NARKOTYKI – NIE DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ !!!
PRZECZYTAJ – OCEŃ RYZYKO – ZDECYDUJ!
Narkotyki to nie tylko uzależnienie, problemy zdrowotne, czy choroby psychiczne,
ale to często trudne do przewidzenia zdarzenia, które mogą skomplikować życie
Tobie i Twoim najbliższym.
Może się zdarzyć, że starsi koledzy będą chcieli namówić Cię do zjedzenia lub
wypicia nieznanych substancji, tabletek czy środków ... NIE DAJ SIĘ NAMÓWIĆ!!!!
Nie wierz im, że to dobre, potrzebne, miłe ... TO BZDURA !!!!
Nie wierz, że wszyscy tak mówią ... TO NIE PRAWDA!!!
Jedyną gwarancją uniknięcia nałogu jest niepodejmowanie żadnych prób
z żadnymi ze środków. Narkotyki są o wiele niebezpieczniejsze dla dzieci
i młodzieży, ponieważ szybciej fizycznie się uzależniają.

NARKOTYKI I SZKOŁA
Już w przedszkolu mamy swoje marzenia i oczekiwania od życia. Jeden chce zostać lekarzem, drugi
strażakiem, inna pielęgniarką. Jednak każdy ma podobne dążenia: chciałby skończyć szkołę, najlepiej też
studia, mieć dobrą pracę, dużo pieniędzy, by wreszcie założyć wspaniałą rodzinę.
Szkoła w życiu każdego człowieka, to sporo lat nauki. Jednym przychodzi ona łatwiej, innym trudniej.
Od wielu czynników zależy, czy szkoła jest źródłem satysfakcji i drogą do osiągnięcia sukcesu, czy
źródłem frustracji i zniechęcenia.
Presja ze strony rodziców i nauczycieli domagających się jak najlepszych wyników nie zawsze idzie
w parze z możliwościami. Wiadomo, że porażki zniechęcają, więc niektórzy szukają drogi na skróty.
Zrezygnowani
W szkole idzie coraz gorzej, koledzy nas nie rozumieją, świat jest beznadziejny, więc ucieka się
w narkotyki. Im więcej się bierze, tym większe kłopoty – im większe kłopoty, tym więcej się bierze i koło
się zamyka.
Ambitni
Żyją w ciągłym lęku przed niepowodzeniem. Słyszeli, że amfetamina może być groźna, ale podobno
pomaga w nauce, więc gotowi są na każde ryzyko, byle nie przegrać w „wyścigu szczurów”.
Nie ma jednak nic za darmo – to, co miało pomagać, szybko staje się źródłem poważnych problemów.

Nie przegap swoich marzeń !

NARKOTYKI I RODZINA
W okresie dorastania często myślisz sobie: ja to mam rodzinkę!
•
•
•
•
•

nikt mnie w domu nie rozumie
rodzice tylko wymagają, sprawdzają, a i tak ciągle są niezadowoleni
traktują mnie jak dziecko, nie rozumieją moich potrzeb
bez przerwy się kłócą, interesuje ich tylko praca i pieniądze
w ogóle trudno się z nimi dogadać

Pewnie każdy chciałby mieć rodzinę, w której wszyscy się kochają i rozumieją. Jednak nawet w najlepszej
dochodzi do spięć i konfliktów, zwłaszcza w okresie dorastania. Jeżeli do tego jeszcze w grę wchodzą
narkotyki, to zaczyna się prawdziwa wojna domowa. Najczęściej wszyscy o wszystko zaczynają mieć
pretensje. Ojciec do matki (i odwrotnie), że źle wychowali, za dużo pozwalali, zamartwiają się, nie
rozumieją dlaczego i czują się bezradni. Ty masz poczucie winy, że zawiodłeś rodziców, ale czasem już
trudno zrezygnować Ci z narkotyków. Zaczyna się błędne koło: kontrole, kary o ograniczenia powodują
często, że jeszcze bardziej się buntujesz, a to – jeszcze większe kary...istne domowe piekło. Aby się
porozumieć, potrzeba dobrej woli z obydwu stron. Czy uda się zażegnać taki konflikt, zależy w dużej
mierze od tego, czy uda się rozwiązać sprawę narkotyków. To duży problem dla całej rodziny. Trudno jest
dorastać i trudno być rodzicem dorastającego dziecka.

Myślisz, że Ty będziesz idealnym rodzicem?

NARKOTYKI I ZABAWA
Organizm ludzki posiada urządzenia kontrolne, które sygnalizują, kiedy coś jest nie tak. Na ogół wiemy,
co mamy zrobić, kiedy jest za gorąco, za zimno, jeżeli następuje przemęczenie, wyczerpanie. Narkotyki
wyłączają te urządzenia i mamy złudzenie dodatkowej energii i większej wydolności, co pozwala na
wielogodzinne przebywanie w ruchu. Jednak nie ma nic za darmo – możesz to przypłacić nawet życiem.
 Podczas wyczerpującego tańca pod wpływem narkotyków, w gorących i dusznych dyskotekach łatwo
może dojść do odwodnienia i przegrzania organizmu, co może być przyczyną udaru termicznego.
 Po zażyciu ecstasy może dojść do ciężkich powikłań, takich jak niewydolność krążenia, drgawki,
zaburzenia świadomości, które mogą prowadzić do śmierci.
 Łączenie narkotyków z alkoholem, to szczególnie niebezpieczny miks. Nigdy nie wiadomo,
co się może zdarzyć – wylew, zapaść czy chwilowa utrata przytomności.
 Po zażyciu LSD może wystąpić tzw. „flashback”, czyli niespodziewany nawrót działania narkotyku,
mimo że od czasu, gdy został przyjęty upłynęło wiele dni, a nawet miesięcy. Halucynacje wzrokowe
lub słuchowe mogą Cię dopaść w najmniej oczekiwanym momencie, np. podczas lekcji w szkole.

Nigdy nie wiadomo, co zawierają narkotyki. Zanim do Ciebie trafią, przechodzą przez
szereg anonimowych osób, którzy dosypują do nich, co popadnie.

NARKOTYKI I SEKS
Pod wpływem narkotyków rośnie ryzyko przypadkowych kontaktów seksualnych.
Nie myśli się wtedy o zabezpieczaniu się, o skutkach zdrowotnych, urazach psychicznych
ani o tym, że można przedwcześnie zostać rodzicem.
NIECHCIANA CIĄŻA
Narkotyki powodują, że tracisz kontrolę nad sobą, nad swoim zachowaniem, zawodzą hamulce i seks
bywa... byle jaki, z byle kim, byle gdzie, a czasem wbrew Twojej woli. Ryzyko niechcianej ciąży jest
duże, a to zwykle bardzo komplikuje życie Twoje i partnera (jeśli wiesz, kto nim był!).
CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ
 AIDS wywołany wirusem HIV – to nieuleczalna choroba naszych czasów. Musisz wiedzieć, że wirus
nie zważa na wiek ani płeć i że ten jeden jedyny raz bez zabezpieczenia dla wirusa wystarczy.
 Wirusowe zapalenie wątroby typu B (żółtaczka). Jak dotąd nie istnieje w pełni skuteczne leczenie tej
choroby, u niektórych w konsekwencji powoduje marskość lub raka wątroby.
Choroby weneryczne – to między innymi: kiłą, rzeżączka, chlamydioza, opryszczka narządów płciowych.

Wiele z tych chorób nie daje na początku widocznych objawów, dlatego osoby zakażone
mogą o tym nie wiedzieć i zakażać innych.

NARKOTYKI I SAMOCHÓD
Prowadzenie samochodu pod wpływem jakichkolwiek narkotyków,
i niebezpiecznych zachowań.

to jedno z najbardziej ryzykownych

Posiadanie prawa jazdy, to nie tylko umiejętność kierowania pojazdem. To przede wszystkim zdolność do
przewidywania różnych sytuacji na drodze i odpowiedzialność za siebie i innych. Nikomu nie zaimponujesz
jazdą na wózku inwalidzkim po brawurowej jeździe autem. Pomyśl też, że w wyniku wypadku
spowodowanego z Twojej winy mogą zginąć inni ludzie.
 Powszechnie wiadomo, że pod wpływem alkoholu, narkotyków i niektórych leków nie można
prowadzić samochodu, ponieważ substancje te znacznie osłabiają reakcje kierowcy.
Źle oceniasz prędkość, odległość i podejmujesz błędne decyzje.
 Amatorom narkotyków wydaje się, że mogą czuć się bezkarni, jednak na drogach policjanci dysponują
nie tylko możliwością pobrania krwi kierowcy na zawartość narkotyków, ale również posiadają
narkotestery pozwalające na szybkie stwierdzenie tych substancji w organizmie.
 Jeśli wiesz, że Twój kolega - kierowca jest pod wpływem jakiegokolwiek narkotyku – nie wsiadaj do
samochodu i ostrzeż innych.
Jeśli zażywałeś jakikolwiek narkotyk, nawet wiele godzin wcześniej – nie siadaj za kierownicę !

NARKOTYKI I PRAWO
Niby wiesz, że narkotyki są nielegalne,
ale zakładasz oczywiście, że Tobie nie grozi wpadka.
Nikt też przecież nie myśli o tym, że się uzależni,
że będzie musiał brać coraz więcej i będzie potrzebował coraz więcej pieniędzy.
Zażywanie narkotyków sporo kosztuje.
Kiedy nie starcza kieszonkowego – pożyczasz, a jak już nie ma od kogo pożyczyć,
najczęściej zaczynasz okradać rodziców, znajomych; potem jest Ci już wszystko jedno
– sam wchodzisz w narkobiznes, handlujesz albo sprzedajesz siebie.
Długi i czarny scenariusz?
Może być krótszy: właśnie kupiłeś pierwszą w życiu działkę od dilera,
którego Policja od dawna ma na oku – masz pecha i... brudne papiery.
Koniec z wymarzonymi studiami albo fajną pracą
– coraz częściej uczelnie i pracodawcy wymagają „czystych” danych o karalności.

NARKOTYKI I PRAWO
Pamiętaj, że wszystko, co jest związane z narkotykami

jest karalne!
Możemy się z tym zgadzać lub nie, możemy dyskutować, jednak prawo zarówno
polskie jaki i czeskie jednoznacznie mówi, że narkotyki są nielegalne.
Kary są zróżnicowane i zależą od tego, czy kupujesz, czy sprzedajesz,
częstujesz, czy namawiasz nieletniego, czy hodujesz konopie czy też masz
fabryczkę amfetaminy.
Za to wszystko wymiar sprawiedliwości rozlicza wymierzając kary.

Prawo w Polsce
Posiadanie narkotyków zagrożone jest karą więzienia do lat 3.
W przypadku posiadania znacznej ilości narkotyków zagrożone jest karą więzienia od roku do lat 10.
Produkcja narkotyków zagrożona jest karą więzienia do lat 3.
W przypadku produkcji znacznej ilości narkotyków przestępstwo zagrożone jest grzywną i karą
więzienia na czas nie krótszy od lat 3.
Handel narkotykami zagrożony jest grzywną i karą więzienia od 6 miesięcy do lat 8.
Obrót narkotykami (przywóz z zagranicy, wywóz za granicę, przewóz przez granicę, nabycie za
granicą, dostawa za granicę) zagrożony jest grzywną i karą więzienia do lat 5
Udzielanie lub nakłanianie do użycia narkotyków zagrożone jest karą więzienia do lat 3.
Udzielanie lub nakłanianie małoletniego do użycia narkotyków zagrożone jest karą więzienia
od 6 miesięcy do lat 8.
Podstawa prawna:
- ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jedn. Dz.U. 2012 poz. 124)

Prawo w Czechach
Od 1 stycznia 2010 roku nowy kodeks karny oraz dyrektywy rządowe określają bardziej szczegółowo
definicje rodzajów i ilości substancji o działaniu narkotycznym i psychotropowym.
Posiadanie narkotyków nadal jest nielegalne w Republice Czeskiej ! – w małych ilościach jest ono
traktowane jako wykroczenie administracyjne, w większych ilościach jako przestępstwo karne.
Zostały ustanowione tak zwane limity dla konkretnych używek. I tak zagrożone nie więzieniem
a grzywną jest na przykład: posiadanie do 15 gramów marihuany, do 5 gramów haszyszu, do 1 grama
kokainy albo do 4 pigułek ecstasy.


Posiadanie narkotyków jest zawsze karalne, w zależności od ilości chodzi o wykroczenie
administracyjne lub przestępstwo karne.



Produkcja narkotyków jest zawsze karalna.



Handel narkotykami jest zawsze karalny.



Obrót narkotykami jest zawsze karalny.



Udzielanie lub nakłanianie do użycia narkotyków jest zawsze karalne.

Prawo w Czechach
Podstawa prawna:
Postępowanie karne jest prowadzone zgodnie z Ustawą nr 40/2009 (Kodeks Karny)
oraz Ustawą nr 141/1961 (Kodeks Postępowania Karnego).
Postępowanie administracyjne jest prowadzone zgodnie z Ustawą nr 200/1990 (Kodeks Wykroczeń).
W Rozporządzeniu Rządu RC nr 467 z dnia 14.12.2009 są określone limity ilościowe narkotyków.
W Rozporządzeniu Rządu RC nr 455 z dnia 7.12.2009 zostało określone dla potrzeb Kodeksu
Karnego, które rośliny lub grzyby są uważane za rośliny lub grzyby zawierające substancje odurzające
lub psychotropowe i jaka jest ich ilość większa niż mała w odniesieniu do Kodeksu Karnego.
Podział substancji uzależniających reguluje Ustawa nr 167/1998, o substancjach uzależniających.

ZASTANÓW SIĘ CZY WARTO RYZYKOWAĆ ?
PAMIĘTAJ, ŻE WYBÓR NALEŻY TYLKO DO CIEBIE !!!
JEŚLI CHCESZ ZAIMPONOWAĆ RÓWIEŚNIKOM –
BĄDŹ DLA NICH PRZYKŁADEM.
MÓW

NIE NARKOTYKOM.

* Opracowano na podstawie materiałów Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii

