
SOLARSKA EDYTA



DOPALACZE ……..

W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się 
w mediach, a niejednokrotnie w najbliższym 

otoczeniu o substancjach, które posiadają 
właściwości psychoaktywne, w działaniu  

zbliżone do narkotyków



Dopalacze nie zniknęły!!!
Zamknięcie w Polsce wszystkich sklepów 

z dopalaczami nie zlikwidowało problemu.
Dopalacze występują w Internecie np. pod nazwami: 

„sole kąpielowe”
„pożywka dla roślin” 

„nawóz roślinny” 
„kadzidełka” 

„do badań botanicznych”
„chemikalia do badań”



DOPALACZE



Dopalacze” – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie,
które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na
układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych
narkotyków. Substancje te są zarówno produkowane przez człowieka (czyli
syntetyczne), jak i pozyskiwane z roślin. „Dopalacze” zawierają niezwykle groźne
substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Mimo tego, że na ich
opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie

taką intencją jest sprzedawany. W grupie „dopalaczy” znajdują się substancje
o różnym działaniu.
Możemy je podzielić na trzy typy:
1) o działaniu pobudzającym,
2) o działaniu halucynogennym oraz
3) o działaniu reklamowanym jako zbliżony do marihuany.
Większość „dopalaczy” charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają
na ośrodkowy układ nerwowy (czyli na mózg). Dlatego bardzo łatwo można je
przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego

psychicznego, a nawet śmierci.



Cechą charakterystyczną „dopalaczy” jest to, że substancje w nich zawarte nie
znajdują się w wykazach substancji kontrolowanych prawem. Handlarze narkotyków „na
szybko” wymyślają i produkują nowe produkty zaraz po tym, gdy poprzednie ich wersje
zostaną zabronione. Wykorzystują w ten sposób lukę w prawie. Z tym faktem wiążą się
ogromne zagrożenia. Po pierwsze nie wiadomo, jakie substancje znajdują się
„dopalaczach” i w jakich ilościach, w związku z czym niezbadany jest sposób
oddziaływania na pracę różnych organów wewnętrznych, jak bardzo mogą zaszkodzić
osobie, która je zażyła i jaka dawka może być śmiertelna. Dlatego osobom, które zażyły
produkty może być trudno udzielić skutecznej pomocy medycznej. Po drugie
„dopalacze” produkowane są w niesterylnych warunkach, często w związku z tym znajdują
się w nich różne zanieczyszczenia, które dodatkowo oddziaływują negatywnie na
organizm i przyczyniają się do utraty zdrowia osób, które zażyły tych narkotyków.



WYRÓŻNIAMY  TRZY 
TYPY DOPALACZY



Dopalacze o działaniu pobudzającym
Słyszymy że: zwiększają energię, poprawiają nastrój.

W rzeczywistości można doświadczyć: zaburzeń pracy serca,
zaburzeń neurologicznych, halucynacji i urojeń.

Występują w postaci: proszku, kryształków, czasem pigułek.

Ludzie zażywają je poprzez: wciąganie przez nos, połykanie, zastrzyki
(dożylnie).



Ryzyko zażywania
•Śmierć

•Nieotrzymanie skutecznej pomocy medycznej
•Utrata zdrowia

•Halucynacje i urojenia
•Wystawienie się na ośmieszenie

•Wypadki
•Agresja wobec otoczenia

Zażycie „dopalacza” o działaniu pobudzającym może
spowodować wystąpienie zaburzeń psychotycznych. Oznacza to,
że osoba, która zażyła ten narkotyk może utracić kontakt z
rzeczywistością – zaczyna widzieć, słyszeć i czuć rzeczy, które nie
mają miejsca.



Dopalacze o działaniu halucynogennym
Mówią, iż po zażyciu można doświadczyć niesamowitych

doznań, poznać pozazmysłową rzeczywistość.

W rzeczywistości możesz doświadczyć: nudności, bezsenności,
przeraźliwego lęku i paniki, halucynacji i urojeń, a także utraty
kontroli nad sobą i swoim zachowaniem.

Występują w postaci: nasączonych kawałków papieru/ tektury,
czasem płynu.

Ludzie zażywają je poprzez: połykanie, zastrzyki (dożylnie).



Ryzyko zażywania
•Śmierć

•Próby samobójcze
•Złe samopoczucie

•Przeraźliwy lęk
•Halucynacje i urojenia

•Agresja i przemoc ze strony innych
•Wypadki

„Dopalacze” o działaniu halucynogennym można
bardzo łatwo przedawkować. Zazwyczaj prowadzi to do
nieodwracalnych uszkodzeń różnych organów wewnętrznych
(serce, nerki, wątroba i inne), a w konsekwencji – do utraty życia.



Uwarunkowania zażywania narkotyków i 
substancji podobnych:

1.   Uwarunkowania mikrostrukturalne: 
•Środowisko sąsiedzkie 
•Środowisko rówieśnicze 
•Środowisko szkolne 
•Dostępność narkotyków (substancji działających 
podobnie)



Uwarunkowania zażywania narkotyków i 
substancji podobnych c.d.

2. Uwarunkowania rodzinne:

•Brak zaspokojenia podstawowych potrzeb: miłości, bezpieczeństwa, akceptacji
zrozumienia),

•Występowanie uzależnienia w rodzinie (rodzeństwo, rodzice, najbliższa rodzina),

•Traumy, urazy, choroby somatyczne, choroby i zaburzenia psychiczne,

•Patologie i zaburzenia życia rodzinnego (przemoc, alkoholizm, rozwody, przestępcze
rodzinne środowisko, zaniedbania, porzucenia),

•Zaburzenia procesu wychowania (brak wzorów pozytywnych, brak więzi
z rodzicami, zaburzenia komunikacji rodzice -dziecko),

•Brak lub wadliwe kompetencje wychowawcze rodziców (niewydolność
wychowawcza),



Uwarunkowania zażywania narkotyków i 
substancji podobnych c.d.

3. Uwarunkowania indywidualne – personalne
•Niedojrzałość emocjonalna,
• Niska samoocena,
•Brak odporności na stres i problemy,
•Zbyt mała wiedza, negatywne przekonania,
•Niskie kompetencje interpersonalne,



Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka są to cechy zwiększające 
prawdopodobieństwo używania środków odurzających. 
Prawdopodobieństwo jest tym większe, im więcej jest 
czynników ryzyka, im bardziej są one szkodliwe oraz im 

dłużej trwa ich działanie.



Czynniki psyChiCzne –
CeChy indywidualne
•Nadmierną nieśmiałość,

•Wrażliwość,

•Chroniczne napięcie i niepokój,

•Niską samoocenę,

•Brak odporności na stres i problemy,



Czynniki społeCzne
•Brak wyraźnego i konsekwentnego systemu wychowawczego,

•Niskie kompetencje rodziców w postępowaniu z dziećmi (brak reguł postępowania,
niekonsekwencja),

•Brak rygorów i kontroli lub bardzo surowa dyscyplina, nadopiekuńczość,

•Wysoki poziom konfliktów w rodzinie, niskie wsparcie ze strony rodziców,

•Brak lub osłabienie więzi emocjonalnej z rodziną, bliskimi osobami

• Przynależność do negatywnej grupy rówieśniczej

•Brak czytelnych granic i norm



Czynniki chroniące przed 
uzależnieniem

Silna więź emocjonalna z rodzicami

•Poczucie własnej wartości 

•Umiejętności społeczne (np. rozwiązywanie problemów, konfliktów,  asertywność) 

•Przynależność do pozytywnej grupy

•Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów   

•Poczucie własnej skuteczności



Skutki zażywania dopalaczy
Dopalacze należą do narkotyków, które mogą uszkodzić praktycznie każdy narząd w organizmie. Dla niektórych osób nawet 

jednorazowe zażycie dopalaczy może skończyć się bardzo źle. To jak duże będą to uszkodzenia, zależy od rodzaju zażywanego 
środka, jego ilości oraz tego, jakie jest stężenie zawartych w nim toksycznych substancji. Skutki tego potęgować może jeszcze

spożywanie dopalaczy z alkoholem lub innymi używkami. Wówczas dochodzi do silnego zatrucia organizmu.

Do ubocznych skutków zażywania dopalaczy zalicza się między innymi:

nudności,

zawroty i bóle głowy,

bezsenność,

wymioty, biegunka,

urojenia,

nadmierne pocenie się, wysoka temperatura,

bóle w klatce piersiowej, kołatanie serca, 
zaburzenia rytmu serca,

problemy z koncentracją,

znużenie,

zawał serca,

udar mózgu,

stany lękowe,

ataki szału,

napady agresji,

problemy z oddychaniem,

zaburzenia widzenia,

śpiączka



Rodzice/ opiekunowie są sytuacje, których nie wolno 
bagatelizować!

Masz prawo sądzić, że dzieckiem dzieje się coś niedobrego, gdy zauważysz kilka
z wymienionych niżej objawów równocześnie:

•dziecko oddala się od Ciebie, staje się obce, mimo, że wcześniej byliście blisko,

•ma kłopoty z nauką, choć wcześniej dobrze sobie radziło, wagaruje,

•unika rozmów, kontaktu, ,,kręci” w rozmowie, kłamie,

•jest niecierpliwe, rozdrażnione,

•jest na zmianę pobudzone lub ospałe, sypia o dziwnych porach,

•znika często w ciągu dnia z domu pod dowolnym pretekstem i stara się unikać
kontaktu po powrocie



•wraca bardzo późno lub bez uzgodnienia nocuje poza domem,

•ma nowych znajomych, których nie chce zapraszać do domu,

•kwestionuje szkodliwość narkotyków, uważa że powinny być zalegalizowane,

•ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu,

•ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar

•w jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fifki i fajki różnych kształtów, bibułki do skrętów, biały
proszek, pastylki nieznanego pochodzenia, opalone folie aluminiowe, leki bez recept, nieznane
chemikalia

•z domu znikają pieniądze i wartościowe przedmioty





ZAGROŻENIA PŁYNĄCE 
Z CYBERPRZESTRZENI



INTERNET TO 
KABLE POWIĄZANE ZE SOBĄ TO MY GO 
TWORZYMY  - BIERZEMY CO CHCEMY I 

WRZUCAMY CO CHCEMY



Internet - to kopalnia wiedzy i plac zabaw. Jednocześnie jednak sieć jest, jak to określił 
Stanisław Lem "wielkim śmietnikiem". Oprócz wielu wartościowych rzeczy dzieci i 

młodzież mogą znaleźć też treści, z którymi kontakt jest dla nich po prostu szkodliwy. 
Z czego młodzież najczęściej korzysta w Internecie?

 Komunikacja,

 Rozrywka,

 Gry

 Ściąganie plików,

 Poszukiwanie informacji,

 Zakupy,

 i wiele, wiele innych....

Z portali korzystają częściej dziewczynki niż chłopcy,  90 % ma konto przynajmniej na jednym portalu 
społecznościowym. Z gier on-line natomiast częściej korzystają chłopcy niż dziewczynki.





Zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane 
z treściami internetowymi

Podział zagrożeń:

Szkodliwe treści – patostrimy,  chalennge

Wirtualna prostytucja(m.in. czat kamerki), seksmasterka

Prywatność- w sieci zostawiamy całą mapę swojego dnia, począwszy od treningów sportowych, po miejsca, które 

odwiedzamy, 

Niebezpieczne kontakty online – grooming, sexting

Cyberprzemoc - dzieci coraz częściej padają ofiarami agresji online ze strony swoich rówieśników- stalking – uporczywe 

nękanie, cyberbuling

Nadmierne korzystanie z Internetu- 35 % dzieci zaniedbuje rodzinę, znajomych, naukę szkolną albo hobby, 

Zakupy- 15 % nastolatków ma konto w serwisie akcyjnym.





Treści prezentujące i promujące 
przemoc, obrażenia fizyczne, śmierć



Treści promujące niezdrowy i niebezpieczny tryb 
życia  

TABLETKI                                                                              DOPALACZE



TREŚCI PORNOGRAFICZNE
Prostytucja dziecięca coraz częściej związana 

jest z telefonią komórkową, czy Internetem. Zdarza się, 
że dzieci manipulowane są przez dorosłych i 
na ich polecenie świadczą usługi seksualne 
poza Internetem osobom poszukującym w 
Sieci nieletnich partnerów. Czasami dzieci 

same kontaktują się za  pośrednictwem 
serwisów komunikacyjnych z dorosłymi

i proponują im usługi seksualne w zamian 
za zapłatę. Fakt, że w takich przypadkach 

inicjatywa leży po stronie dziecka 
w żaden sposób nie zwalnia dorosłego 

sprawcy od odpowiedzialności.  





PATOSTRIMY
To często bardzo długo trwające transmisje na żywo, w których przekazywane są bardzo kontrowersyjne treści
Inwencja patostreamerów jest niewyczerpana: obrażanie i poniżanie innych, bijatyki, organizowanie libacji
alkoholowych czy chwalenie się swoją głupotą to tylko niektóre przykłady tego, co autorzy patostreamów
relacjonują na żywo.

Moda na patostramy zaczęła się stosunkowo niedawno, o czym świadczy to, że o zjawisku mówi się mniej więcej
początku 2018 roku. Dlaczego patostreamy tak szybko zyskały popularność? Są one bowiem kontrowersyjne

budzą wielkie emocje. Jak wiadomo, coś takiego zawsze przyciąga widzów. I chociaż internauci w większości
negatywnie wypowiadają się o patostreamach, to i tak mają one mnóstwo subskrybentów. Psycholog próbował
wytłumaczyć ten fenomen twierdząc, że ludzie od zawsze uwielbiali obserwować głupotę, zło, przemoc i dziwność

Ważne jest też to, że widz oglądający tak ekstremalne treści, może podnieść poczucie swojej wartości poprzez to,
przeciwieństwie do patostreamera, może uważać się za normalnego. Stąd pod filmikami jest bardzo dużo

negatywnych komentarzy, ale zupełnie nie wpływa to na oglądalność. Widz uważa, że ma dystans do tego, co widzi
na ekranie. Jednak tak naprawdę, już samo oglądanie tych transmisji, jest działaniem na niekorzyść w naszej
psychice.

dzieci i młodzieży takie zachowania wywołują reakcje, że jeżeli można robić to w internecie to w życiu realnym
takie zachowania są aprobowane. Przekazywane są złe wzorce.



Challenge – wyzwania
◦ Młodzi ludzie bardzo podatni są na różnego rodzaju wyzwania.

W początkowej fazie CHALLENGE miało charakter dobroczynny za pomocą którego można
było pomóc innym osobom

W chwili obecnej CHALLENGE zmienił swój charakter i przynosi w sieci bardziej skutki
negatywne.

Internet prowokuje Nas do różnych wyzwań. Głośnym wyzwaniem na stornach internetowych
był NIEBIESKI WIELORYB w chwili obecnej na forach i portalach internetowych pojawił się nowy
challenge – LALKA MOMO



MOMO CHALLENGE
ZASADY GRY- NA CZYM POLEGA 

MOMO CHALLENGE 2018 

Gra MOMO Challenge zaistniała w mediach
społecznościowych. Gra polega na
zaakceptowaniu zaproszenia od strasznie
wyglądającej lalki, którą nazywa się MOMO
Challenge. Jeśli dodacie ją do swoich
kontaktów MOMO Challenge zacznie wysyłać
wam wiadomości. Jeśli Twoje dziecko to zrobi
zacznie otrzymywać od strasznie wyglądającej
lalki MOMO Challenge instrukcje oraz groźby.
Ofiara ma na celu wykonywanie określonych
zadań, które mogą być tragiczne w skutkach.

MOMO



MOMO CHALLENGE

Na skutki groźnej gry narażeni są młodzi ludzie,
szczególnie o niskiej samoocenie i zaburzonych
relacjach z rówieśnikami. Rozpoczyna ją znajomość z
wirtualną lalką. Następstwem tego kontaktu jest
uwikłanie w splot niebezpiecznych dla zdrowia i życia
wyzwań. Narzucane przez kolejne poziomy gry zadania
charakteryzuje okrucieństwo. Niebezpieczeństwo
polega na eskalacji brutalności i gróźb wobec młodych
ludzi prowadzące do ich samookaleczeń, a nawet
samobójstw.

LALKA Momo grozi swoim ofiarom, że:
upubliczni dane rodziny i znajomych upubliczni dane
osób z którymi piszą wyrządzi szkodę rodzinie

Destrukcyjne zadania przekazywane są przez
wirtualną lalkę. Pierwszy kontakt następuje po
zaakceptowanie jej w grupie znajomych lub dodaniu jej
do kontaktów. Początki znajomości z internetową
postacią nie wzbudzają podejrzeń, rodzą raczej
ciekawość i chęć przeżycia przygody. Jednak jej
przerażający wygląd powinien zaniepokoić i być
jednocześnie zapowiedzią drastycznych następstw
nawiązanego kontaktu.

Kolejne etapy gry to coraz wyższy poziom
agresji i większa częstotliwość gróźb kierowanych do
młodej ofiary. Wirtualna lalka wysyła graczom brutalne
zdjęcia, drastyczne filmy i listę wyzwań. Zastraszania,
szykanowanie i nakłanianie do drastycznych zachowań
następują, kiedy gracz próbuje się wycofać.



Głównym celem gry jest bowiem nakłanianie młodych ludzi do

samookaleczeń, a w końcowej fazie, nawet do popełnienia przez nich samobójstwa. To

powoduje, że stanowi ona duże zagrożenie dla życia i zdrowia nastoletnich

internautów. Niewątpliwie, gra ta stanowi próbę manipulacji osobami w okresie tzw.

buntu młodzieńczego, nastolatkami o niskiej samoocenie, samotnymi, wyobcowanymi,

niestabilnych emocjonalnie i o zaburzonych relacjach z rówieśnikami. Jak podają

media, gra już zebrała na świecie tragiczne żniwo.



Uwodzenie - GROOMING
Uwodzenie i wykorzystanie
seksualne dzieci przez sprawców
kontaktujących się z ofiarami
online (online grooming) - zjawisko
niezwykle niebezpieczne ze względu
na daleko idące konsekwencje
i zagrożenie poważną traumą. Jest to
szczególna relacja tworzona
w Internecie między osobami
dorosłymi a dzieckiem w celu ich
uwiedzenia i seksualnego
wykorzystania.



CYBERPRZEMOC
to przemoc rówieśnicza z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to
głównie internet i telefony komórkowe. Specyfika tych technologii powoduje, że nawet błahe akty
CYBERPRZEMOCY stanowią dla ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić.
Problem ten w oczywisty sposób dotyczy szkół. W klasie, szatni, świetlicy, stołówce czy na boisku
szkolnym dochodzi do aktów przemocy z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu. Coraz
częściej konflikty pomiędzy rówieśnikami przenoszone są do Sieci.







Sprawcy cyberprzemocy

Bywa tak, że sprawca z premedytacją chce wyrządzić szkodę drugiej
osobie, jednocześnie próbując ugrać w tej sytuacji coś dla siebie. Co tak na
prawdę nim kieruje? Często jest to potrzeba uznania w danym środowisku,
np. rówieśniczym, czasem naśladuje zachowania innych, przyłączając się do już
zaistniałego aktu agresji. Bywa też tak, że lęk przed zostaniem ofiarą skłania do
postawienia siebie w roli sprawcy - ta strona układu kojarzona jest z siłą
i poczuciem mocy, w skrajnym przypadku powodem okazuje się być potrzeba
kontroli cudzej rzeczywistości. Tym, co działa jak katalizator na aktywność
sprawców jest złudne poczucie anonimowości, czy wręcz bezkarności. W końcu
publikowanie cudzego zdjęcia zrobionego w sportowej szatni nie wydaje się być
tym samym, co uderzenie w twarz



Cyberprzemoc –
zjawisko szczególnie niebezpieczne:







SKUTKI PRAWNE CYBERPRZEMOCY
Choć nie istnieją jeszcze specjalne przepisy, regulujące konkretnie kwestię

cyberprzemocy, jej sprawcy mogą zostać ukarani na podstawie wybranych przepisów
kodeksów: karnego, cywilnego i wykroczeń. Wśród czynów zabronionych są m. in.
nękanie (art.107 kodeksu wykroczeń), wulgaryzmy (art. 141 kodeksu wykroczeń),
groźby (art. 190 i art. 191 kodeksu karnego), włamania elektroniczne (art. 267 i art. 268
a kodeksu karnego), naruszenie wizerunku (art. 23 i art. 24 kodeksu cywilnego) oraz
naruszenie czci (art. 212 i art. 216 kodeksu karnego).





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


