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Czy wiesz, że? 

                                

 ...



  

Większość dzieci sięga po raz 
pierwszy po alkohol w wieku 13-14 
lat ...

                
                                
                                                 ...



  

Połowa z tych, które piją, była już 
co najmniej raz pijana ...

                
                                
                                                 ...



  

Wśród nastolatków dziewczęta 
piją alkohol równie często jak 
chłopcy ...

                
                                
                                                 ...



  

Wśród 12-latków alkohol pije 
   jedno dziecko na piętnaście,  
          a wśród 18-latków 
                  dwóch na trzech  ...

                
                                                 ...



  

Wśród nastolatków (15-17 lat) 
panuje moda na pijaństwo. 
W tej grupie wiekowej zdarzają 
się nawet zgony z powodu 
przedawkowania alkoholu  ...

                                            ...



  



  

Picie alkoholu wśród dzieci i 
młodzieży nie jest wcale 
rzadkie ...

                
                                
                                                 ...



  

Alkohol jest środkiem odurzającym 
którego dzieci próbują  jako 
pierwszy. 7% 12-latków piło już 
alkohol, a wśród 18-latków piło go 
już ponad 70%  ...
       
                                              ...



  

Picie alkoholu 
  jest bardzo
        ryzykowne!

                                 ...



  

Alkoholizujący się nastolatkowie 
ulegają wypadkom pod wpływem 
alkoholu znacznie częściej niż 
dorośli  ...
       
                                              ...



  

Pod wpływem alkoholu nastolatek 
dużo łatwiej może ulec wypadkowi, 
zginąć, popełnić przestępstwo lub 
zostać jego ofiarą, …

 ...



  

Zostać ofiarą wykorzystania 
seksualnego lub podjąć aktywność 
seksualną, zarazić się chorobą 
przenoszoną drogą płciową  …

 ...



  

Nastolatki łatwiej niż osoby 
dorosłe uzależniają się od alkoholu, 
a alkohol wyrządza poważne szkody 
w ich mózgu …

 ...



  

Picie alkoholu 
  to niezdrowe 
       zachowanie!

                                 ...



  

Picie alkoholu to dla wielu 
nastolatków pierwsze ryzykowne 
zachowanie, które podejmują. 
Skoro nastolatek pije, to istnieje 
ryzyko, że będzie również palił, 
narkotyzował się, podejmował 
ryzykowny seks  …

 ...



  

I najistotniejsze...

                                 ...



  

Nastolatek pije,
    a nikt o tym 
           nie wie...
                                 ...



  

Nawet rodzina,   
        nawet Ty …

 ...



  

Bo nikt go o to nie 
pyta, a nawet nie 
podejrzewa. Cóż, w 
końcu nie ma się czym 
chwalić …

 ...



  

Dwa pytania …

                                 ...



  

Zadaj je 
   Twojemu dziecku 
         (i Sobie) … 
                      

...



  

1. Czy masz kolegów, 
którzy w ciągu 
ostatniego roku pili 
piwo, wino lub inny 
napój alkoholowy ?

 ...



  

Każdy kolega Twojego 
dziecka, pijący alkohol, 
to wyższe ryzyko, 
    że Twoje dziecko 
                też pije  ...

 ...



  

Każdy kolega, 
   przyjaciel, znajomy 
Twojego dziecka, 
      pijący alkohol, 
   to dla Ciebie 
 sygnał ostrzegawczy ...



  

2. Czy kiedykolwiek 
próbowałeś alkohol – 
wziąłeś kilka łyków 
piwa, wina lub innego 
napoju alkoholowego ?

 ...



  

Dopytaj, jak dużo 
dziecko wypiło, jak 
często i jak długo to 
trwało (ile dni), jak 
dużo piją znajomi 
Twojego dziecka  ...



  

Jakie jest ryzyko…  
                     

...



  

Ile było dni, 
 gdy Twoje dziecko
  choć raz  piło alkohol, 
      w ciągu ostatnich 
               12 miesięcy ?



  



  

Ile było dni, 
 gdy Twoje dziecko
  choć raz  piło alkohol, 
      w ciągu ostatnich 
               12 miesięcy ?



  

Mam powody 
  do obaw 
    o swoje dziecko. 
           Co dalej?  

 ...
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