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Alkoholizm mïodzieĝy – nowe trendy
i elementy proÞlaktyki

WstÚp
Alkoholizm mïodzieĝy jest zjawiskiem obserwowanym od
dziesiÚcioleci. Problemem waĝnym dla wszystkich tych, którzy
pracujÈ z mïodymi luděmi jest odpowiedě na pytanie, czy i jak
ksztaïtuje siÚ to zjawisko na przestrzeni lat. Czy spoĝywanie
alkoholu przez mïodych ludzi zmniejsza siÚ, czy teĝ nasila?
Jeĝeli siÚ nasila, to jakie sÈ tego przyczyny? Czy wynikajÈ one
ze zmian w Ăwiecie, czy teĝ zmieniajÈ siÚ mïodzi ludzie? A jeĂli
zmienia siÚ mïodzieĝ, to jak w takim razie powinny zmieniaÊ
siÚ oddziaïywania proÞlaktyczne skierowane do niej, aby byïy
jak najbardziej skuteczne? Z czego wynikajÈ te zmiany? Jak
opieraÊ na nich wïaĂciwe oddziaïywania?
Na te pytania specjaliĂci wciÈĝ poszukujÈ odpowiedzi, co
potwierdzajÈ cykliczne projekty badawcze, rekomendacje
przyznawane nowo opracowywanym programom proÞlaktycznym, wdraĝanie nowych rozwiÈzañ w placówkach edukacyjnych.
Alkoholizm mïodzieĝy – nowe trendy i elementy proÞlaktyki

41

Poniĝszy artykuï porusza powyĝsze zagadnienia. W pierwszej czÚĂci zaprezentowane zostanÈ wyniki najnowszych badañ dotyczÈcych trendów spoĝywania alkoholu przez mïodzieĝ, w odniesieniu do badañ sprzed kilku i kilkunastu lat.
Prezentacja wyników badañ zakoñczona zostanie podsumowaniem zawierajÈcym wnioski aplikacyjne pïynÈce z zaprezentowanych treĂci. W dalszej czÚĂci omówiona zostanie
rola alkoholu w okresie dorastania. NastÚpna czÚĂÊ artykuïu
bÚdzie dotyczyïa czynników ryzyka szkodliwego spoĝywania
alkoholu i uzaleĝnienia, a takĝe tzw. czynników chroniÈcych
– czyli wszystkiego tego, co pomaga mïodemu czïowiekowi
w prawidïowym rozwoju i zabezpiecza go przed zachowaniami
szkodliwymi. Wnioski z przywoïania tych czynników wykorzystane zostanÈ w ostatniej czÚĂci artykuïu dotyczÈcej dziaïañ
proÞlaktycznych. Ta czÚĂÊ zostanie poĂwiÚcona proÞlaktyce
realizowanej na trzech poziomach i bÚdzie zawieraïa wskazania do pracy na kaĝdym z nich.

Nowe trendy w spoĝywaniu alkoholu
przez mïodzieĝ – dane z badañ
W 2006 r. na zlecenie SamorzÈdu Województwa Lubelskiego Lubelskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Spoïecznym „Kuěnia” we wspóïpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skïodowskiej przeprowadziïo badania natÚĝenia i zakresu zjawiska
uĝywania substancji psychoaktywnych na terenie województwa
lubelskiego oraz postaw i zachowañ mieszkañców województwa wobec substancji psychoaktywnych. W badaniach tych
wziÚïa udziaï m.in. mïodzieĝ w wieku powyĝej 16 lat. Zebrane
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dane pokazujÈ, ĝe zaczyna wyïaniaÊ siÚ nowy wzór konsumpcji Ărodków psychoaktywnych polegajÈcy na ïÈczeniu alkoholu
z marihuanÈ lub tabletkami (o nieznanej zawartoĂci). Co zwraca uwagÚ – uĝywanie leków uspokajajÈcych i nasennych jest
bardziej rozpowszechnione wĂród kobiet, natomiast ïÈczenie
tabletek z alkoholem jest niezaleĝne od pïci. MÚĝczyěni z kolei
czÚĂciej niĝ kobiety ïÈczÈ alkohol z marihuanÈ1.
Badania ogólnopolskie zrealizowane przez CBOS na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziaïania Narkomanii prezentujÈ szczegóïowe dane dotyczÈce ïÈczenia zaĝywanych
przez mïodzieĝ substancji psychoaktywnych2. WĂród uczniów
ostatnich klas szkóï ponadgimnazjalnych ïÈczenie substancji
przedstawiaïo siÚ nastÚpujÈco:
Tabela 1. Èczenie substancji psychoaktywnych zaĝywanych
przez mïodzieĝ ostatnich klas szkóï ponadgimnazjalnych
Alkohol + tabletki

Alkohol +
marihuana

Kiedykolwiek

12,8%

19,1%

W ostatnim roku

6,5%

10,6%

3%

4,9%

W ostatnim miesiÈcu
1

Zob. Problemy zwiÈzane z narkotykami, ich uĝywaniem, rynkiem oraz
realizacjÈ ustawy o przeciwdziaïaniu narkomanii na terenie województwa lubelskiego w 2008 roku. Raport wojewódzki, Regionalny OĂrodek Polityki
Spoïecznej w Lublinie, Lublin 2009.
2
Zob. Mïodzieĝ 2010, Opinie i diagnozy nr 19, Centrum Badania Opinii Spoïecznej i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziaïania Narkomanii, Warszawa
2011.
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Problem ïÈczenia substancji psychoaktywnych zwraca
uwagÚ – zwïaszcza ïÈczenie alkoholu z marihuanÈ, które deklaruje blisko co piÈty mïody czïowiek.
PowracajÈc do nowych trendów w spoĝywaniu alkoholu przez mïodzieĝ warto wskazaÊ jeszcze na dwa zjawiska.
W województwie lubelskim mïodzi ludzie traktujÈ spoĝywanie
alkoholu znacznie ïagodniej niĝ uĝywanie marihuany, co wynika z faktu legalnego dostÚpu do alkoholu. Badania pokazujÈ, ĝe substancje legalne generalnie rzadziej spotykajÈ siÚ
z potÚpieniem mïodzieĝy niĝ nielegalne. Zjawisko to bÚdzie
szerzej omówione w podsumowaniu. DrugÈ zaznaczajÈcÈ siÚ
tendencjÈ jest wzrastajÈca liberalizacja ze strony dorosïych
w zakresie inicjacji alkoholowej ich dzieci. Tendencja ta wyraĝa siÚ przyzwoleniem na spoĝywanie alkoholu przez mïodzieĝ
przed osiÈgniÚciem peïnoletnioĂci3.
Badania zrealizowane przez Instytut Matki i Dziecka dostarczajÈ szczegóïowych danych dotyczÈcych wieku inicjacji
alkoholowej dziewczÈt i chïopców4.
Tabela 2. Wiek inicjacji alkoholowej dziewczÈt i chïopców w Polsce
Wiek inicjacji

Chïopcy

DziewczÚta

11 lat i mniej

20,3%

12,8%

12 lat

15,8%

11,3%

13 lat

15,7%

16,5%

3

Zob. Problemy zwiÈzane z narkotykami […].
Zob. J. Mazur, B. Woynarowska, H. Koïoïo, Zdrowie subiektywne, styl
ĝycia i Ărodowisko psychospoïeczne mïodzieĝy szkolnej w Polsce. Raport
techniczny z badañ HBSC, Warszawa 2007.
4
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14 lat

15,7%

22,4%

15 lat

13,3%

16,8%

16 i wiÚcej

1,2%

0,4%

W tym miejscu warto zwróciÊ uwagÚ na bardzo niski wiek
inicjacji alkoholowej chïopców oraz na fakt, ĝe w wieku 16 lat
praktycznie wiÚkszoĂÊ mïodzieĝy ma juĝ za sobÈ spróbowanie napoju alkoholowego.
InteresujÈcych danych szczegóïowych dotyczÈcych inicjacji alkoholowej dostarczajÈ dane z badañ zrealizowanych
w 2011 r. przez Dom Badawczy Maison na zlecenie Grupy ¿ywiec S.A. Badania te prowadzono drogÈ internetowÈ wĂród
uczniów w wieku 13–16 lat z 40 miast Polski.
Jeĝeli chodzi o ěródïo pierwszego alkoholu, badani uczniowie wskazywali nastÚpujÈce5:
Tabela 3. ½ródïo pierwszego alkoholu spoĝytego przez badanÈ
mïodzieĝ
½ródïo

% wskazañ

Rodzice dali mi spróbowaÊ

35

KtoĂ znajomy mnie poczÚstowaï

24

KupiliĂmy ze znajomymi lub ktoĂ obcy kupiï

11

Podebraïem rodzicom

7

KtoĂ znajomy kupiï na naszÈ proĂbÚ

4

5

Zob. Diagnoza motywów i zachowañ mïodzieĝy zwiÈzanych z alkoholem. Raport z badania, Dom Badawczy Maison, Warszawa 28 VI 2011.
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Sam kupiïem lub poprosiïem kogoĂ obcego o
kupienie

4

KtoĂ znajomy kupiï na mojÈ proĂbÚ

4

PodebraliĂmy ze znajomymi rodzicom

2

WydawaÊ siÚ moĝe niepokojÈce, ĝe pierwszy alkohol spoĝywany byï czÚsto za zgodÈ rodziców. Wyniki wykazujÈ jednak
na zwiÈzek dotyczÈcy póěniejszego wzorca picia alkoholu ze
sposobem zdobycia pierwszego alkoholu. PrezentujÈ siÚ one
nastÚpujÈco:
Tabela 4. Wzorzec picia alkoholu przez mïodzieĝ a ěródïo pierwszego wypitego alkoholu
PoczÚstowali PoczÚstowali
rodzice
znajomi

Zdobyïem
sam innym
sposobem

Abstynenci

36%

18%

12%

PijÈcy
odpowiedzialnie

48%

51%

48%

PijÈcy ryzykownie

16%

31%

40%

ZauwaĝyÊ moĝna, ĝe najwiÚksza grupa mïodzieĝy niepijÈcej znajduje siÚ wĂród tych, którzy po raz pierwszy pili alkohol
pod nadzorem rodziców. Mïodzieĝ pijÈca ryzykownie natomiast najczÚĂciej pierwszy alkohol zdobywaïa samodzielnie.
Z analizy tej nie sposób wysunÈÊ jednoznacznych wniosków.
Naleĝaïoby siÚ bowiem zapoznaÊ z charakterem tej pierwszej
inicjacji alkoholowej w rodzinie i przede wszystkim poznaÊ
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Ărodowisko rodzinne. Z obserwacji ĝycia wiemy przecieĝ, ĝe
niejednokrotnie mïodzieĝ przejawiajÈca powaĝne zaburzenia
w zachowaniu (w tym – naduĝywanie substancji psychoaktywnych) inicjowaïa te zachowania wïaĂnie w Ărodowisku rodzinnym i nie byïo to z pewnoĂciÈ czynnikiem, który przyczyniï
siÚ do zmniejszenia jej patologizacji. Mowa tu o Ărodowiskach
gïÚboko zaburzonych, w których na drodze modelowania psychologicznego mïody czïowiek uczy siÚ nieadaptacyjnych zachowañ.
Mïodzi ludzie, którzy po raz pierwszy siÚgajÈ po alkohol,
w przewaĝajÈcej wiÚkszoĂci wybierajÈ piwo (45%) oraz szampana (21%) (ten rodzaj alkoholu kojarzony jest najczÚĂciej
z zabawami sylwestrowymi i byÊ moĝe wïaĂnie przy ich okazji
stosunkowo czÚsto nastÚpuje inicjacja alkoholowa). Trzecim rodzajem alkoholu pod wzglÚdem czÚstoĂci jest wódka (12%)6.
PrzyglÈdajÈc siÚ badaniom na temat inicjacji alkoholowej
mïodzieĝy warto jeszcze poznaÊ przyczyny, dla których mïodzi
ludzie siÚgajÈ po raz pierwszy po alkohol. Na pytanie „dlaczego po raz pierwszy piïeĂ alkohol?” mïodzi ludzie odpowiadajÈ
podajÈc nastÚpujÈce motywy:
Tabela 5. Motywy spoĝywania alkoholu przez mïodych ludzi po
raz pierwszy
Motyw

% wskazañ

Chciaïem spróbowaÊ jak smakuje

74%

Fajnie jest spróbowaÊ czegoĂ zakazanego

16%

6

Zob. tamĝe.
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12%

Wszyscy pili, to ja teĝ

13%

Nudziïem siÚ
KtoĂ mnie namówiï i nie chciaïem
odmawiaÊ
Chciaïem dodaÊ sobie odwagi

Wpïyw Ărodowiska
(konformizm,
namowa)

Chciaïem siÚ dobrze bawiÊ

5%
4%
2,4%

Chciaïem komuĂ zaimponowaÊ

2,1%

Chciaïem zrobiÊ na zïoĂÊ rodzicom

1,0%

Motywacja do spoĝycia alkoholu rodzi siÚ najczÚĂciej na
podïoĝu wynikajÈcym ze specyÞki procesów rozwojowych
– rozwojowa potrzeba eksperymentowania, sprawdzania,
a takĝe wzmoĝona potrzeba stymulacji7. DuĝÈ grupÚ czynników
zachÚcajÈcych do spróbowania alkoholu stanowiÈ wszystkie
te, które zwiÈzane sÈ z otoczeniem mïodego czïowieka i jego
wpïywem na niego. Wpïyw ten moĝe polegaÊ na presji lub modelowaniu okreĂlonych zachowañ, które mïody czïowiek chce
podjÈÊ, aby nie odstawaÊ od grupy rówieĂników8.
Mïodzieĝ, która dokonaïa juĝ inicjacji alkoholowej, ïatwiej
moĝe siÚgaÊ do alkoholu w wieku póěniejszym. Poznaïa juĝ
jego dziaïanie oraz przekroczyïa pewnÈ symbolicznÈ granicÚ,
która w pewien sposób chroniïa jÈ przed tym zagroĝeniem.
7

Zob. W. Skrzypczak, NadÈĝyÊ za nastolatkiem… Mïodzieĝ w terapii uzaleĝnienia, „Terapia Uzaleĝnienia i Wspóïuzaleĝnienia” (2008) nr 3,
s. 8–11.
8
Por. D. J. Wilmes, Nie!!! Alkoholowi i narkotykom, tïum. L. Okupniak,
Gdañsk 2005.
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Nie jest jednak tak, ĝe samo spoĝywanie alkoholu naleĝy traktowaÊ juĝ jako problem, bez wzglÚdu na jego nasilenie. Naleĝy to mieÊ na uwadze tym bardziej, ĝe spoĝywanie alkoholu
obecnie jest wĂród mïodzieĝy bardzo rozpowszechnione, co
prezentujÈ kolejne dane.
Badania przeprowadzone wĂród siedemnastolatków pokazujÈ, ĝe 75% mïodzieĝy w okresie miesiÈca poprzedzajÈcego badanie spoĝywaïo piwo, kolejne 61% piïo wódkÚ, a 31%
– wino9. Liczby te pokazujÈ, ĝe alkohol jest praktycznie obecny w ĝyciu prawie kaĝdego mïodego czïowieka. Dla porównania warto przywoïaÊ dane z 1992 r., kiedy to piwo spoĝywaïo
w miesiÈcu poprzedzajÈcym badanie 49% mïodzieĝy, wino
– 48%, a wódkÚ – 28% badanej mïodzieĝy. Szczególnie niepokojÈcy jest bardzo duĝy wzrost spoĝycia alkoholi mocnych.
Warto przyjrzeÊ siÚ róĝnicom wĂród mïodzieĝy dotyczÈcym
spoĝywania alkoholu. Piwo okazuje siÚ bardziej popularne:
– wĂród chïopców (82%), niĝ wĂród dziewczÈt (69%),
– wĂród uczniów dwójkowych i trójkowych (80%), niĝ piÈtkowych (67%),
– wĂród mïodzieĝy wielkomiejskiej (powyĝej 500 tys. – 93%),
niĝ pochodzÈcej z maïych miast i wsi (75%).
Mocne alkohole z kolei sÈ czÚĂciej wybierane:
– przez chïopców (64%), niĝ dziewczÚta (58%),
– przez uczniów dwójkowych i trójkowych (66%), niĝ piÈtkowych (59%),
– przez uczniów z zamoĝnych domów (66%), niĝ z domów
uboĝszych (56%).
9

Zob. Mïodzieĝ 2010.
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Dostrzegalna jest takĝe tendencja wzrostowa spoĝycia
mocnych alkoholi przez dziewczÚta – z 48% w 2008 r. do 58%
w 2010 r.10
Mïodzieĝy postawiono takĝe pytanie o upijanie siÚ w okresie miesiÈca przed badaniem. Uzyskane odpowiedzi pozwalajÈ na dostrzeĝenie nastÚpujÈcych prawidïowoĂci. CzÚĂciej
upijali siÚ:
– chïopcy (52%), niĝ dziewczÚta (38%),
– uczniowie dwójkowi i trójkowi (52%), niĝ piÈtkowi (37%),
– uczniowie z domów zamoĝnych (47%), niĝ ubogich
(42%),
– mïodzieĝ majÈca rodziców za granicÈ (56%), niĝ majÈca
rodziców w kraju (44%)11.
Wyniki badañ mokotowskich zespoïu warszawskiego dotyczÈcych zachowañ problemowych mïodzieĝy 15-letniej,
prowadzonych od 1984 r., pozwalajÈ przeĂledziÊ zmiany
w tendencjach spoĝywania alkoholu na przestrzeni ostatnich
20 lat.
Jeĝeli chodzi o popularnoĂÊ mocnych alkoholi wĂród piÚtnastolatków, deklaracje spoĝywania ich w okresie miesiÈca
przed badaniem byïy nastÚpujÈce w kolejnych latach:
– 1988 r. – 5% badanej mïodzieĝy
– 1992 r. – 17%
– 1996 r. – 19%
– 2008 r. – 26%12.
10

Zob. tamĝe.
Zob. tamĝe.
12
Zob. K. Ostaszewski [i in.], Raport techniczny z realizacji projektu badawczego p.n. Monitorowanie zachowañ ryzykownych mïodzieĝy. Badania
11
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Zauwaĝalny jest zatem ponad piÚciokrotny wzrost spoĝycia mocnych alkoholi przez piÚtnastolatków od 1988 r. Wzrost
takĝe obserwuje siÚ w odniesieniu do czÚstoĂci upijania siÚ
przez mïodych ludzi. Dane dotyczÈce upijania siÚ w okresie
miesiÈca poprzedzajÈcego badanie przedstawiajÈ siÚ nastÚpujÈco:
Tabela 6. Upijanie siÚ przez mïodzieĝ 15-letniÈ w okresie miesiÈca poprzedzajÈcego badanie, na przestrzeni ostatnich 20 lat
1988

1992

1996

2000

2004

2008

DziewczÚta

4,1%

7,6%

14,6%

15,1%

18,8%

18,1%

Chïopcy

11,9%

21%

26,9%

26,3%

21%

25%

Dostrzegalny jest ponad czterokrotny wzrost czÚstoĂci upijania siÚ przez dziewczÚta oraz ponad dwukrotny wzrost czÚstoĂci upijania siÚ przez chïopców.
Na koniec analizy trendów w spoĝywaniu alkoholu przez
mïodzieĝ warto przywoïaÊ jeszcze wyniki dotyczÈce proponowania alkoholu mïodzieĝy. Wyniki te pokazujÈ, ĝe w okresie
roku poprzedzajÈcego badanie, 92% mïodzieĝy otrzymywaïo
propozycjÚ picia piwa, natomiast 87% – propozycjÚ picia wódki. Alkohol jest zatem wszechobecny w ĝyciu mïodego czïowieka i nie sposób go uniknÈÊ. W tym kontekĂcie szczególnie
waĝne jest ksztaïtowanie odpowiednich postaw mïodych ludzi
wobec alkoholu13.
mokotowskie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Zakïad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Pracownia ProÞlaktyki Mïodzieĝowej
„Pro-M”, Warszawa 2009.
13
Zob. D. J. Wilmes, Nie!!! Alkoholowi i narkotykom.
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Podsumowanie zaprezentowanych wyników
Przybliĝenie powyĝszych wyników miaïo skïoniÊ do krytycznej analizy omawianego zjawiska oraz wyprowadzenia
wniosków majÈcych znaczenie dla praktyki proÞlaktycznej
skierowanej do mïodzieĝy.
Wnioski te prezentujÈ siÚ nastÚpujÈco:
1. Obserwuje siÚ nowe zjawisko ïÈczenia alkoholu z innymi substancjami psychoaktywnymi (leki, marihuana):
– koniecznoĂÊ szczegóïowego diagnozowania problemów mïodego czïowieka (nie „zatrzymywaÊ siÚ” na alkoholu,
który najczÚĂciej manifestuje siÚ na pierwszym miejscu).
2. Wysoka tolerancja dla alkoholu jako substancji legalnej – spoĝywanie alkoholu stanowi wzorzec spoïeczny (ĂwiÚta
rodzinne, waĝne wydarzenia itp.):
– koniecznoĂÊ ksztaïtowania prawidïowych postaw mïodych ludzi wobec alkoholu,
– eliminowanie dysonansu poznawczego (przekonywanie
mïodzieĝy o tym, ĝe alkohol jest zïy i zarazem spoĝywanie alkoholu przez ich rodziców, podczas ĂwiÈt itd.).
3. Niski wiek inicjacji alkoholowej (najwiÚksze ryzyko odnosi siÚ do mïodych ludzi w wieku: chïopcy – 11–14 lat, dziewczÚta – 13–15 lat):
– Odpowiednio wczesne oddziaïywania proÞlaktyczne
(kampanie skierowane wobec szesnastolatków mogÈ byÊ
zbyt póěne i nie odgrywaÊ juĝ zamierzonej roli – mïodzi ludzie
majÈ juĝ uksztaïtowane postawy wobec alkoholu).
4. Znaczne nasilenie spoĝywania piwa przez mïodzieĝ:
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– Potrzeba ksztaïtowania prawidïowych postaw wobec
sïabych alkoholi – piwo to teĝ alkohol.
5. Znaczne nasilenie spoĝywania wódki przez mïodzieĝ:
– Mocne alkohole mogÈ sugerowaÊ tendencje ucieczkowe mïodych ludzi (upijanie siÚ jako Ărodek do zapomnienia od
trudnoĂciach i problemach ĝyciowych).
6. Nasilenie spoĝywania alkoholu przez dziewczÚta:
– Zmiana wzorców spoïecznych, trudnoĂÊ z okreĂleniem
wïasnej toĝsamoĂci przez kobiety (zmiana ról spoïecznych itd.).
7. Niektóre grupy mïodych ludzi sÈ szczególnie naraĝone
na problemy zwiÈzane ze spoĝywaniem alkoholu:
a) mieszkañcy duĝych miast,
b) pochodzÈcy z rodzin dobrze sytuowanych,
c) otrzymujÈcy sïabe oceny: mogÈ doĂwiadczaÊ trudnoĂci
w nauce,
d) posiadajÈcy rodziców pracujÈcych za granicÈ: mogÈ
doĂwiadczaÊ trudnoĂci rodzinnych.
– Za spoĝywaniem alkoholu przez mïodych ludzi czÚsto
kryjÈ siÚ trudnoĂci ĝyciowe – waĝne, aby je odkryÊ.
8. Bardzo duĝa dostÚpnoĂÊ alkoholu – prawie wszyscy
uczniowie powyĝej 17 roku ĝycia otrzymujÈ propozycje spoĝycia alkoholu (piwa i wódki):
– KoniecznoĂÊ ksztaïtowania asertywnych postaw mïodzieĝy wobec alkoholu.
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Rola alkoholu w okresie dorastania
Trudno przeciwstawiÊ siÚ twierdzeniu, ĝe alkohol stanowi
jeden z nieodïÈcznych elementów „rozwoju ku dorosïoĂci”14.
Pomimo szkodliwoĂci jego spoĝywania mïodzieĝ czerpie
wzory od swoich rodziców, innych dorosïych czy starszych
kolegów i próbuje „zakazanego owocu”. W wieku kilkunastu
lat alkohol w pewnych grupach moĝe staÊ siÚ bardzo waĝny
z perspektywy ksztaïtowania relacji z rówieĂnikami. Co ciekawe, badania pokazujÈ, ĝe jego spoĝywanie wiÈĝe siÚ ze
wzrostem popularnoĂci w grupie, liczbÈ znajomych i jakoĂciÈ
przyjaěni15. Okazuje siÚ, ĝe nastolatkowie, którzy pijÈ alkohol
w umiarkowanych iloĂciach (nie przekraczajÈ progu nietrzeěwoĂci) sÈ lepiej „uspoïecznieni”16. Poza tym, majÈ oni silniejsze poczucie wïasnej skutecznoĂci, niĝ ich rówieĂnicy naduĝywajÈcy alkoholu lub niepijÈcy w ogóle17. Na co jednak warto
zwróciÊ uwagÚ – co wykazujÈ badania mïodzieĝy warszawskiej
– poczucie wsparcia ze strony przyjacióï sprzyja spoĝywaniu
E. StÚpieñ, JakoĂÊ ĝycia mïodych dorosïych a intensywnoĂÊ picia
alkoholu w dorastaniu i we wczesnej dorosïoĂci (badania katamnestyczne),
„Alkoholizm i Narkomania” 17 (2004) nr 1–2, s. 77–90.
15
Zob. J. S. Tucker, P. L. Ellickson, R. L. Collins, D. J. Klein, Does solitary
substance use increase adolescents’ risk for poor psychosocial and behavioral outcomes? A 9-year longitudinal study comparing solitary and social
users, „Psychology of Addictive Behavior” 20 (2006) No 4, s. 363–372.
16
M. W. Wolff, K. A. Wolff, Personality characteristics as a function
of frequency and type of substance use, „Adolescence” (2002) No 37,
s. 705–716.
17
Zob. K. Okulicz-Kozaryn, A. Pisarska, Poczucie wïasnej skutecznoĂci
a uĝywanie substancji psychoaktywnych przez mïodzieĝ. Badania pilotaĝowe, „Alkoholizm i Narkomania” (2001) nr 4, s. 565–577.
14
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alkoholu i upijaniu siÚ18. Fakt ten moĝna wyjaĂniaÊ w ten sposób, ĝe jeĂli mïody czïowiek nie posiada poczucia wsparcia ze
strony osoby dorosïej, poszukuje go wĂród rówieĂników. Znajduje je najczÚĂciej w grupie mïodych ludzi podobnych sobie,
którzy takĝe nie posiadajÈ odpowiedniego zaplecza wĂród
dorosïych. Grupy takie czÚsto podejmujÈ zachowania problemowe, jako wyraz buntu wobec dorosïych, a takĝe traktujÈc
je jako wyraĝenie wïasnej toĝsamoĂci ksztaïtowanej na drodze
opozycji do Ăwiata dorosïych.
Alkohol czÚsto kojarzy siÚ mïodzieĝy z czymĂ pozytywnym.
DziÚki niemu moĝe zaspokoiÊ wïasne potrzeby – akceptacji
ze strony innych, podniesienia samooceny, nawiÈzania relacji
interpersonalnych, zmniejszenia zïego samopoczucia. DziÚki
alkoholowi dorastajÈcy mïody czïowiek moĝe osiÈgaÊ pozytywne efekty. Jego spoĝywanie nie jest tylko mïodzieñczÈ „fanaberiÈ”, ale takĝe sposobem zaspokajania waĝnych potrzeb.
W tym miejscu naleĝaïoby siÚ zatem zastanowiÊ – dlaczego
potrzeby te nie sÈ zaspokajane w konstruktywny sposób, ale
poprzez zachowania problemowe? Taka droga zaspokajania
potrzeb moĝe sugerowaÊ, ĝe mïodym ludziom brakuje umiejÚtnoĂci zaspokajania ich w konstruktywny sposób. PowoïujÈc
siÚ na wyniki badañ z 2011 r. moĝna poznaÊ motywy, dla których mïodzieĝ pije alkohol (a co za tym idzie – jakie potrzeby
poprzez to zachowanie zaspokaja). Na pytanie o to dlaczego
pijÈ alkohol, mïodzi ludzie odpowiedzieli w nastÚpujÈcy sposób:
– Mam lepszy humor i lepiej siÚ bawiÚ – 61%;
18

Zob. K. Ostaszewski [i in.], Raport techniczny z realizacji projektu
badawczego […].
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– Jestem bardziej wyluzowany – 61%;
– LubiÚ smak alkoholu – 51%;
– ChcÚ zapomnieÊ o swoich problemach – 39%;
– Nikt mi nie bÚdzie niczego zakazywaï – 27%;
– Z nudów – 22%;
– Wszyscy moi znajomi pijÈ – 21%;
– ChcÚ siÚ upiÊ – 19%;
– ChcÚ poczuÊ siÚ dorosïy – 14%19.
Motywy te moĝna podzieliÊ w pewne grupy. Alkohol przede
wszystkim poprawia humor mïodym ludziom, poza tym jest
drogÈ do dorosïoĂci oraz do nawiÈzania kontaktów z rówieĂnikami. NiepokojÈce moĝe siÚ wydawaÊ to, ĝe prawie 40%
mïodych ludzi w alkoholu szuka ucieczki od problemów. Potwierdza to zatem tezÚ o tym, ĝe alkohol pomaga w zaspokojeniu okreĂlonych potrzeb, których mïody czïowiek nie potraÞ
zaspokoiÊ na drodze zachowañ konstruktywnych. Ta nieumiejÚtnoĂÊ wyraĝa siÚ takĝe w tym, ĝe mïodzieĝ stosuje strategiÚ
ucieczkowÈ, nie próbujÈc siÚ konfrontowaÊ z doĂwiadczanymi
w ĝyciu trudnoĂciami. Wnioski te warto byïoby wziÈÊ pod uwagÚ w konstruowaniu adekwatnych strategii proÞlaktycznych20.
Warto mieÊ bowiem na uwadze to, ĝe zachowania problemowe
bardzo czÚsto nie sÈ wyrazem „zepsucia” mïodego czïowieka,
ale jego powaĝnych trudnoĂci, z którymi nie radzi sobie21.
19

Zob. Diagnoza motywów i zachowañ mïodzieĝy zwiÈzanych z alkoholem […].
20
Zob. M. Komorowska, Radzenie sobie ze stresem a uzaleĝnienia
wĂród nastolatków, „Remedium” (2008) nr 6, s. 4–5.
21
Zob. K. Dobryniewska, WraĝliwoĂÊ czynnik ryzyka uzaleĝnieñ?, „Remedium” (2007) nr 5, s. 22–23.
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Znaczenie dziaïañ proÞlaktycznych w odniesieniu
do spoĝywania alkoholu przez mïodzieĝ
ZastanawiajÈc siÚ nad znaczeniem dziaïañ proÞlaktycznych
skierowanych do mïodych ludzi, na poczÈtku warto przypomnieÊ, czym w ogóle jest proÞlaktyka. Przede wszystkim proÞlaktyka stanowi odpowiedě na istniejÈce ryzyko. Z kolei ryzyko
jest rozumiane jako okolicznoĂci nasilajÈce prawdopodobieñstwo wystÈpienia zjawiska problemowego (moĝe to byÊ naduĝywanie substancji psychoaktywnych, ale takĝe kradzieĝe,
bójki itp.). Warto mieÊ ĂwiadomoĂÊ tego, ĝe ryzyko nie stanowi
bezpoĂredniej przyczyny problemowego zjawiska, ale moĝe je
poprzedzaÊ i zapowiadaÊ (byÊ jego predykatorem), albo teĝ
wspóïwystÚpowaÊ z takim zjawiskiem (czyli byÊ jego korelatem)22. Wniosek stÈd taki, ĝe w celu zapobiegania rozwojowi
zachowañ problemowych naleĝy nauczyÊ siÚ rozpoznawania
czynników ryzyka oraz sposobów minimalizowania ich.
Badania przeprowadzone w grupie okoïo 3 tys. warszawskich gimnazjalistów pozwoliïy na identyÞkacjÚ czynników ryzyka rozwoju zachowañ problemowych w tej grupie. WĂród
czynników charakteryzujÈcych dzieci pijÈce alkohol w sposób
problemowy znalazïy siÚ nastÚpujÈce:
– Picie alkoholu przez bliskich kolegów i koleĝanki;
– Przemoc Þzyczna pomiÚdzy domownikami;
– Konßikty domowe zwiÈzane z piciem alkoholu przez rodziców;
22

Zob. K. Ostaszewski, ProÞlaktyka oparta na wiedzy, Konferencja
KBPN i PARPA (Jachranka 3–5 X 2011).
Alkoholizm mïodzieĝy – nowe trendy i elementy proÞlaktyki

57

– Upijanie siÚ przez starsze rodzeñstwo;
– Rodzina niepeïna lub zrekonstruowana;
– Upijanie siÚ przez znajomych dorosïych z miejsca zamieszkania;
– SpÚdzanie czasu poza domem (minimum 3–4 godz.
dziennie);
– Naraĝanie swojego bezpieczeñstwa dla ekscytujÈcych
przeĝyÊ;
– Wczesny wiek inicjacji alkoholowej (11 lat i wczeĂniej);
– DoĂwiadczanie problemów psychicznych (tj. zïego samopoczucia, przygnÚbienia, stresu), problemów emocjonalnych23.
Co oznaczajÈ przywoïane wyniki? Nie mówiÈ one na pewno
o tym, ĝe dzieci charakteryzowane przez te czynniki na pewno
bÚdÈ naduĝywaïy alkoholu. Oznacza to natomiast, ĝe naleĝÈ
one do grupy dzieci zagroĝonych rozwojem tego problemu.
MajÈc na uwadze tÚ wiedzÚ, stosownymi dziaïaniami podjÚtymi wobec takich dzieci byïyby wïaĂnie dziaïania proÞlaktyczne
majÈce na celu obniĝenie tego ryzyka. Tutaj wïaĂnie nieodzowna wydaje siÚ wiedza na temat tego, jak powinny wyglÈdaÊ
tego rodzaju dziaïania.
W celu podjÚcia najszerszych dziaïañ proÞlaktycznych
warto zastanowiÊ siÚ, jakie czynniki mogÈ chroniÊ mïodych
ludzi przed rozwojem problemowych zachowañ, takich jak
naduĝywanie alkoholu. Wiedzy tej dostarczajÈ wyniki badañ
warszawskich, w których poszukiwano równieĝ tzw. czynników
chroniÈcych. SkÈd wziÚïa siÚ idea poszukiwania takich czyn23

Zob. K. Ostaszewski [i in.], Raport techniczny z realizacji projektu
badawczego p.n. Monitorowanie zachowañ ryzykownych mïodzieĝy.
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ników? Otóĝ obserwacje rzeczywistoĂci pokazaïy, ĝe czÚĂÊ
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozwija siÚ prawidïowo pomimo niesprzyjajÈcych warunków ĝycia (np. chronicznej biedy,
alkoholizmu w rodzinie, bezrobocia rodziców itd.). Skïoniïo to
zatem do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co takiego
dzieje siÚ, ĝe niektóre dzieci wychowujÈce siÚ w niesprzyjajÈcych warunków rozwijajÈ zaburzone zachowania, a inne nie.
Badacze doszli do wniosku, ĝe muszÈ istnieÊ okreĂlone czynniki wpïywajÈce na procesy pozytywnej adaptacji (resilience),
które zostaïy okreĂlone czynnikami chroniÈcymi. Czynniki te
nie usuwajÈ negatywnych doĂwiadczeñ albo niekorzystnych
czynników z ĝycia mïodego czïowieka, lecz pozwalajÈ mu
zmagaÊ siÚ z nimi z lepszym skutkiem, dodajÈ siï i pozwalajÈ
podnieĂÊ siÚ po trudnych doĂwiadczeniach24.
Tabela 7. Systemy adaptacyjne i indywidualne czynniki chroniÈce mïodzieĝ przed zachowaniami problemowymi
Systemy adaptacyjne

Indywidualne czynniki
chroniÈce – osobowe

Procesy motywacyjne

Posiadanie planów i celów
ĝyciowych

Samokontrola i samoregulacja

Radzenie sobie z negatywnymi
emocjami, kontrola impulsów

Samoakceptacja

Poczucie wïasnej wartoĂci, wiara
we wïasne moĝliwoĂci

24

Zob. tenĝe, ProÞlaktyka oparta na wiedzy.
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Radzenie sobie z trudnymi
sytuacjami i nabywanie
kompetencji

UmiejÚtnoĂci spoïeczne,
porozumiewanie siÚ z innymi
w sytuacjach konßiktowych,
rozwiÈzywanie problemów,
asertywnoĂÊ, poczucie wïasnej
skutecznoĂci

Badania warszawskie pozwoliïy odkryÊ, jakie czynniki charakteryzujÈ dzieci, które nie siÚgajÈ po alkohol. NaleĝÈ do nich
nastÚpujÈce:
– Rozmowy z rodzicami o wydarzeniach dnia codziennego
(przynajmniej raz w tygodniu);
– Monitorowanie przez rodziców czasu spÚdzanego przez
dziecko wieczorem poza domem;
– Wsparcie emocjonalne ze strony mamy;
– Dobry kontakt z tatÈ;
– Czas spÚdzany z mamÈ oraz czas spÚdzany z tatÈ;
– Dobry kontakt ze starszym rodzeñstwem;
– Posiadanie mentora – kogoĂ dorosïego z rodziny lub
spoza rodziny;
– Kontrola sÈsiada lub innych dorosïych osób z miejsca
zamieszkania;
– Pozytywny stosunek do szkoïy;
– Pozytywny stosunek do nauczycieli;
– Przekonanie, ĝe nauka w szkole pomaga w osiÈganiu celów ĝyciowych;
– Odrabianie pracy domowej;
– Subiektywne normy przeciwne piciu alkoholu;
– Udziaï w praktykach i uroczystoĂciach religijnych;
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– Pozytywny stosunek do wiary;
– Dodatkowe zajÚcia i konstruktywne zachowania25.
Jak moĝna zauwaĝyÊ, poszczególne czynniki odnoszÈ siÚ
do róĝnych Ărodowisk – szkolnego, rodzinnego, itd. W dziaïaniach proÞlaktycznych nie sposób wyrównywaÊ wszystkich
deÞcytów wychowawczych, warto jednak podejmowaÊ dziaïania moĝliwe do realizacji np. Ărodowisku szkolnym (przy
duĝych deÞcytach o charakterze rodzinnym). Jest to waĝne
o tyle, ĝe odpowiednie oddziaïywania w jednym obszarze
mogÈ przyczyniÊ siÚ do rekompensowania braków z innego
obszaru.

Poziomy proÞlaktyki
Dziaïania proÞlaktyczne naleĝy podejmowaÊ wobec róĝnych grup. Nie powinny one obejmowaÊ tylko mïodzieĝy
juĝ zagroĝonej czy dotkniÚtej zaburzeniem. Wszyscy wiemy,
ĝe „lepiej zapobiegaÊ niĝ leczyÊ”, dlatego teĝ waĝne sÈ jak
najszersze i najwczeĂniejsze oddziaïywania majÈce na celu
ksztaïtowanie odpowiednich postaw mïodzieĝy.
BiorÈc pod uwagÚ odbiorców dziaïañ proÞlaktycznych, wyróĝnia siÚ nastÚpujÈce rodzaje tych dziaïañ:
1. ProÞlaktyka uniwersalna – skierowana do caïej populacji (o przeciÚtnym poziomie ryzyka).
2. ProÞlaktyka selektywna – skierowana do grup (jednostek) podwyĝszonego ryzyka wystÈpienia problemów.
25

Zob. K. Ostaszewski [i in.], Raport techniczny z realizacji projektu
badawczego p.n. Monitorowanie zachowañ ryzykownych mïodzieĝy.
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3. ProÞlaktyka wskazujÈca – skierowana do grup (jednostek) zagroĝonych w wysokim stopniu wystÈpieniem problemów (przejawiajÈcych pierwsze symptomy zaburzeñ czy
problemów)26.
ProÞlaktyka uniwersalna skierowana moĝe byÊ np. do caïej szkoïy. Przykïadowe dziaïania mogÈ polegaÊ na promowaniu opóěniania wieku inicjacji alkoholowej, a ich celem bÚdzie
redukcja czynnika ryzyka, poniewaĝ wczesny wiek inicjacji jest
jednym z silniejszych predykatorów póěniejszych problemów
alkoholowych i innych zachowañ ryzykownych.
IstniejÈ okreĂlone czynniki ryzyka dla wczesnej inicjacji alkoholowej, do których naleĝÈ m.in. koledzy „uĝywajÈcy” alkoholu, spostrzeganie postaw aprobujÈcych jego uĝywanie oraz
pozytywne oczekiwania wobec uĝywania alkoholu.
ProÞlaktyka uniwersalna powinna byÊ podejmowana m.in.
dlatego, ĝe podejmowanie zachowañ ryzykownych w sposób naturalny pojawia siÚ w okresie dojrzewania. Wynika to
ze zmniejszania siÚ w tym wieku ochrony ze strony dorosïych
oraz nasilenia czynników ryzyka. Naturalne w okresie dojrzewania stajÈ siÚ takie zachowania, jak eksperymentowanie
z dziaïaniami niedozwolonymi, poszukiwanie wïasnej toĝsamoĂci, poszukiwanie grupy odniesienia, autorytetu, chÚÊ
zaistnienia, przewraĝliwienie na swoim punkcie, trudnoĂci
z przeĝywaniem frustracji, itd.
BiorÈc pod uwagÚ te naturalne zjawiska rozwojowe, naleĝy
podkreĂliÊ ogromne znaczenie podjÚcia dziaïañ proÞlaktycznych wobec nauczycieli. Przede wszystkim lepsze rozumie26

Zob. K. Ostaszewski, Nowe deÞnicje poziomów proÞlaktyki, „Remedium” (2005) nr 7–8, s. 40–41.
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nie mïodzieĝy i jej zachowañ moĝe przekïadaÊ siÚ na bardziej
efektywnÈ pracÚ nauczycieli. Naleĝaïoby zatem zapoznawaÊ
nauczycieli ze specyÞkÈ procesów rozwojowych wczesnej adolescencji, informowaÊ o zadaniach rozwojowych tego okresu
oraz funkcjach, jakie peïniÈ w tym okresie zachowania problemowe. Poza tym, ze wzglÚdu na nasilenie zachowañ problemowych w okresie dojrzewania mïodzieĝy, wielu nauczycieli
moĝe doĂwiadczaÊ w swej pracy obciÈĝenia psychicznego,
poczucia niepowodzenia, braku sensu wykonywanej pracy,
co moĝe byÊ prostÈ drogÈ do wypalenia zawodowego. Naleĝy zatem szczególnie dbaÊ o komfort psychiczny nauczycieli,
zapewniÊ im moĝliwoĂci doskonalenia wïasnych kompetencji
oraz ksztaïtowaÊ klimat wsparcia i zaufania pomiÚdzy nauczycielami w szkole27.
Kolejnym waĝnym dziaïaniem jest ochrona i wzmacnianie
pozytywnego stosunku uczniów do nauczycieli, którzy powinni
byÊ postrzegani jako osoby kompetentne w swojej dziedzinie
i jednoczeĂnie otwarte na potrzeby uczniów.
Jeĝeli chodzi o dziaïania skierowane wobec uczniów, wĂród
tych, które majÈ szczególne znaczenie, naleĝaïoby wymieniÊ
nastÚpujÈce:
– Wspieranie konstruktywnych zainteresowañ i zajÚÊ pozalekcyjnych mïodzieĝy (np. zajÚcia artystyczne, przedmiotowe,
wolontariat);
– Organizowanie specjalistycznych zajÚÊ dla mïodzieĝy
z wiÚkszym zapotrzebowaniem na stymulacjÚ (mïodzieĝ ta naraĝona jest w wiÚkszym stopniu niĝ przeciÚtnie na podejmowa27

Zob. K. Ostaszewski [i in.], Raport techniczny z realizacji projektu
badawczego p.n. Monitorowanie zachowañ ryzykownych mïodzieĝy.
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nie zachowañ ryzykownych, w tym – naduĝywanie substancji
psychoaktywnych, dlatego teĝ zajÚcia sportowe powinny byÊ
nieodïÈcznie zwiÈzane z dziaïaniami wychowawczymi, wdraĝaniem zasad i przestrzeganiem dyscypliny);
– Wspieranie konstruktywnych grup mïodzieĝowych (siÚganie po alkohol czÚsto wynika z chÚci spÚdzania czasu
z rówieĂnikami, potrzeby akceptacji i potrzeby przynaleĝnoĂci;
chcÈc byÊ w grupie mïodzieĝ czÚsto podejmuje zachowania
problemowe, poniewaĝ brakuje jej alternatywnych grup, do
których mogïaby naleĝeÊ);
– Wspóïpraca z rodzicami – niezbÚdny element szkolnego
programu proÞlaktyki: wiÚkszoĂÊ problemów mïodego czïowieka jest wyrazem problemów na poziomie rodziny stÈd niemoĝliwa jest „zmiana” nastolatka bez „zmiany” jego kontekstu ĝycia;
– Edukacja rodziców, nauka umiejÚtnoĂci wychowawczych,
uwraĝliwianie na prawidïowoĂci i potrzeby rozwojowe mïodzieĝy w wieku dojrzewania;
– Edukacja normatywna – ksztaïtowanie indywidualnych
norm mïodych ludzi przeciwnych spoĝywaniu alkoholu;
– Ksztaïtowanie umiejÚtnoĂci ĝyciowych28.
Jeĝeli chodzi o ksztaïtowanie umiejÚtnoĂci ĝyciowych, to
coraz czÚĂciej podkreĂla siÚ bardzo duĝÈ rolÚ tego rodzaju
dziaïañ w proÞlaktyce zachowañ problemowych. Obserwacje
i badania potwierdzajÈ bowiem, ĝe przyczynÈ bardzo wielu
problemów mïodych ludzi jest brak umiejÚtnoĂci zaspokajania
wïasnych potrzeb w konstruktywny sposób29.
28

Zob. tamĝe.
Zob. B. Woynarowska, Ksztaïtowanie umiejÚtnoĂci, „Remedium”
(2002) nr 5, s. 1–3.
29
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Jak deÞniowane sÈ umiejÚtnoĂci ĝyciowe? Wedïug ¥wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) umiejÚtnoĂci ĝyciowe to takie,
które umoĝliwiajÈ „czïowiekowi pozytywne zachowania przystosowawcze, dziÚki którym moĝe skutecznie sobie radziÊ
z zadaniami (wymaganiami) i wyzwaniami codziennego ĝycia”.
Inaczej mówiÈc chodzi tu o kompetencje psychospoïeczne.
Ksztaïtowanie umiejÚtnoĂci ĝyciowych jest rekomendowane
przez WHO od ponad 10 lat jako nieodïÈczny element programów edukacyjnych w szkoïach. SpecjaliĂci polscy takĝe juĝ
od kilku lat zwracajÈ uwagÚ na znaczenie tych umiejÚtnoĂci30.
UmiejÚtnoĂci ĝyciowe dotyczÈ róĝnych dziedzin ĝycia i naleĝÈ do nich nastÚpujÈce:
1. Podejmowanie decyzji i rozwiÈzywanie problemów (takĝe: poszukiwanie alternatyw, ocena ryzyka, uzyskiwanie informacji i ich ocena, przewidywanie konsekwencji dziaïañ i zachowañ, stawianie sobie celów itd.).
2. Twórcze i krytyczne myĂlenie.
3. Skuteczne porozumiewanie siÚ i utrzymywanie dobrych
relacji interpersonalnych (np. aktywne sïuchanie, przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnych, komunikowanie siÚ
werbalne i niewerbalne, asertywnoĂÊ, umiejÚtnoĂÊ negocjowania, rozwiÈzywania konßiktów, wspóïdziaïanie, praca w zespole).
4. SamoĂwiadomoĂÊ i empatia (np. samoocena, identyÞkacja wïasnych mocnych i sïabych stron, pozytywne myĂlenie,
budowanie obrazu wïasnej osoby i wïasnego ciaïa, samowychowanie).
30

Zob. J. WÚgrzewska-Giluñ, ABC narkotyków, „Remedium” (2007) nr 5,
s. 16–17.
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5. Radzenie sobie z emocjami i kierowanie stresem (takĝe
samokontrola, radzenie sobie z presjÈ, lÚkiem, trudnymi sytuacjami, poszukiwanie pomocy, gospodarowanie czasem).
Posiadanie rozwiniÚtych umiejÚtnoĂci ĝyciowych sprzyja
natomiast:
– prawidïowemu rozwojowi psychospoïecznemu,
– realizacji zadañ rozwojowych,
– zaspokajaniu potrzeb,
– przygotowaniu do ĝycia,
– radzeniu sobie z trudnoĂciami,
– pierwotnej proÞlaktyce wielu problemów zdrowotnych
i spoïecznych31.
Analiza porównawcza tradycyjnych programów proÞlaktycznych realizowanych w szkoïach z programami edukacji
opartymi na rozwijaniu umiejÚtnoĂci ĝyciowych, potwierdza
duĝe korzyĂci pïynÈce z drugiego rodzaju oddziaïywañ.
Tabela 8. Porównanie tradycyjnych programów proÞlaktycznych i programów edukacji opartych na rozwijaniu umiejÚtnoĂci
ĝyciowych32
Programy
proÞlaktyczne

Edukacja oparta na
rozwijaniu umiejÚtnoĂci ĝyciowych

Rodzaj
Opieranie siÚ presji
umiejÚtnoĂci i odmawianie

Róĝne umiejÚtnoĂci
dostosowane do wieku
i potrzeb

31
32
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– Wspieranie zadañ
rozwojowych i zaspokajanie potrzeb mïodzieĝy
– Uïatwienie radzenia
sobie z trudnoĂciami
– Zapobieganie zachowaniom problemowym
– PowiÈzane z programem dydaktyczno-wychowawczym szkoïy

Kontekst

Zapobieganie zachowaniom problemowym
(odrÚbne programy)

Adresaci

Wybrane grupy – o najwiÚkszym ryzyku rozwo- Caïa populacja
ju zaburzeñ

Wykonawcy

SpecjaliĂci z zewnÈtrz
lub przeszkoleni nauczyciele

Nauczyciele róĝnych
przedmiotów

Dïugotrwaïe oddziaCzas trwania Krótkie okresy realizacji
ïywania na kolejnych
i powtarzal- programu, czÚsto bez
etapach edukacji – prokontynuacji
noĂÊ
gramy „spiralne”

WHO zaleca wdraĝanie do podstawowego programu szkóï
tej nowej koncepcji, wedïug której naleĝy wyposaĝaÊ mïodego
czïowieka w odpowiedniÈ wiedzÚ, ksztaïtowaÊ w nim postawy
i umiejÚtnoĂci, dziÚki którym podejmie on wiÚkszÈ odpowiedzialnoĂÊ za wïasne ĝycie, bÚdzie potraÞï dokonywaÊ zdrowych wyborów ĝyciowych, bÚdzie bardziej odporny na negatywne wpïywy i presjÚ ze strony innych, a takĝe bÚdzie unikaï
zachowañ ryzykownych i szkodliwych dla zdrowia. Badania
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potwierdzajÈ efektywnoĂÊ ksztaïtowania umiejÚtnoĂci ĝyciowych, które przekïadajÈ siÚ na lepsze funkcjonowanie dziecka
w szkole, poprawÚ jego relacji z nauczycielami, wiÚkszÈ satysfakcjÚ z nauki szkolnej, wzrost pewnoĂci siebie, obniĝenie
absencji szkolnej33.
Ksztaïtowanie umiejÚtnoĂci ĝyciowych jako element proÞlaktyki moĝna zaobserwowaÊ w wielu juĝ dziaïaniach podejmowanych w naszym kraju. DokonujÈc analizy rekomendowanych przez PañstwowÈ AgencjÚ RozwiÈzywania Problemów
Alkoholowych programów proÞlaktycznych do realizowania
w szkoïach zwraca uwagÚ fakt, ĝe wiÚkszoĂÊ z nich opiera siÚ
wïaĂnie m.in. na rozwijaniu tych umiejÚtnoĂci34.
ProÞlaktyka selektywna, zwana inaczej uprzedzajÈcÈ,
polega na skierowaniu dziaïañ wobec grupy osób, na które
dziaïajÈ juĝ czynniki ryzyka. W przypadku dziaïañ skierowanych do tej grupy podstawÈ ich podjÚcia jest fakt przynaleĝnoĂci dziecka do grupy ryzyka, ale jeszcze nie wystÚpowanie
u niego problemu. ZnajomoĂÊ czynników ryzyka jest niezmiernie waĝna w dziaïaniach proÞlaktycznych. WĂród czynników
tych, które oddziaïujÈ na dziecko i mogÈ generowaÊ u niego
powstawanie problemów znajdujÈ siÚ nastÚpujÈce:
A) ZwiÈzane ze szkoïÈ i naukÈ w szkole – niepowodzenia
w nauce (brak postÚpów, ubogie sïownictwo, kïopoty z naukÈ
czytania i pisania), negatywny stosunek do szkoïy i obowiÈzków szkolnych (wagary, nieodrabianie prac domowych, ne33

Zob. tamĝe.
Zob. Wybrane ogólnopolskie programy proÞlaktyczne [online], [dostÚp: 12 XII 2011], dostÚpny w Internecie: <http://www.parpa.pl/index.
php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=186>.
34
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gatywny stosunek do nauczycieli), problemy z zachowaniem
w szkole (agresja wobec rówieĂników, bójki, konßikty z nauczycielami), niewystarczajÈcy czas poĂwiÚcany na zadania
domowe (spÚdzanie wolnego czasu poza domem);
B) ZwiÈzane z rodzicami i rodzinÈ – alkoholizm i inne uzaleĝnienia rodziców (wiÚksza biologiczna podatnoĂÊ dziecka
na uzaleĝnienie), nieprawidïowa realizacja ról rodzicielskich
(wrogoĂÊ wobec dziecka, emocjonalne odrzucenie, niespójne
i niekonsekwentne postÚpowanie, brak nadzoru), chroniczne
konßikty rodzinne z udziaïem dziecka, przyzwalajÈce postawy rodziców (wobec róĝnych zachowañ dziecka, brak granic),
negatywne wzory starszego rodzeñstwa (uĝywanie substancji
psychoaktywnych);
C) ZwiÈzane z rówieĂnikami – rówieĂnicy, którzy uĝywajÈ
lub przejawiajÈ inne zachowania problemowe, spostrzeganie
u znaczÈcych rówieĂników aprobaty dla uĝywania substancji
psychoaktywnych (przekonanie o oczekiwaniu takich zachowañ przez nich samych), pozytywne oczekiwania wobec skutków spoĝywania alkoholu;
D) ZwiÈzane ze Ărodowiskiem lokalnym – niekorzystne
czynniki ekonomiczne (bieda, niski status spoïeczno-ekonomiczny), niski poziom nauczania i opieki w szkole, wysoka dostÚpnoĂÊ substancji psychoaktywnych dla mïodzieĝy.
ProÞlaktyka wskazujÈca skierowana jest do osób, które
przejawiajÈ wczesne symptomy problemów (uĝywanie substancji), ale nie speïniajÈ kryteriów uzaleĝnienia.
¥cieĝka rozwoju problemowych zachowañ u dziecka opiera
siÚ na kumulacji róĝnych czynników ryzyka. Jednym z najistotniejszych jest nieprawidïowa realizacja ról rodzicielskich,
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która nasila wpïyw innych szkodliwych czynników na dziecko.
Zachowania rodziców, takie jak: wrogoĂÊ wobec dziecka, odrzucenie, niekonsekwentna dyscyplina, mogÈ nakïadaÊ siÚ na
deÞcyty, które dziecko przejawia (np. zaburzenia uwagi, nadpobudliwoĂÊ, impulsywnoĂÊ). DeÞcyty dziecka z kolei mogÈ
generowaÊ lub nasilaÊ juĝ istniejÈce problemy w szkole, np.
trudnoĂci w nauce, odrzucenie przez rówieĂników, agresywne
zachowania. Problemowe zachowania oraz brak wsparcia ze
strony osób dorosïych moĝe prowadziÊ do przyïÈczenia siÚ
dziecka do problemowej grupy rówieĂniczej, w której takie zachowania sÈ czymĂ oczekiwanym i uznawanym. W grupie takiej
dziecko powtarza te zachowania i w konsekwencji tego utrwala
je. Jednym z takich zachowañ jest spoĝywanie alkoholu.
ZauwaĝyÊ naleĝy, ĝe w przypadku dzieci przejawiajÈcych
juĝ problemowe zachowania niezbÚdne sÈ zintegrowane dziaïania wpisane w caïy system otaczajÈcy dziecko. NiezbÚdna
jest praca z rodzinÈ (jej edukacja lub nawet terapia), korygowanie deÞcytów dziecka oraz jego zaburzeñ w rozwoju spoïecznym. Konieczne jest takĝe ksztaïtowanie odpowiednich
postaw oraz zachowañ polegajÈcych na wyraĝaniu wïasnego
zdania czy wzmacnianie poczucia wïasnej wartoĂci35.

Jak pomagaÊ mïodemu czïowiekowi
z problemami?
Mïody czïowiek, który traÞa do poradni lub specjalisty,
posiada najczÚĂciej wïasnÈ, indywidualnÈ koncepcjÚ ĝycia.
35
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Wyrasta ona na bazie buntu charakterystycznego dla okresu
adolescencji, negowania Ăwiata dorosïych oraz modelowania przez media i Ăwiat rówieĂników. Koncepcji tej broni za
wszelkÈ cenÚ, gdyĝ jest ona elementem jego toĝsamoĂci. Posiadane przekonania sÈ ěródïem oporu wobec osoby pomagajÈcej, przed którÈ musi broniÊ substancji psychoaktywnych
peïniÈcych w jego ĝyciu waĝnÈ rolÚ (bardzo czÚsto pozytywnÈ
zwïaszcza wtedy, gdy okres zaĝywania jest stosunkowo krótki, a mïody czïowiek nie doĂwiadczyï jeszcze w swoim ĝyciu
powaĝniejszych konsekwencji spoïecznych i zdrowotnych tej
konsumpcji).
Pierwszy kontakt – mïody czïowiek ma poczucie, ĝe doroĂli juĝ wystarczajÈco wiele razy pouczali go, przepytywali,
obwiniali, itd. W zwiÈzku z tym rozmowa powinna byÊ pozbawiona pouczania, zawstydzania i apelowania do rozsÈdku.
Naleĝy skupiÊ siÚ na tym, co dla mïodego czïowieka waĝne,
trudne i tym, przeciw czemu siÚ buntuje. Próbujemy ustaliÊ
przyczyny zaĝywania przez niego substancji. Patrzymy na niego nie przez pryzmat jego picia, ale jego aktualnej sytuacji
ĝyciowej. Staramy siÚ wyraĝaÊ ciepïo i empatiÚ, która nie jest
jednak podporzÈdkowaniem siÚ mïodemu czïowiekowi ani akceptacjÈ jego zachowania. Motywowanie do zmiany zachowania powinno koncentrowaÊ siÚ na sytuacji ĝyciowej mïodego
czïowieka i niesieniu mu pomocy.
Praca z mïodymi luděmi róĝni siÚ zasadniczo od terapii dorosïych. Od czïowieka mïodego trudno wymagaÊ peïnej odpowiedzialnoĂci za wïasne zachowania – spoczywa ona przede
wszystkim na osobach dorosïych. U osób dorosïych pracuje
siÚ najpierw nad uzaleĝnieniem, a w dalszej kolejnoĂci – nad
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innymi problemami ĝyciowymi. U mïodzieĝy punktem wyjĂcia
jest socjalizacja – nabywanie umiejÚtnoĂci ĝycia w spoïeczeñstwie, a w drugiej kolejnoĂci – problem uzaleĝnienia. Mïody
czïowiek myĂli kategoriami „tu i teraz”, nie potraÞ on przyswoiÊ celu, jakim jest abstynencja, która w perspektywie poprawi jego ĝycie. On chce widzieÊ efekty – poprawÚ ĝycia tu
i teraz. Posiada on innÈ perspektywÚ czasowÈ niĝ dorosïy –
przyszïoĂÊ to dla niego najbliĝsze godziny, a miesiÈc – to niewyobraĝalna odlegïoĂÊ. Im bardziej odlegïe cele przedstawiamy mïodemu czïowiekowi, tym niĝsza bÚdzie jego motywacja.
Celem pomocy powinna byÊ wiÚc poprawa aktualnej sytuacji
ĝyciowej – w czym moĝe pomóc mu abstynencja. Waĝne, aby
mïody czïowiek sam dokonaï wyboru zmiany swojego ĝycia.
U wiÚkszoĂci mïodych traÞajÈcych do placówek uzaleĝnienie jest zaburzeniem wtórnym. Bardzo czÚsto towarzyszÈ im
zaburzenia emocjonalne bÚdÈce efektem trudnych doĂwiadczeñ w Ărodowisku rodzinnym. SiÚganie po substancjÚ moĝe
byÊ wyrazem nieprawidïowej adaptacji do trudnej sytuacji (nieumiejÚtnoĂci poradzenia sobie z problemami). Alkohol moĝe
przynieĂÊ chwilowÈ ulgÚ, przez co staje siÚ gratyÞkujÈcy.
Zaburzenie zachowania staje siÚ dla mïodego czïowieka
jedynÈ znanÈ i osiÈgalnÈ dla niego formÈ oderwania siÚ od
ciÚĝkich doĂwiadczeñ, moĝliwoĂciÈ wziÚcia „oddechu”. Bez
dogïÚbnego poznania podïoĝa tych problemów nie sposób
w krótkim czasie „zmieniÊ” mïodego czïowieka i „poprawiÊ” go
pod wzglÚdem zachowania i sfery emocjonalnej. Zajmowanie
siÚ tylko uzaleĝnieniem moĝe prowadziÊ do tego, ĝe zajmujemy siÚ problemem abstrakcyjnym, który nie zaistniaïby, gdyby
nie istniejÈce okolicznoĂci ĝyciowe.
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W pracy z mïodym czïowiekiem punkt wyjĂcia stanowi
zbudowanie u niego motywacji do zmiany destrukcyjnych zachowañ. Motywacja traktowana jest jako stan, a nie cecha,
dlatego teĝ moĝe siÚ ona zmieniaÊ, podlegaÊ modyÞkacjom
itd. Prochaska i Di Clemente36 zaproponowali teoretyczny model zmiany, jaka zachodzi w czïowieku bÚdÈcym na drodze
szkodliwych zachowañ. Osoba taka przechodzi przez kolejne
stadia (nie wszystkie muszÈ wystÈpiÊ), w których motywacja
do zmiany tych zachowañ ulega przemianom:
1. Stadium rozwaĝañ, reßeksji i wÈtpliwoĂci.
2. Stadium podejmowania decyzji.
3. Stadium aktywnego wprowadzania zmiany (dziaïania).
4. Stadium utrwalania zmiany.
5. Stadium nawrotu.
Wyróĝnienie tych stadiów stanowi podstawÚ pracy z czïowiekiem, takĝe mïodym, sugerujÈc jaki jest poziom motywacji
do zmiany osoby znajdujÈcej siÚ na danym etapie przemiany
i jak nad niÈ pracowaÊ.
Pierwsze, wstÚpne stadium ma charakter przedreßeksyjny
– przed rozpoczÚciem zmiany i polega na tym, ĝe osoba nie
rozwaĝa moĝliwoĂci zmiany, poniewaĝ nie dostrzega w swoim
ĝyciu ĝadnych problemów wynikajÈcych z uĝywania Ărodka.
Na tym etapie najwaĝniejsze jest uĂwiadomienie problemu
mïodemu czïowiekowi, zanim pogïÚbi siÚ on jeszcze bardziej.
Moĝna to zrobiÊ m.in. poprzez uĂwiadamianie zgubnego wpïy-

36

Zob. J. O. Prochaska, C. C. Di Clemente, Transtheoretical therapy.
Toward a more integrative model of change, „Journal of Counseling and
Clinical Psychology” (1982) nr 51, s. 390–395.
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wu zaĝywania Ărodka na ĝycie mïodego czïowieka. Przydatne
jest teĝ wywieranie konstruktywnej presji Ărodowiska.
Druga faza ma charakter przeïomowy – mïody czïowiek
uĂwiadamia sobie, ĝe ma problem i musi dokonaÊ zmiany,
jednak trudno mu podjÈÊ jednoznacznÈ decyzjÚ. WystÚpuje
tu wyraěna ambiwalencja. UĂwiadomienie sobie moĝliwych
negatywnych konsekwencji zaĝywania Ărodka rodzi chÚÊ do
zmiany, jednak lÚk przed niÈ kaĝe trwaÊ w znanym status quo.
Rodzi to rozdarcie wewnÚtrzne pomiÚdzy pozytywnymi efektami dziaïania Ărodka a nieprzyjemnymi, negatywnymi skutkami, pomiÚdzy atrakcyjnoĂciÈ a destrukcjÈ, dalszym piciem
i zaprzestaniem.
Na tym etapie nie naleĝy naciskaÊ ani przynaglaÊ mïodego czïowieka do podjÚcia decyzji, ale poprzez analizÚ sytuacji
oraz dyskusje na temat zysków i strat pozwoliÊ mu na podjÚcie samodzielnej decyzji. Klimat rozmowy powinien opieraÊ
siÚ na wspóïpracy, szacunku, partnerstwie, wydobywaniu wewnÚtrznej motywacji do zmiany oraz uznania prawa mïodego czïowieka do decydowania o sobie, nawet jeĂli nie jest on
jeszcze peïnoletni.
W oparciu o znajomoĂÊ stadiów opracowana zostaïa metoda wywiadu motywacyjnego, który powinien odpowiadaÊ
na odmienne potrzeby osób znajdujÈcych siÚ na róĝnych stadiach zmiany i gotowoĂci do niej. Waĝnym elementem nawiÈzania kontaktu z mïodym czïowiekiem i udzielenia mu pomocy
jest uĂwiadomienie mu problemu oraz wzbudzenie w nim wystarczajÈcej do zmiany motywacji37.
37
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Podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu motywacyjnego:
1. Wyraĝanie empatii – akceptowanie, reßeksyjne sïuchanie i rozumienie ambiwalencji jako stanu normalnego, wyraĝajÈcego walkÚ wewnÚtrznÈ, wÈtpliwoĂci. RozumieÊ to nie „zgadzaÊ siÚ” czy pozwalaÊ na coĂ.
2. Ukazywanie rozbieĝnoĂci miÚdzy stanem obecnym
a tym, jaki mïody czïowiek chciaïby osiÈgnÈÊ (w obszarze
zdrowia, rodziny, przyjaěni, edukacji, poczucia wïasnej wartoĂci, osobistych celów).
3. Unikanie udowadniania – opiera siÚ na twierdzeniu, ĝe
im silniej czïowiek jest przekonywany, tym bardziej unika wykonania tego, do czego jest przekonywany.
4. Praca z oporem – polega na rozumieniu oporu jako wyrazu nieuwzglÚdniania ambiwalencji mïodego czïowieka. Im
bardziej nastolatek jest naciskany w okreĂlonym kierunku, tym
bardziej utwierdza siÚ on w swoim przekonaniu. Opór nie jest
wyrazem braku motywacji, przeciwnie – wyraĝa wahania, zastanawianie siÚ. Naleĝy go wykorzystaÊ – podchwytywaÊ wÈtpliwoĂci, dopytywaÊ, ale nie wyraĝaÊ agresji czy wycofania.
5. Wspieranie poczucia osobistej sprawczoĂci – zasadniczym celem terapii motywujÈcej jest wzmocnienie wiary nastolatka w samego siebie, w swojÈ zdolnoĂÊ do poradzenia
sobie z problemem i trudnoĂciami towarzyszÈcymi mu. Chodzi o motywowanie do poszukiwania wïasnych zasobów do
dokonania zamierzonej zmiany38.

38

Zob. W. R. Miller, S. Rollnick, Wywiad motywujÈcy: jak przygotowaÊ
ludzi do zmiany, tïum. A. Pokojska, Kraków 2010.
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Podsumowanie
Problem uĝywania i naduĝywania alkoholu jest wciÈĝ
aktualny, a nawet obserwuje siÚ jego nasilanie. Uzasadnia
to podejmowanie wszelkich dziaïañ sïuĝÈcych proÞlaktyce.
SkutecznoĂÊ tych dziaïañ zaleĝy m.in. od stopnia znajomoĂci przyczyn i przebiegu zjawiska problemowego. Takĝe
niesienie pomocy mïodemu czïowiekowi musi byÊ poprzedzone rozumieniem jego problemu i kontekstu, w którym ten
problem powstawaï i narastaï. Konieczna jest takĝe ogólna
wiedza na temat mïodych ludzi, ich potrzeb, prawidïowoĂci
rozwojowych, które mogÈ przyczyniÊ siÚ do powstania problemu. Niniejszy artykuï miaï na celu zaprezentowanie zjawiska alkoholizmu mïodzieĝy oraz pokazanie, na jakim tle ten
problem moĝe powstawaÊ. Na zakoñczenie warto raz jeszcze
podkreĂliÊ, ĝe problem alkoholowy mïodego czïowieka nie
jest wyrazem jego „zepsucia” czy zïej woli. Znacznie czÚĂciej
picie alkoholu staje siÚ zrozumiaïe, kiedy spojrzy siÚ na mïodego czïowieka przez pryzmat jego sytuacji ĝyciowej. Warto zatem w kontakcie z takÈ osobÈ zadawaÊ sobie pytania:
Dlaczego pije alkohol? Przed czym siÚ buntuje? Co go boli?
Przed czym ucieka? Z czym sobie nie radzi? W czym pomaga mu alkohol? Dlaczego nie chce zaprzestaÊ spoĝywania
go? NajwaĝniejszÈ wskazówkÈ w kontakcie z takÈ osobÈ jest
empatia i próba zrozumienia, która nie oznacza akceptacji
problemowego zachowania czy teĝ ulegïoĂci wobec mïodego czïowieka. Oznacza ona jedynie to, ĝe nie patrzy siÚ na
niego przez pryzmat jego problemu, ale podejmuje siÚ próbÚ
zrozumienia, dlaczego ĝycie wydaje mu siÚ tak trudne, ĝe nie
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potraÞ poradziÊ sobie z nim bez Ărodka „znieczulajÈcego”,
jakim jest alkohol.
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Poradnia Leczenia Uzaleĝnieñ dla Dzieci i Mïodzieĝy w Lublinie

Formy pomocy osobom przyjmujÈcym
substancje psychoaktywne na przykïadzie
poradni dla dzieci i mïodzieĝy

Pomoc dzieciom i mïodzieĝy przyjmujÈcej substancje psychoaktywne jest przedsiÚwziÚciem trudnym i specyÞcznym
porównujÈc do form pomocy osobom dorosïym. Wynika to i ze
specyÞki potencjalnego podopiecznego i z jeszcze wiÚkszych
wymagañ odnoĂnie zespoïu udzielajÈcego pomocy. Formy
pomocy dla nieletnich przeĂledzimy na podstawie dziaïania
Poradni Leczenia Uzaleĝnieñ dla Dzieci i Mïodzieĝy dziaïajÈcej
w ramach OĂrodka Leczenia Uzaleĝnieñ w Lublinie. Poradnia
powstaïa w 2010 r. w celu dostosowania modelu pomocy do
potrzeb dzieci i mïodzieĝy, gdzie szczególnie waĝne sÈ zmiany w zakresie caïej rodziny.
Z zaïoĝenia cele poradni to:
1. Wsparcie dziecka i rodziny w zmianie zachowañ niepoĝÈdanych.
2. Wzmocnienie potencjaïu rozwojowego dziecka.
3. Wzmocnienie potencjaïu wychowawczego rodziny.
4. Wzmocnienie motywacji do ewentualnego dalszego leczenia.

Formy pomocy osobom przyjmujÈcym substancje...
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