
МАМО, ТАТКО,

можете да ми помогнете

да се чувствам добре  

и да нямам нужда  

да употребявам наркотици  

и да пия алкохол, ако

Не ме сравнявате с други хора.

- Не може ли да бъдеш 
  като Иван?

Имам право да бъда по-различен и несъвършен.

Не ми отнемате надеждите.

                         – Така или иначе нищо 
                                     няма да излезе 
                                     от тебе.
                                     Ти си пълна нула...

Искам да вярвам, че мога да постигна  
нещо в живота.

 Не ми казвате  
как трябва да се чувствам.

- Няма защо да 
плачеш. Какво 
толкова се е 
случило... ?!

Имам нужда да ме разбирате. 

Не ми заповядвате.

- Почисти това! 
Веднага!

Предпочитам да ме поощрявате.  
Мога да ви бъда партньор дори и да съм малък.

Не ми насаждате  
чувство за вина.

- Заради тебе 
нищо не постигнах 
в този живот.

Не съм отговорен  
за проблемите на възрастните.

 Не използвате шантаж  
и заплахи.

- Ако още веднъж
направиш това,
тогава ще видиш!

Тогава ми се струва,  
че светът е лош и недружелюбен.

Не ме подкупвате.

- Ако почистиш,
ще ти купя маратонки.

Имам нужда от Вашата любов  
без да плащам за нея.

Не ме оценявате.

- Изглеждаш 
като изрод. 

Бих желал да мисля за себе си позитивно. 



наркотиците?

Как
да общуваме 
с детето си,

за да го 
предпазим от

Всеки трябва да има едно място, където може 
да бъде такъв, какъвто е, да се чувства защитен 

от опасност и несправедливост, да не се 
страхува и да може да диша с пълни гърди.

Това място е домът му.

Мамо, татко!
Разговорите с децата:

 ги научават как да изразяват 
собствените си чувства и нужди;

 допринасят да не се чувстват самотни;
 изграждат им самочувствие и вяра  

в себе си;
 намаляват напрежението.

Прегръдката:
 повишава имунитета;
 намалява стреса;
 дава чувство за сигурност;
 помага на детето да се чувства значимо 

и обичано;
 помага на детето да намери своето 

място в света.

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН 
ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ  

НА НАРКОМАНИИТЕ
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Мамо, татко, 
предпочитам:

Да слушате внимателно, когато 
разказвам. Оставяте вестника, 
изключвате телевизора,  
обръщате се с лице към мен.

Да се стараете да разберете  
какво преживявам, какво става с мен,  
дали се е случило нещо ново при мен.  
Радвате се и страдате заедно с мен.

Да ме забелязвате в различни ситуации, 
когато съм тъжен или весел, а не само 
когато направя някаква беля.

Да разговаряте с мен, да ме питате  
за моето мнение по някакви въпроси  
и да не ме лъжете.

Да решавате заедно с мен какви са  
моите задължения.

Децата посягат към дрога, защото:

 задоволяват своето любопитство;
 не могат да откажат;
 скучаят;
 подражават на по-големите;
 противопоставят се на забрани;
 искат да преодолеят своите 

комплекси;
 търсят начини да повярват в себе си;
 искат да им се обърне внимание.

Мамо, татко!

Прегърнете ме и ме обичайте 
такъв, какъвто съм!

МАМА, ТАТКО и АЗ!
Заедно можем!


