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MŁODOŚĆ WOLNA OD NARKOTYKÓW I DOPALACZY –
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Bez względu na to, czy są to nadal trwające wakacje, czy też czekający już za rogiem rok
szkolny – temat bezpieczeństwa jest zawsze tak samo ważny. Policjanci, spotykają się z
młodzieżą rozmawiając o współczesnych zagrożeniach, do których bez wątpienia zaliczyć należy
narkotyki i dopalacze. Nic tak nie uchroni młodego człowieka, jak wiedza. Im większa
świadomość konsekwencji, tym mniejsza chęć podejmowania ryzyka. Edukujemy, dyskutujemy i
pokazujemy, że „ Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.
Wakacje nadal trwają, choć powoli zbliżamy się do ﬁniszu. Już od czerwca policjanci w całej Polsce mocno dbali o to,
aby ten wolny czas upływał szczęśliwie, a przede wszystkim bezpiecznie. Jak co roku, pod szczególnym nadzorem są
aktywności podejmowane nad wodą. Mundurowi patrolują, sprawdzają i edukują jak odpowiedzialnie korzystać z
akwenów. Nie można zapominać jednak o fakcie, iż słowo „bezpieczeństwo” odmieniać można przez wiele przypadków.
Jedynym z przykładów jest tematyka zagrożeń jakie niosą za sobą narkotyki i dopalacze. Akurat ta kwestia jest jak
najbardziej aktualna przez 365 (czasem nawet 366) dni w roku. Dlaczego? Ponieważ młodzi ludzie, wchodzący w okres
dorastania, nie rzadko buntu, szukają swojej własnej drogi. Są ciekawi. Pragną być akceptowani i lubiani. Uczą się
siebie i innych ludzi. Zaczynają dostrzegać świat z nowej perspektywy. Popełniają błędy, do których mają pełne prawo.
Dorastanie, to przede wszystkim coraz bardziej klarowne odróżnianie dobra od zła i umiejętność przewidywania
konsekwencji swoich czynów. Jest to bardzo ważny aspekt w odniesieniu do czyhających zagrożeń związanych z
używkami. Tutaj najbardziej znacząca rola leży po stronie rodziców. To oni znają swoje dzieci jak nikt inni. To rodzice
są w stanie dostrzec pierwsze sygnały, że coś złego zaczyna dziać się z ich dzieckiem. Od tego wszystko się zaczyna.
Wtedy też my – policjanci możemy pomóc zanim nie jest za późno. Przez cały rok, spotykamy się z młodzieżą,
wspólnie dyskutując na temat narkotyków i dopalaczy. Naszym nadrzędnym celem jest przedstawienie tej drugiej,
znacznie ciemniejszej strony używek. Opowiadamy o interwencjach, relacjach osób głęboko uzależnionych. Prezentujemy
ﬁlmy, reportaże, a także badania naukowe o wpływie substancji chemicznych na organizm człowieka. Udowadniamy, że
„ten jeden raz” może zakończyć się tragicznie. Trwające nadal kolonie i obozy są kolejną okazją do przekazania
prostego przesłania: „ Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.
Bez względu na to czy są to wakacje, czy też pełnia roku szkolnego. Temat narkotyków i dopalaczy powinien być
poruszany tak często jak to możliwe. Rodzice, nauczyciele, policjanci – obowiązkiem nas wszystkich jest pomoc młodym
ludziom w odróżnianiu dobra od zła, pomoc w oczywistym wyborze wolności od drogi uzależnienia.
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