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DLACZEGO LUDZIE UCIEKAJĄ W UZALEŻNIENIA

PODSTAWOWE PYTANIA CZŁOWIEKA

• Prawda o człowieku
- Kim jestem?

- Jaki jest cel mojego życia?

- Dokąd zmierzam?

- Według jakich ideałów i wartości należy żyć?,

itp

• Prawda o świecie
- Jaka jest podstawa rzeczywistości

- Dlaczego istnieje zło?, itp.

Pytanie o prawdę egzystencjalną:



• Pytanie praktyczne:
- Poznanie samego siebie:

✓ Sens życia

✓ Cel życia

✓ Co jest dla mnie dobrem

✓ Jak żyć twórczo

✓ Urzeczywistniać swoje 

człowieczeństwo

✓ Coraz pełniej się realizować

- Poznanie otaczającego świata

• Fundament życia osobowego

• Fundament życia społecznego

PODSTAWOWE PYTANIA CZŁOWIEKA



• Rozpoznaje swoje miejsce w świecie

• Rozpoznaje swoją rolę w świecie

• Odczytuje sens swojego życia

• Integralnie się rozwija

• Bogaci się zakresowo i jakościowo

• Dąży do dobra

• Świadomie współtworzy świat kultury

FENOMEN MYŚLI, REFLEKSJI –

czynniki ochronne przed uzależnieniem 



POSTMODERNIZM – płynna rzeczywistość

• Negacja możliwości poznawczych człowieka

- Negacja obiektywnej prawdy

- Negacja obiektywnego dobra

• Prymat pluralizmu

- Uprawomocnienie wielości prawd 

- Uprawomocnienie dowolności i różnorodności

zasad moralnych

• Absolutyzowanie idei tolerancji

• „Wyzwolenie” człowieka – wolność bezgraniczna



Źródła uzależnień –
NEGACJA OBIEKTYWNEJ PRAWDY I DOBRA

• Rodzi zwątpienie

• Rodzi niepokój i lęk

• Ucieczka w świat iluzji

- Narkotyki i inne używki

- Seksoholizm

- Gry hazardowe

- Pracoholizm

- Wizualiacje

• Wewnętrzne zniewolenie

• Degradacja człowieka

• Bezsens życia



Roztropność jako cecha chroniąca 

przed uzależnieniami

ROZTROPNOŚĆ

• Praktyczna 

umiejętność rozumu

• Sprawność dobrego 

działania Przewidywalność…



GŁÓWNE FUNKCJE ROZTROPNOŚCI

Funkcja poznawcza
➢ Pamięć – wyciąganie praktycznych

wniosków

➢ Pojętność – trafna ocena sytuacji

„zmysł rzeczywistości”

➢ Pouczalność

- sztuka korzystania z rad innych

- umiejętność doboru doradców

➢ Zapobiegliwość



GŁÓWNE FUNKCJE ROZTROPNOŚCI

Funkcja nakazywania
• Przewidywanie

- umiejętność patrzenia w przyszłość:

- przezorność wobec przyszłości

- kierowanie teraźniejszością

• Ostrożność

- umiejętność radzenia sobie w

trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach



UZALEŻNIENIA SĄ WYNIKIEM 

BRAKÓW:

❑ wiedzy rozumowej

❑ kompetencji społecznych

❑możliwości kompensacji 

problemów

❑ zaburzeń emocjonalnych, 

biologicznych, psychicznych



Współczesne problemy 

uzależnień
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Nie mam czasu na bajk.

Wykład o tym jak jest 

naprawdę

Uzależnienia



Uzależnienia –

choroba mózgu, 

czyli nigdy dość



Wprowadzenie do diagnozy 

uzależnień:

- poziom indywidualny

-poziom rodziny

- poziom grupy społecznej 

(rówieśniczej, zawodowej)



Uzależnienia – med. stan psychiczny i 
fizyczny zależności od jakiegoś   
psychoaktywnego środka chemicznego, 
bądź bodźca zewnętrznego,  

przejawiający się przymusem jego 
przyjmowania (działania) w oczekiwaniu 
na efekty działania tego środka lub dla 
uniknięcia objawów abstynencyjnych;

Pobudzony układ nagrody

Komórki, które reagują razem (w 

odpowiedzi na obecność dopaminy) łączą 

się ze sobą (wzmacniają więzi między 

sobą, więc jest im łatwiej reagować 

wspólne w przyszłości).



Na początku każdego uzależnienia stoi przyjemność –

aktywacja układu nagrody.
W zależności od rodzaju bodźca w mózgu wydzielana jest odmienna 

ilość dopaminy. I tak, np. smaczny obiad powoduje wzrost 

wydzielania dopaminy o 50%, zapalenie papierosa z nikotyną 

o ponad 200%, a zażycie amfetaminy aż o 1000%! 

Mózg to 

lubi.
Więcej dopaminy



Kilka znaczeń: 
 uzależnienie 
fizjologiczne, 

 uzależnienie 
psychiczne, 

 uzależnienie 
społeczne.

substancje – czynności – zachowania



Kluczowe 
zjawisko: 
przymus – muszę 
to zrobić, muszę 
to mieć

Nie działają 
bariery 
wewnętrzne –
potrzebna jest 
ingerencja 
zewnętrzna

Ochrona

Ryzyko



Uzależnienie 
fizjologiczne (ang. 

physiological dependence), zwane 
też czasem fizycznym, to 
nabyta silna potrzeba 
stałego zażywania jakiejś 
substancji odczuwana jako 
szereg dolegliwości 
fizycznych.

W leczeniu uzależnienia fizjologicznego 

stosowana jest detoksykacja, czyli odtrucie.

Silne substancje 

psychoaktywne

Opiaty 

Barbiturany

Benzodiazepiny

Alkohol



Uzależnienie 
fizjologiczne – objawy: 

bóle, biegunki, uczucie 
zimna, wymioty, drżenia 
mięśni, bezsenność). 
Zaprzestanie jej zażywania 
(odstawienie) prowadzi do 

wystąpienia zespołu objawów,

które określa się jako 
zespół abstynencyjny 
(zespół odstawienia). 





Grupa substancji, których nadużywanie prowadzi do 
uzależnienia fizjologicznego jest niewielka. 
Najważniejsze z nich to (w nawiasie nazwa choroby 
polegającej na uzależnieniu od danej substancji):

 nikotyna (nikotynizm) - najpowszechniejsze 
uzależnienie fizjologiczne na świecie 

 alkohol etylowy (alkoholizm) – zjawisko masowe 
(ukryte)

 opioidy, czyli opium, heroina i morfina oraz ich 
syntetyczne pochodne

 niektóre steroidy (zwane niesłusznie sterydami) 

 barbiturany, czyli pochodne kwasu barbiturowego, 
stosowane jako leki nasenne. 

 niektóre narkotyki 

substancje



Uzależnienie psychiczne (ang. 
psychical dependence), znane też jako 
psychologiczne, to nabyta silna potrzeba 
stałego wykonywania jakiejś czynności, 
zachowania lub zażywania jakiejś 
substancji, której niespełnienie jednak 
nie prowadzi do poważnych 
fizjologicznych następstw.

czynności – substancje - zachowania



Zależność psychiczna to stan, 
w którym osoba dotknięta tą 

chorobą nie potrafi bez pomocy  
zewnątrz przerwać zachowań 
kompulsywnych związanych ze 

zdobywaniem i konsumpcją. 

czynności – substancje -
zachowania



Nie leczona zależność psychiczna od substancji 
chemicznych prowadzi najczęściej do 
zaburzeń zachowania, działań kompulsywnych 
i przestępczych, choroby psychicznej, a w 
końcu i śmierci. 

Na dzień dzisiejszy nie są znane 
skuteczne metody leczenia 
uzależnienia psychicznego od 
substancji chemicznych. 

Możliwe jest zatrzymanie kompulsywnych 
zachowań, ale nie całkowite 
wyleczenie.



Uzależnienie psychiczne cechuje:

❑ wzrost napędu związanym z poszukiwanie 
środka (czynności) uzależniającego 

❑ wzrost tolerancji na działanie środka 
(obniżenie efektu przyjemności który on 
dostarcza) 

❑ kompulsywna konsumpcja środka kosztem 
swojego zdrowia oraz otoczenia 

❑ osłabienie woli – brak zdolności obronnych

❑ obsesja brania i natręctwa myślowe 
utrzymujące się i nawracające nawet po 
wieloletniej abstynencji 



Uzależnienie psychiczne cechuje:

samooszukiwanie się usprawiedliwiające 
wykonywanie danej czynności (związane 
z psychologicznymi mechanizmami obronnymi) 

fizyczne wyniszczenie, na skutek braku dbałości 
o siebie, brak zainteresowania otoczeniem 
niezwiązanym ze środkiem i jego zdobywaniem 

wypalenie emocjonalne prowadzące do 
samobójstwa

 zaburzenie  przestrzegania norm (społecznych, 
prawnych, moralnych)

 dysfunkcjonalność zachowań.       



Uzależnienie społeczne
(socjologiczne), wiąże się z zażywaniem

środków toksycznych pod wpływem
panującej mody, trendu, presji
lub w grupie ludzi podobnych do
siebie (np. hippisów, pseudokibiców),
w kręgach młodzieży z tzw. subkultur.

Istota: silne uzależnienie od grupy, skutkujące
bezwzględnym respektowaniem panujących
w niej zasad i obyczajów.



Osoba uzależniona, w miarę pogłębiania się
choroby rezygnuje z ważnych dla siebie
wcześniej aktywności, wypada z wielu ról
społecznych (dobrego ucznia. pracownika,
usunięcie ze szkoły, konflikty w rodzinie,
zanik zainteresowań, zawężenie kontaktów
do grupy narkomańskiej).

Przejmuje nowe – zęsto narzucane - role
(grupy wpływu).

Następuje coraz większa marginalizacja i
często kryminalizacja środowiska, w którym
obraca się uzależniony.



Przezwyciężenie uzależnienia fizjologicznego to tylko 
częściowe osiągnięcie. 

Głównym czynnikiem powodującym, że narkomani 
wracają do uzależnienia jest jego 

psychiczny aspekt.
W Polsce i na świecie popularnym i skutecznym 

środkiem do walki z uzależnieniem psychicznym u 
alkoholików są mityngi AA. 

Na podobnej zasadzie organizowane są zebrania 
anonimowych narkomanów (NA), anonimowych 
nikotynistów, anonimowych erotomanów (AE) oraz 
anonimowych hazardzistów (AH).



Przezwyciężenie uzależnienia fizjologicznego w 
walce z uzależnieniem narkotykowym to 
niewielkie osiągnięcie. 

Głównym czynnikiem powodującym, że 
uzależnieni wracają do uzależnienia jest jego 
psychiczny aspekt.

Trudno skierować „wyleczonego” 
do nowego środowiska



1. Osoba uzależniona odrzuca tezę 
o swoim uzależnieniu.

2. Nie znamy przypadków 
samodzielnego wyjścia z 
uzależnienia.

3. Im dłużej rodzina toleruje 
uzależnienie, tym większe jest 
prawdopodobieństwo 
współuzależnienia.



4. Uzależnienia psychiczne są 
niewyleczalne, ale zaleczalne.

5. Współuzależnienie wymaga 
leczenia.

6. Coraz częściej spotykamy się z 
politoksykomanią – uzależnienia 
krzyżowe



1. Narkomania (e)

2. Lekomania

3. Alkoholizm

4. Nowe substancje psychoaktywne

5. Substancje pobudzające

6. Nikotynizm – tytoń i e-papierosy

7. Politoksykomania (jeśli są 
substancje)



1. Pracoholizm

2. Uzależnienie od drugiego człowieka 
(idei)

3. Cyberzaburzenia (komputer, 
Internet, gry, multimedia, portale)

4. Wizualizacje i tanoreksja

5. Seksoholizm

6. Hazard

7. Zakupoholizm 

8. Obżarstwo – bulimia – anoreksja



UZALEŻNIENIA
❑ MECHANIZMY

❑ DLACZEGO UCIECZKA?

❑ Powrót do zdrowia?



DLACZEGO SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

(CZYNNOŚCI)

STANOWIĄ 

RODZAJ UCIECZKI?



Ludzie uciekają:

Od kogoś

Przed czymś?

Od czegoś



TRZY rodzaje zależności:

Zależność I:
Używanie substancji psychoaktywnej (wykonywanie 

określonej czynności) wywołuje najczęściej 

odprężenie i przyjemne 
emocje 

(stan przyjemności afektywnej/ pierwotny proces A).



Zależność II:

Używanie środka chemicznego 

(przejawianie określonej 

czynności) prowadzi do powstania 

tolerancji afektywnej –

przyzwyczajenia



Zależność III:

Długotrwałe używanie substancji (preferowanie 

czynności) prowadzi do silnych 

stanów emocjonalnych o 

charakterze negatywnym:
- od dysforii do silnych lęków i stanów depresyjnych 

w sytuacji przerwania konsumpcji 

(zachowania) (objawy 

abstynencyjne/wtórny proces B).



Stan normalny
Regulacja stanów 

emocjonalnych osoby bez 

używania środka chemicznego 

(przejawiania czynności):

Bodźce z 
otoczenia.
Bodźce z 
organizmu.

Stan    
psychiczny



Stan nienormalny
Regulacja stanów emocjonalnych osoby 

w początkowym okresie używania 

środka (przejawiania czynności):

Stan 
przyjemności
afektywnej (A+)

Stan 
psychiczny



Stan nienormalny +1
Regulacja stanów emocjonalnych osoby w okresie 

utraty kontroli nad używanie środka 

(przejawianiem czynności):

SPOSÓB FUNKCJONOWANIA 

OSOBY UZALEŻNIONEJ

Stan przyjemności 
afektywnej (A+)

Stan psychiczny
(A)+(-B)

+

Afektywne objawy 
abstynencyjne (B-) 



Powstawanie cyklu nałogowego:

Etap 1: Doświadczanie negatywnych 

emocji wynikających z afektywnego 

zespołu abstynencyjnego. 

↓
E 2: Usunięcie negatywnych emocji i 

doprowadzenie do przyjemnego 

stanu psychicznego przez 

przyjęcie odpowiednio dużej 

dawki środka (nasilenia określonej 

czynności). 

↓
E3: Uświadomienie sobie, że zażyty 

środek (czynność) usunął przykre 

doznania.



E4: Uczenie się zachowań 
związanych z usuwaniem 
przykrych stanów 
emocjonalnych za pomocą 
środka (czynności).

↓

E 5: Utrwalanie cyklu 
nałogowego. 

↓

E 7: Utrata kontroli nad 
używaniem środka 
(przejawianiem czynności).

↓

E 8: Nasilanie się problemów 
somatycznych, psychicznych 
i społecznych wynikających 
z używania środka 
(przejawiania czynności).



JAK POWRACAĆ 

DO ZDROWIA?



Istota procesu zdrowienia 

osób uzależnionych: 

czyli zgadzam się, 

że:
- sam sobie nie daję 

rady

- rozumiem, że straty się 

powiększają

- gotów jestem na walkę



Istota procesu zdrowienia osób 

uzależnionych: 

Regulacja stanów emocjonalnych bez używania 

środka chemicznego (przejawiania czynności):

Bodźce z 
otoczenia

Bodźce z 
organizmu

Stan 
psychiczny



Dlaczego osoby uzależnione 

nie chcą się leczyć? 

W MOMENCIE PRZERWANIA 

CYKLU NAŁOGOWEGO 

DOCHODZI DO 

NAJWIĘKSZEGO

NASILENIA PROCESU

Afektywne 
objawy 
abstynencyjne 
(B-) 

Stan 
psychiczny



Na czym polega 

szansa osób 

podejmujących 

abstynencję? 

STOPNIOWE 

WYCISZANIE 

PROCESU:

Afektywne objawy 
abstynencyjne (B-) Stan 

psychiczny



Dlaczego osoba pozostaje 

uzależniona do końca życia? 

(Znajduje się w ustawicznym 

procesie zdrowienia)

POSIADANIE NIEAKTYWNEGO 

SKRYPTU, KTÓRY W KAŻDEJ 

CHWILI MOŻE SIĘ UAKTYWNIĆ

Stan przyjemności 
afektywnej (A+)

Stan psychiczny
(A)+(-B)

Afektywne objawy 
abstynencyjne (B-) 



Na czym 

polega proces 

zdrowienia?
Ujęcie dla pedagogów



❑ Konsekwencje choroby nie leczonej

❑ Skutki poza zdrowotne

❑ Destrukcja społeczna

❑ Trudności procesu zdrowienia 



Model Glatta

1) Paralelny model choroby i 
zdrowienia: proces 
zdrowienia jako odbicie 
procesu choroby.

2) Celem leczenia powinno 
być doprowadzenie 
osoby uzależnionej do 
takiego stanu 
funkcjonowania i 
świadomości, które 
występowały na 
początku choroby.



3) Właściwie przebiegający proces 

abstynencji  wymaga skierowania 

oddziaływań na kolejne zespoły 

symptomów choroby, które 

pozostają w związku 

przyczynowo-skutkowym.

4) Leczenie uzależnienia powinno 

prowadzić do osiągnięcia przez 

osobę uzależnioną następujących 

po sobie zmian, w różnych 

sferach funkcjonowania 

jednostki, które wzajemnie się 

warunkują.

5) Zaprzestanie pracy nad 

zmianami na każdym etapie 

terapii może doprowadzić do 

nawrotu używania środka.



Kierunek zmian 

pożądanych w terapii 

uzależnień 
(propozycja stworzona na bazie założeń Glatta)



Cechy osoby 
uzależnionej we 
wstępnej fazie 

leczenia

Cechy osoby 
zdrowiejącej w 

końcowych fazach 
leczenia

NISKA ODPORNOŚĆ NA 
STRES

WYŻSZA ODPORNOŚĆ 
NA STRES

NISKIE POCZUCIE 
WŁASNEJ WARTOŚCI

ROSNĄCE POCZUCIE 
WŁASNEJ 
WARTOŚCI

BEZRDANOŚĆ I 
BEZSILNOŚĆ

WIARA W SIEBIE



WSTYD, NIEPEWNOŚĆ, ODWAGA W WYRAŻANIU 
OPINII

GŁĘBOKIE POCZUCIE WINY RÓZNICOWANIE POCZUCIA 
WINY PRZEZ SUMIENIE

ZNUDZENIE ŻYCIEM ZAINTERESOWANIE 
ŻYCIEM

KŁAMSTWO I MANIPULACJA PRAWDOMÓWNOŚĆ

UKRYWANIE, PRZEMILCZANIE SZCZEROŚĆ, OTWARTOŚĆ



PLOTKOWANIE MÓWIENIE WPROST 
DO OSOBY

PROWOKOWANIE, 
ATAKOWANIE

EMPATIA, WSPARCIE 

OSĄDZANIE 
PONIŻANIE

SZACUNEK DO 
INNYCH

KRADZIEŻ UCZCIWOŚĆ



CHCIWOŚĆ NASTAWIENIE NA 
INNYCH

NIECERPLIWOŚĆ CIERPLIWOŚĆ

UNIKANIE WYSIŁKU 
LENISTWO

SYSTEMATYCZNA 
PRACA

BRAK 
ODPOWIEDZILNOŚCI

ODPOWIEDZILNOŚĆ



I. Cechy pracy z osobą 

uzależnioną:

II. Indywidualizacja

III. Realizm możliwości zmiany

IV. Pełne podporządkowanie 

rytmowi

V. Planowość i systematyczność

VI. Wiarygodność i uczciwość

VII. Świadomość potęgi uzależnienia



Wybrane teorie 

uzależnień a praca 

z uzależnionym
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Socjologiczna teoria kontroli 

impulsów dewiacyjnych

.
W konsekwencji jednostki, 

u których konwencjonalnie więzi społeczne 
są słabe, nie czują się zobligowane do 

stosowania się do uznanych społecznie 
standardów zachowania



 Wydarzenie jako eksperyment -

kontakt z narkotykiem (innym 
zachowaniem patologicznym) jako 
związek emocjonalny z dewiacyjną 
grupą rówieśniczą nastawioną na 
używanie narkotyków (zachowania 
dewiacyjne). 

Więź silniejsza od więzi tradycyjnej 
(np. z rodziną)



Teoria nie zrównoważonego rozwoju 
Mariusza Jędrzejko :

Cechy zjawisk patologicznych: 

- najsilniej pojawiają się na biegunach społecznych

- ich rozwój jest uwarunkowany wieloczynnikowo - pojawienie się ma najczęściej 

źródła środowiskowe (społeczne), rozwój zaś społeczne i somatyczno-psychiczne

Dwa bieguny – bogactwa i biedy sprzyjają rozwojowi patologii.

• Na obu biegunach powstają podobne patologie, ale mają odmienne cechy i fazy 

rozwoju.

• W obszarach patologii tworzone są alternatywne systemy norm i zasad społecznych –

są stosowane w relacji wewnętrznej (sami do siebie) i do świata zewnętrznego (do 

innych). 



Młodzież, która czuje się 

wyalienowana z konwencjonalnego 

społeczeństwa lub nie czuje się związana ze 

rodziną, szkołą czy też religią - wyraźnie nie 

internalizuje społecznie uznanych wartości i 

standardów aprobowanego społecznie 

zachowania - jest bardziej  podatna na 

wpływy dewiacyjnych grup, w tym 

narkomańskich, subkulturowych, 

przestępczych. 

 Pojawia się POSZUKIWANIE spełnienia JA



Co rozumiemy przez określenie ,,słabe 
więzi konwencjonalne”

osłabienie lub nawet brak więzi z 
osobami znaczącymi w życiu młodego 
człowieka: 
 członkowie rodziny, 

 nauczyciele, 

 wartościami i instytucjami socjalizującymi 
[szkoła, kościół], 

 brak zaangażowania działania kulturalne, 
społeczne, sportowe 



 Teoria uczenia społecznego - jako element 
profilaktyki podkreślający prawidłowy przebieg 
procesu socjalizacji.

Socjalizowane wzorce przyjmujemy jako 
własne, niezależnie od tego czy są one pozytywne 
czy negatywne

Pozytywny wzorzec 

dobrej pracy i szacunku 

dla osób starszych

Negatywny wzorzec 

palenia papierosów i wulgarnego 

słownictwa jako kryterium

przynależności do 

grupy rówieśniczej 



Klaryfikacja przyczyny 

narkomanii oraz innych 

zachowań dewiacyjnych:

 pojęcie ,,naprężenia” 

(strain)

 pojęcie ,, 

dezorganizacji”



Co rozumiemy przez określenie 

,,naprężenie” ?

Pojęcie ,,naprężenia”  - jest definiowane jako 

rozbieżność pomiędzy aspiracjami jednostki 

(dotyczącymi np. celów szkolnych czy 

zawodowych), a oceną możliwości realizacji 

tych aspiracji.

CHCIAŁBYM, A NIE MOGĘ

POTRAFIĘ, ALE NIE MAM SZANS



Co rozumiemy pod pojęciem 
„społecznej dezorganizacji” ?

❑ wynik słabości bądź 
niewydolności instytucji 
społecznych, które nie są 
wstanie kontrolować 
zachowań swoich 
członków 

❑ brak możliwości 
zaspokojenia 
elementarnych potrzeb 
członków społeczności



❑ Eskalacja - jako kolejny krok utrwalający 
nałóg i zachowania kompulsywne.

❑ Akceptacja zachowań, przynależność 
do grupy biorącej narkotyki, pijącej alkohol, 
agresywnej

❑ Łatwy dostęp substancji psychoaktywnych - do 
papierosów, alkoholu, narkotyków - klimat 
przyzwolenia społecznego – destygmatyzacja 
wielu używek

❑ Wzorce - obserwacja środowiska 
i zachowań - brak katastrofalnych 
konsekwencji, nieczytelność wizji negatywnych 
następstw, nie dostrzeganie rzeczywistych 
zagrożeń.

❑ U podstaw wielu zachowań patologicznych i 
dewiacyjnych leży brak świadomości 
konsekwencji i niska wiedza



Gdzie tkwią zasadnicze 

przyczyny:
❑ Podstawowa przyczyna  -

niedostrzeganie  różnic 

indywidualnych człowieka

❑ Nie dostrzeganie potrzeb –

rozbieżność pomiędzy potrzebą 

ich zaspokojenia  a 

możliwościami

❑ Źródła często tkwią we 

wczesnych fazach rozwoju 

dziecka



Uwarunkowania:
❑ brak autentycznej miłości,

❑ nadmierna opiekuńczość,

❑ postawa poświęcenia,

❑ praktyka restryktywnych 

praktyk wychowawczych,

❑ infantylna zależność od 

siebie [matka],

❑ kompulsywna potrzeba 

pozostania w rodzinie

TEORIE 

UWARUNKOWAŃ RODZINNYCH



❑ KLUCZOWE ZNACZENIE DLA 

UJAWNIENIA SIĘ DEWIACJI – W 

TYM UZALEŻNIEŃ MA 

SYTUACJA W RODZINIE

❑ Wzorce inne –

ŚRODOWISKOWE, OBECNOŚĆ 

ZJAWISKA – są ważne, ale 

wtórne

Wniosek:



Przygotuj na koniec zajęć 19.06:

❑ Zestawienie kluczowych uzależnień w Polsce 

posługując się danymi z raportów oraz opracowań 

instytucji państwowych – alkoholizm, narkomania, 

nikotynizm, lekomania, pracoholizm, uzależnienie od 

zakupów – podaj liczby i kluczowe tezy – format B2

❑ Tabelę z oznakami używania 20 wybranych 

narkotyków i NSP i podaj jakie uzależnienia 

wywołuje – psychiczne , fizyczne oraz siłę ( nie 

uzależnia, nie znane, słabe, silne)

❑ Zapoznaj się z publikacją „Rozpoznawanie 

zachowań narkotykowych” – 5.06 na zajęcia –

Fundacja Bonum Humanum www.bonumhumanum.pl 


