Doporučení rodičům – co není vhodné
 Nepopírejte problém. Zbytečné by se tak ztrácel čas a rozvíjela závislost na návykové
látce.
 Neskrývejte problém. Někdo se za takový problém stydí a tají ho. Měl by si naopak o
problému s někým důvěryhodným a kvalifikovaným pohovořit. To mu pomůže se v situaci
lépe vyznat a citově i rozumově ji zvládat.
 Neobviňujte partnera. Na to, abyste si vyřizovali s druhým rodičem dítěte staré účty a
navzájem se obviňovali, není vhodná doba. Minulost se změnit nedá, budoucnost ano.
 Nehledejte v dítěti zneužívajícím drogy spojence proti druhému rodiči.
 Nezanedbávejte sourozence dítěte zneužívajícího alkohol nebo jiné drogy. Sourozenci
problémového dítěte jsou více ohroženi, problémem v rodině trpí a vaši péči a váš zájem
potřebují.
 Nezanedbávejte ani bezpečnost dalších lidí ve společné domácnosti, zejména malých
dětí. Člověk pod vlivem alkoholu nebo drog jim může být velmi nebezpečný, i když by jim za
normálních okolností neublížil. Je také třeba myslet na to, aby se drogami, které dospívající
domů přinesl, neotrávil mladší sourozenec.
 Nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho. S tím souvisí i to, aby rodina
zabezpečila cenné předměty a nenechala se okrádat. Krádež nemusí uskutečnit samotné dítě,
ale jeho „kamarádi“, kterým dluží za drogy. Jestliže začalo dítě zneužívat pervitin nebo
opiáty, bývá otázkou času, kdy se začnou ztrácet peníze, šperky a další cenné předměty.
Nejde tu jen o majetek, ale také o okolnost, že ukradený majetek slouží špatné věci, totiž
rozvoji závislosti. Argument, že by si dítě opatřilo prostředky jinak, zejména prostitucí,
prodejem drog nebo krádežemi, neobstojí. Pokud bude závislost pokračovat, je
pravděpodobné, že k tomu stejně dojde.
 Nedejte se vydírat. Vyhrožování fetováním, útěkem, prostitucí nebo sebevraždou je
častým a oblíbeným způsobem vydírání rodičů. Všechna tato rizika u závislých na drogách
existují. Jenže tím, že rodiče pod jejich tlakem ustupují, riziko nesnižují, ale zvyšují.
Argument „Dám si drogu, protože jste ...“ se dá použít k čemukoliv. Pokud na něj rodič
přistoupí, odměňuje a posiluje tak závislost.
 Nedejte se vydírat ani pochybnými známými dítěte, kteří na vás vymáhají peníze, jež
jim dítě údajně dluží za drogy. Z jiného telefonu, nežli je váš, ohlaste celou záležitost na
policii a s policií spolupracujete. O úmyslu informovat policii vyděračům neříkejte. Nemůžete
mít jistotu, že zaplacením peněz by celá záležitost skončila. Možná by se právě naopak stalo
dítě pro překupníky s drogami o to přitažlivějším a výnosnějším objektem zájmu.
 Nevěřte tvrzení, že má dospívající drogy pod kontrolou, případně, že snižuje dávky a že
drogu brzy vysadí. Buďte připraveni na to, že dříve či později pravděpodobně přijde krize.

Využijte ji a trvejte na změně životního stylu, případně na nějaké skutečně účinné formě
léčby, jestliže není dospívající schopen zvládnout problém sám.
 Nevyhrožujte něčím, co nemůžete nebo nechcete splnit. Ztráceli byste tím
důvěryhodnost.
 Nebijte dítě pod vlivem návykové látky. Fyzické násilí nevede většinou k cíli. Často jen
živí v dítěti pocit ukřivděnosti, vede k sabotování snah rodičů a k útěkům.
 Nejednejte chaoticky a impulzivně.
 Nespoléhejte na prarodiče. Nastěhovat dítě, které bere droga k babičce nebo dědečkovi
má většinou předvídatelné důsledky. Prarodič bude okraden, možná i týrán a stav se bude
zhoršovat. Problém, který obtížně zvládáte vy, nezvládnou prarodiče.
 Do nekonečna neustupujte. Jen by se tak živila oboustranná nenávist. Požadavek, aby
známí dítěte, kteří berou drogy, do vašeho bytu nechodili, je rozumný. V krajním případě je
na místě volat policii.
 Nedělejte zbytečně dlouho „dusno“. Parta a nevhodní přátelé by se tím stávali pro dítě
ještě přitažlivější.
 Nevyhazujete nezletilé dítě z domova. U nezletilého by to bylo protiprávní a patrně
neúčinné. I když zletilé dítě odejde z domova, je dobré být připraven mu pomoci, pokud
přijme určité podmínky (např. bude ochotné vstoupit do léčby a přiměřeně při ní
spolupracovat).
 Neztrácejte naději. Vaším tichým spojencem je přirozený proces zrání. Kromě toho
příjemné účinky drog mohou po čase ztrácet na intenzitě, naopak může přibývat bolestných a
nepříjemných zážitků.

