ajuta să faceţi ceea ce este cel mai bine pentru fiul
vostru.

Amfetamine

Marijuana

Heroină

Metamfetamine

Semnalele care atrag atenţia către un posibil consum de substanţe
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NESPECIFICE:
Schimbări bruşte ale dispoziţiei afective: izolare, comportament secretos, minciună, agitaţie,
iritabilitate, apatie, delăsare.
Schimbări ale grupului de prieteni, intereselor şi preocupărilor anterioare şi/sau aspectului
exterior (haine, coafură/frizură, machiaj).
Scăderea interesului faţă de şcoală: note şi/sau frecvenţă scăzute, afectarea memoriei de
scurtă durată, a capacităţii de rezolvare a problemelor, lipsă de motivaţie.
Cheltuiala exagerată a banilor, nevoie de bani crescută.
Folosirea de odorizante, spray-uri, parfum, apă de gură, bomboane mentolate (pentru mascarea fumului sau a altor mirosuri).
SPECIFICE:
Găsirea de pliculeţe cu prafuri sau frunze uscate, pastile, recipiente de medicamente pline/
goale, pipe sau foiţe pentru confecţionat ţigări, oglinzi, seringă cu lingură, brichetă şi suc de
lămâie sau orice alte obiecte care pot fi folosite pentru consumul de droguri.
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