Casto se rodice ptají, jak mají zabránit tomu, aby jejich díte nepodlehlo návykovým látkám.
Tato okolnost vedla k sepsání velmi jednoduchého vodítka, které by bylo návodné a zároven
jednoduché. Proto jsou nekteré kroky kvantifikované (tri pochvaly neznamenají, že by jich
nemohlo být více, ale predpokládám, že kvantifikace ve vztahu ke dni dá možnost rodicum
posoudit, kde se se svou výchovou nacházejQ.
Deset aktivit, kterými mužu prispet ke snížení rizika, že mé díte zacne užívat drogy.
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POHovORíM SI S DíTETEM O DROGÁCH
. Reknu
svému
díteti, jaký mám postoj k drogám a co si o nich myslím.
. Reknu svému díteti, co udelám, když zjistím, že drogy užívá (zkoušQ.
. Poradím mu, jak se má zachovat až mu bude nekterý z jeho kamarádu
drogy

nabízet.
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PRAVIDELNE BUDU HOVORIT SE SVYM DITETEM O TOM, CO

HO V SOUCASNOSTITRÁpí, NEBO O CEM NEJvíCE PREMÝŠLí
. Zeptámse,comédíte nejvíce trápí.
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. Pozorneho vyslechnu- nebuduto hodnotitani mu unáhleneradit,
prikazovat ci zakazovat.

. Reknumu,jak to na me pusobía co si o tom myslím.
. Sdelímmu, co bych delalla na jeho místejá.
PRAVIDELNE BUDU PUSOBIT NA ROZVOJ SEBEVEDOMí SVÉHO DíTETE
. Alespon trikrát denne si najdu duvod k jeho pochvale, nebo k projevení uznání.
. Pokud se mi vyskytne pnležitost kladne zhodnotím své díte tretí osobe
(v rodine, u prátel apod.) v jeho prítomnosti.
. V prípade jeho neúspechu ho povzbudím a projevím víru, že to príšte dokáže.

BUDUSVÉ DíTE VYCHOVÁVATK ZODPOVEDNOSTI ZA JEHO CHOVÁNí
. Pokud mé díte prekrocí výchovná pravidla v rodine, umožním mu, aby
si za to neslo následky.
. Pokud mé díte prekroci pravidla školy, nebudu mu usnadnovat nesení
následku, ani ho omlouvat.
. Budu vždy díteti pripomínat, že za každé chování si sami neseme následky
a jsme za ne zodpovedni.
BUDU SVÉ DíTE BEZPODMíNECNE pRIJíMAT A MíT RÁD
(Bezpodmínecné prijetí znamená, že mám své díte rád bez jakýchkoliv podmínek,
že ho mám stejne rádia at je hodné nebo zlobí, že svou lásku nicím nepodminuji).
. Pokud se budu na své díte zlobit, reknu mu, že se na nej zlobím za jeho
nevhodné jednání, ale že to nic nemení na tom, že ho mám rádia.
. Pokud bude díte zlobit, nebo se nevhodne chovat, budu vždy hodnotit
chování a jednání, nikoliv je.
. Nehodnotím stylem lIty jsi nešika, ty jsi hloupý...", ale lIto se ti nepovedlo,
tohle jsi udelal nešikovne, príšte to zkus takhle... a treba se to podarí."
(Pri vytýkání nedostatku je duležité poskytnout díteti alternativujiného chování

a povzbuzení, že to pnšte dopadne lépe).

BUDU SVÉ DíTE UCIT UMENí ODMíTNOUT

. Budusvédíteucit,

že odmítnout kamaráda neznamená ztratit ho.

. Díteby melo vedet, že je možné odmítnout i dospelého cloveka, jestliže se k nemu
chová zpusobem, který je mu divný, ubezpecím díte, že se na nej nebudu zlobit,
jestliže se mi sverí, pokud se mi sverí, vždy ocením jeho duveru.
BUDU UCIT SVÉ DíTE SEBEKÁZNI
. S ohledem na vek budu svému díteti pridelovat povinnosti a budu trvat na jejich
pravidelném plnení.
. Postupne budu vyžadovat, aby své povinnosti pravidelne plnilo bez mého
pripomínání a kontroly.

NAucíM SVÉ DíTE POZITIVNíMU VIDENí SVETA

. Budusvédíte ucit

hledat na všem také dobré stránky, uvedomovat si,

že jen máloco je v živote "cerné, nebo bílé".
. Budu projevovat duveru v jeho síly, které má a které muže uplatnit pri
prekonávání obtíží.

. Budu podporovatrozvojhumorupri pohleduna svet (prizachování
zodpovednéhoprístupuk rešeníproblému).
POVEDU SVÉ DíTE K AKTIVNíMU TRÁVENí CASU

. Budu
uprednostnovat

takové trávení volného casu, kdy díte musí vyvíjet

vlastní aktivitu.
. Omezím sledování televize a prípadne i pocítacových her zajistím díteti
primerené množství zájmových cinností.
. Budu mít prehled o tom, co delá v dobe, kdy není ani ve škole, ani na kroužku,
ani v mé prítomnosti Oednáse predevším o dobu od skoncení školy do našeho
odpoledního setkánQ.
BUDU SE ZAJíMAT O TO, S KÝM MÉ DíTE KAMARÁDí A JAKÉ JSOU JEHO
POSTOJE K NÁVYKOVÝM LÁTKÁM
se zajímat o kamarády dítete, o jeho vztah k nim, o to, jací jsou,
jak se chovají, co si mé díte o nich myslí a jak jsou pro nej duležití.

. Budu
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PUL HODINY DENNE PRO ME DITE
Vytvorím pravidelnou chvilku, kdy budu, své díte poslouchat.
-....
Nebudu ho pri tom hodnotit, odsuzovat ani kritizovat.
Jinak se díte uzavre a príšte mi nic nesdelí a radeji
....
...
mne odbude slovy, že je vše v porádku.
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Vypracovala: PhDr. Helena Vrb ková
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