
Szanowni Pañstwo! 

est nam bardzo mi³o, ¿e za pomoc¹ tej ulotki mo¿emy nawi¹zaæ 

kontakt. Pañstwa dzieci bior¹ udzia³ w programie edukacyjnym pod Jnazw¹ „ARS, czyli jak dbaæ o mi³oœæ?”, którego celem jest ich 

bezpieczeñstwo i zwiêkszenie szans na ¿yciowy sukces. Pe³nia zdrowia 

dzieci, ¿ycie skierowane ku cenionym wartoœciom – to cel Pañstwa jako 

rodziców, ale równie¿ nasz jako edukatorów. W tym punkcie zdecydowanie 

siê spotykamy. Mamy pewnoœæ, ¿e w ¿yciu dzieci, które za chwilê wkrocz¹ 

w doros³oœæ, rola rodziców pozostaje niezast¹piona.W dalszym ci¹gu maj¹ 

Pañstwo realny wp³yw na przysz³e losy Pañstwa dzieci. I o tym 

chcielibyœmy wspomnieæ w tej ulotce.

ARS ARS 

o mi³oœæ ?o mi³oœæ ?

czyli jak dbaæ 

zisiejsze okolicznoœci ¿ycia sprzyjaj¹ odsuwaniu siê ludzi od 

siebie. Bycie w kontakcie, bycie razem, tworzenie wspólnoty 

mo¿e wymagaæ wysi³ku, który bardzo siê op³aca. Wci¹¿ aktualne D
jest has³o: „Bli¿ej siebie, dalej od narkotyków”. Cz³owiek stale potrzebuje 

pewnego rodzaju azylu. Tym miejscem schronienia jest ka¿da wspólnota, 

w której siê uczestniczy. Chocia¿ Pañstwa dzieci s¹ ju¿ niemal doros³e, to 

nadal najwa¿niejszym azylem jest dla nich rodzina. Tam mog¹ siê schroniæ 

przed burzami ¿ycia. Wa¿ne, aby Pañstwa dzieci widzia³y i czu³y, ¿e ich 

dom rodzinny jest zawsze takim cennym azylem, pewnym schronieniem, 

miejscem pozbawionym przemocy i ryzyka. Miejscem, w którym ka¿dy 

czuje siê w pe³ni akceptowany w swoim cz³owieczeñstwie. 

Informacje o rodzajach uzale¿nieñ oraz mo¿liwoœciach uzyskania 

pomocy dostêpne s¹  na stronach www.kbnp.gov.pl i www.parpa.gov.pl 

Z szacunkiem i pozdrowieniem! 

 Edukatorzy programu 

„ARS, czyli jak dbaæ o mi³oœæ?”.

rzedstawiaj¹c Pañstwu ten spis, chcemy redukowaæ si³ê tych czynników, aby 

¿ycie ludzi sta³o siê lepsze, bezpieczniejsze. P

Mo¿liwoœci jest zaskakuj¹co wiele. Wska¿emy na najwa¿niejsze z nich.

   

ni¿ Wasze dzieci i macie  

wiêcej doœwiadczenia. 
Zapewne wypracowaliœcie ró¿ne sposoby prowadz¹ce do umiaru, na 

przyk³ad w spo¿ywaniu alkoholu. Warto siê nimi podzieliæ. 

Co mo¿emy zrobiæ ? 

  Co Pañstwo mog¹ zrobiæ jako rodzice ? 

Pañstwo ¿yjecie du¿o d³u¿ej, 

1.  Najsilniejszym czynnikiem chroni¹cym przed ryzykownymi zachowaniami jest wiêŸ dzieci i rodziców. 

Wyra¿a siê ona w jednoczesnym stawianiu granic i dawaniu wsparcia („kochaj i wymagaj”). Pañstwa 

dzieci, choæ s¹ na progu doros³oœci, nadal potrzebuj¹ œrodowiska wychowawczego, które Pañstwo 

zapewniacie. Umiejêtne podtrzymywanie relacji rodzice–dzieci jest warunkiem skutecznej ochrony. 

Oczywiœcie formy tej relacji zmieniaj¹ siê w miarê dorastania dzieci, ale nawet, gdy dzieci tego nie 

okazuj¹, nadal potrzebuj¹ Pañstwa obecnoœci w ich ¿yciu.

2.  Dzieci zawsze bior¹ z nas przyk³ad. Jeœli sami dzia³amy ryzykownie – upijamy siê, palimy tytoñ, 

bierzemy narkotyki czy nadmierne iloœci leków, to mo¿emy s¹dziæ, ¿e nasze dzieci przejm¹ te 

zachowania. Czasami warto rozwa¿yæ zmianê w³asnego sposobu bycia, aby nie cierpia³y nasze 

dzieci.

3.  Dzieci powinny wiedzieæ, jaka jest Pañstwa opinia o zachowaniach ryzykownych. B³êdnie 

s¹dzimy, ¿e nasze dzieci domyœlaj¹ siê, ¿e potêpiamy ich upijanie czy narkotyzowanie siê. Jeœli 

Pañstwo nie wyra¿¹ tego jednoznacznie, mog¹ nie wiedzieæ, co Pañstwo na ten temat s¹dz¹. Przy 

ró¿nych okazjach dajmy im jasno do zrozumienia, ¿e nie akceptujemy takich zachowañ. Warto 

wtedy podkreœliæ, ¿e motywem Pañstwa stanowiska jest troska o ich dobro. Przy dzisiejszym 

zabieganiu mog¹ nie zauwa¿yæ, ¿e s¹ kochane!

 



rzede wszystkim chcemy krótko opowiedzieæ o naszym programie edukacyjnym.  

Jego celem jest dostarczenie Pañstwa dzieciom rzetelnej i przydatnej ¿yciowo wiedzy, Pktóra wydaje siê nam wa¿na. Zw³aszcza interesuje nas zapobieganie zachowaniom 

ryzykownym zwi¹zanym z u¿ywaniem substancji psychoaktywnych: alkoholu etylowego, 

nikotyny, narkotyków. Chcemy zaprezentowaæ Pañstwa dzieciom narzêdzia do 

pog³êbienia wiedzy i zdobycia umiejêtnoœci, które ochroni¹ ich w szczególnym okresie 

¿ycia, jakim jest wczesna doros³oœæ. 

Okres ten charakteryzuje siê najwiêkszym w ci¹gu ca³ego ludzkiego ¿ycia 

nasileniem zachowañ ryzykownych. Wtedy w³aœnie  m³odzi ludzie najwiêcej pij¹, 

intensyfikuj¹ palenie tytoniu, a nawet siêgaj¹ po narkotyki. Wiêkszoœæ z nich w póŸniejszym 

okresie obni¿a poziom takich zachowañ, ale niestety nie s¹ to wszyscy. Czêœæ z nich nadal 

utrzymuje te ryzykowane zachowania, czêœæ niestety siê uzale¿nia . Chcielibyœmy, aby 

Pañstwa dzieci nie znalaz³y siê w takiej sytuacji, aby ich zachowania by³y mo¿liwie jak 

najbardziej bezpieczne.

Opinia publiczna zazwyczaj nie wie, ¿e spo¿ywanie alkoholu jest obiektywnie 

g³ówn¹ przyczyn¹ zgonów m³odych ludzi na progu doros³oœci. Nie tylko dlatego, ¿e 

œmiertelnie siê zatruj¹, co równie¿ ma miejsce, ale przede wszystkim z powodu licznych 

wypadków w stanie upojenia alkoholowego. Równie¿ nikotyna zbiera swoje ¿niwo, gdy¿ 

w³aœnie w tym okresie ¿ycia ludzie najczêœciej siê od niej uzale¿niaj¹. Gdy dorzucimy 

skutki narkomanii (50% uzale¿nionych od opiatów nie do¿ywa 30. roku ¿ycia), mamy 

pe³ny obraz zagro¿enia, którym zajmowaliœmy siê w naszym programie. Du¿¹ wagê 

przywi¹zaliœmy te¿ do przysz³ych ról rodzicielskich Pañstwa dzieci, zarówno dziewcz¹t 

jako przysz³ych matek, jak i ch³opców jako przysz³ych ojców. 

Zapewne równie dobrze jak swoim dzieciom, ¿yczyliby 

Pañstwo zdrowia i d³ugiego ¿ycia swoim wnukom. 

W trakcie programu wiele w¹tków dotyczy³o 

zachowañ, które mog¹ szkodziæ dzieciom 

w ³onie matek, a nastêpnie zak³ócaæ normalny

 rozwój ju¿ narodzonych dzieci.

entralnym tematem naszej pracy by³ wp³yw u¿ywania substancji 

psychoaktywnych na ludzk¹ mi³oœæ. Uwa¿amy, zgodnie z opini¹ wielu 

specjalistów, ¿e wp³yw ten jest znaczny i zasadniczo negatywny.C

Te zachowania zbadaliœmy pod k¹tem ich wp³ywu na ¿ycie, zdrowie 

relacje osób. Rzadko spotyka siê takie ujêcie, jak w naszym programie, a przecie¿ 

s¹ to sprawy tak bardzo „¿yciowe”.  

Mi³oœæ jest dla nich zasadnicz¹ wartoœci¹, nawet jeœli tego na co dzieñ nie okazuj¹. 

Dlatego zadawaliœmy pytania o wp³yw ryzykownych zachowañ na ludzk¹ mi³oœæ, 

poprzez oddzia³ywanie na ¿ycie i zdrowie oraz prze¿ywane emocje. Osoby, które 

zbytnio „zaprzyjaŸni³y siê” z substancjami psychoaktywnymi, zazwyczaj maj¹ 

powa¿ne k³opoty z mi³oœci¹. Nie s¹ w stanie dostatecznie o ni¹ zadbaæ. A ludzka 

mi³oœæ jest delikatna, wymaga sta³ej opieki w postaci dobrych decyzji, 

odpowiedzialnoœci i troski. 

Ju¿ niejedno ludzkie ¿ycie „rozbi³o siê” o takie problemy. Tym w³aœnie 

zajêliœmy siê w naszym programie.Oprócz kilkugodzinnych zajêæ warsztatowych, 

ka¿dy z uczniów zosta³ zaopatrzony w broszurê, któr¹ mog¹ Pañstwo równie¿ 

przeczytaæ. Mamy nadziejê, ¿e oka¿e siê ciekawa i pomocna. Stanowi ona 

uzupe³nienie zasadniczego programu i dobrze oddaje jego ducha.. 

Ludzkiej mi³oœci nie s³u¿y picie alkoholu etylowego, palenie tytoniu, 

u¿ywanie narkotyków.

Pañstwa dzieci pragn¹ szczêœcia rodzinnego.

„Zaczadzony” substancjami umys³ nie mo¿e tym 

wymaganiom sprostaæ.

laczego wybraliœmy w³aœnie takie, a nie inne zagadnienia? Wyjaœni to Pañstwu 

lista g³ównych czynników ryzyka przedwczesnej utraty ¿ycia i zdrowia 

sporz¹dzona przez specjalistów ze Œwiatowej Organizacji Zdrowia. Okazuje D
siê, ¿e w krajach o podobnej strukturze jak nasz kraj, dominuj¹ nastêpuj¹ce czynniki 

ryzyka, w kolejnoœci najwiêkszego wp³ywu:

Okazuje siê, ¿e wiêkszoœæ tych zagro¿eñ wi¹¿e siê ze stylem ¿ycia 

ludzi, z ich w³asnymi dzia³aniami. Taka sytuacja upowa¿nia do energicznego 

dzia³ania. Chcemy temu zapobiegaæ, redukowaæ te zagra¿aj¹ce czynniki.

Pañstwa dzieci otrzyma³y równie¿ ulotkê z podobn¹, ale nie identyczn¹ 

list¹. Zawarty w niej spis dotyczy krajów ju¿ wysoko rozwiniêtych. Jest to ich 

przysz³oœæ, gdy¿ nasz kraj powoli, ale stale siê rozwija w podobnym kierunku. 

Uznaliœmy, ¿e tamten wykaz bêdzie bardziej dopasowany do ich sytuacji za kilka 

lat. Ale nie bêdzie b³êdem, jeœli zerkn¹ na spis opisuj¹cy stan aktualny i porównaj¹ 

oba. Listy te maj¹ swoje znaczenie, w skrócie opisuj¹, jak ¿yj¹ ludzie 

w poszczególnych typach krajów. Wydaje siê, ¿e obecnie Polska jest pomiêdzy 

obydwoma wykazami zagro¿eñ. Mo¿e ci¹gle trochê bli¿ej listy, która figuruje 

w Pañstwa ulotce.

- Alkohol                                             

- Tytoñ                                                  

- Nadwaga                                         

- Niedobór ¿elaza                             

- Zanieczyszczona woda                   

- Zadymienie pomieszczeñ 

  w wyniku spalania paliw sta³ych

- Zaburzenia ciœnienia krwi

- Niedowaga

- Nieprawid³owy poziom cholesterolu

- Niski poziom spo¿ycia warzyw i owoców

- Z³y stan warunków sanitarnych i higieny. 


