
„Cukierki”

Program wczesnej profilaktyki uzależnień
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▸ Beata Kossowska

Postęp cywilizacyjny przyczynia się nie tylko do rozwoju człowieka, do po-
lepszenia jakości jego życia, ale stanowi również potencjalne zagrożenie, 
zwłaszcza dla młodych ludzi, a tym bardziej dzieci. Stres, presja otoczenia, chęć 
uzyskania nowych doświadczeń powodują, że stają one przed trudnymi wy-
borami i niejednokrotnie, poszukując rozwiązania lub chwilowego wytchnie-
nia sięgają po środki odurzające. Początkowo z ciekawości, a w późniejszym 
etapie z nieodpartej potrzeby. Dojrzały człowiek posiada ukształtowaną osobowość, doświadczenie 
oraz wiedzę, które ułatwiają mu analizowanie sytuacji, dokonywanie przeważnie trafnych wyborów. 
Niestety dzieci i młodzież zdani są niejednokrotnie na podejmowanie decyzji pod ogrom-
nym wpływem presji rówieśników, przykładu swoich idoli, a z drugiej strony oczekiwań rodziców  
i nauczycieli. Od czego więc zależy, którą drogą podążą i komu zaufają?                   ▸
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jego celami oraz formami reali-
zacji treści dotyczących środków 
odurzających. 

Zajęcia prowadzone w ra-
mach programu oparte zo-
stały na bajce Agnieszki Grzelak 
pt. „Cukierki”, której kolejno pre-
zentowane fragmenty stanowią 
zaproszenie do podjęcia dyskusji 
na trudne dla dzieci tematy zwią-
zane z substancjami uzależniają-
cymi. Tytułowe „Cukierki” kojarzą 
się dzieciom z czymś smacznym, 
pożądanym, czym można się 
podzielić z przyjaciółmi. Zaka-

muflowane w „cukierkach” środki uzależniające odbie-
rają ludziom wolną wolę. Jeżeli dzieci miały kontakt  
z substancjami psychoaktywnymi potrafią je z łatwo-
ścią zidentyfikować i nazwać. Jeżeli omawiany temat 
jest im zupełnie obcy, wówczas nauczą się, jakie zacho-
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Powstawanie uzależnień od 
środków psychoaktywnych 
ma podłoże polietiologiczne, co 
oznacza, że jego przyczyn dopa-
trujemy się zarówno w osobowo-
ści, w kontekście środowiskowym 
czy społecznym, jak i w rodzaju 
substancji, po którą młody czło-
wiek sięgnął. Smutną prawdą jest 
fakt, że wcześniej, czy później na-
sze dzieci i wychowankowie ze-
tkną się z alkoholem, papierosami, 
narkotykami i innymi substancjami 
uzależniającymi. Musimy mieć tak-
że świadomość, że wraz z rozwo-
jem cywilizacji wiek dzieci się-
gających po używki ciągle się obniża, zdarza się, 
że po alkohol czy papierosy sięgają już dzieci w wieku 
przedszkolnym. Co możemy zrobić my, jako rodzice, 
wychowawcy? Oczywiście dać dzieciom wzór godny 
naśladowania, ukazać alternatywne, atrakcyjne formy 
spędzania wolnego czasu, aprobowane społecznie 
sposoby polepszenia samopoczucia. Ale czy to wystar-
czy? Często niestety nie! 

Rodzicom z pomocą przychodzą fachowe poradni-
ki oraz system motywacyjny. Naprzeciw potrzebom 
nauczycieli wychodzą programy profilaktyczne, które 
proponują szeroki zakres tematyczny. 

Doskonałą propozycją dla dzieci w wieku wczesnosz-
kolnym oraz najstarszych wychowanków przedszko-
li jest Program wczesnej profilaktyki „Cukierki” pro-
pagowany przez Fundację Homo Homini im. Ka-
rola de Foucauld we współpracy z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej. Program „Cukierki” podejmuje 
tematykę profilaktyki uzależnień w sposób przyja-
zny dziecku, uzależnień tych nie nazywając wprost, 
a jednocześnie wyposażając dzieci w mechanizmy 
odmowy oraz zapobiegające odrzuceniu w grupie 
rówieśniczej. 

Celem programu jest nie tylko rozwijanie umiejętno-
ści samodzielnego dokonywania wyboru zachowań 
sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu 
oraz innych ludzi. Podczas spotkań dzieci uzyskują tak-
że podstawowe informacje dotyczące mechanizmów 
prowadzących do uzależnień i związanych z nimi za-
grożeń. W realizację programu włączeni są również ro-
dzice, którzy są zapoznawani z założeniami Programu, 
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wania są pożądane w sytuacji zagrożenia. Podczas za-
jęć dowiadują się również, gdzie mogą szukać pomocy 
w sytuacjach trudnych. Zaczynają dostrzegać, iż rodzi-
ce, nauczyciele, personel placówki, to osoby, którym 
można zaufać, na które można liczyć. Dowiadują się 
także, że silna więź z osobami z najbliższego otoczenia 
oraz prawidłowe relacje z rówieśnikami mają charakter 
ochronny i zapobiegają chęci doświadczania nowych 
przeżyć z wykorzystaniem środków odurzających.

W opowiadaniu pojawiają się postacie zróżnicowane 
wiekiem, charakterem, wyglądem. Dziecko bez trudu 
ocenia ich postawy oraz postępowanie, z niecierpliwo-
ścią pragnie poznać kolejne przygody ulubionych bo-
haterów. Tym samym z opowiadania czerpie dobre po-
mysły na rozwiązywanie własnych rzeczywistych, bądź 
potencjalnych problemów. Analizując postępowanie 
oraz umiejętności bajkowych postaci, dzięki naturalnej 
potrzebie naśladowania, dzieci nabywają świadomość 
pozytywnych zachowań. Poprzez identyfikację z po-
staciami występującymi w opowiadaniu, dzieci nie-
świadomie ukazują własne emocje, lęki, doświadcze-
nia oraz wiedzę dotyczącą środków uzależniających, 
zachowując jednakże dystans do prezentowanych 
sytuacji i problemów. 

Autorzy Programu „Cukierki” proponują urozmaico-
ne, aktywizujące uczniów metody pracy m.in. burzę 
mózgów, pantomimę, zabawy ruchowe, zajęcia pla-
styczne, dyskusję. Pomoce wykorzystywane podczas 
realizacji kolejnych zajęć są tanie i łatwe do pozyskania, 
natomiast: kredki, farby, kartki, mazaki, arkusze papieru, 
kartonowe pudełka, przybory gimnastyczne stanowią 
wyposażenie każdej klasy, czy też sali przedszkolnej. 

Dzięki proponowanym aktywnościom dzieci rozwijają 
kreatywność, wzmacniają swoją samoocenę, uczą się 
współpracy w zespole. 

Realizacja zajęć w oparciu o bajkę połączona z aktywną 
pracą dzieci pozwala na odkrywanie nowych dróg roz-
wiązań, pomagając zapobiegać chęci sięgnięcia przez 
nie w przyszłości po środki odurzające. Wyobrażone 
zwycięstwa dają dziecku wiarę w odniesienie sukce-
su w kolejnych zmaganiach. Decyzje, jakiego wyboru 
dokonać, dziecko podejmuje samo. A więc swoboda 
wyboru, moc sprawcza powoduje wzrost poczucia 
niezależności oraz autonomii młodego człowieka. 

Program wprowadza jednocześnie zasadę ograniczo-
nego zaufania do obcych dorosłych czy rówieśników 
obdarowujących substancjami, mogącymi wydawać 
się atrakcyjnymi.

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że wypracowa-
nie zachowań służących bezpieczeństwu dziecka, na 
podwórku, podczas pobytu w domu pod nawet chwi-
lową nieobecność rodziców, a w przyszłości w szkole  
i drodze do szkoły, jest warte starań i potrzebne w każ-
dym wieku.

W ramach aktywności proponowanych w programie 
„Cukierki” dzieci poszukują prostych sposobów wspie-
rania siebie nawzajem tak, aby nikt w grupie nie czuł 
się osamotniony a tym samym podatny na „cukierko-
we” niebezpieczeństwa. Siła grupy, wsparcie ze strony 
osób dorosłych (o które uczą się zwracać) oraz miłość 
rodziców mają za zadanie chronić dzieci przed niebez-
pieczeństwami w przyszłości.

Jako rodzice i nauczyciele mamy nadzieję, 
że niebezpieczne sytuacje będą spotykały nasze 

dzieci i wychowanków jak najrzadziej.
Nie mniejszą, że będą umiały sobie z nimi poradzić, 

a gdy trzeba – odmówić.
A gdy tylko chcą – poprosić o pomoc. 

I że tą pomoc zawsze otrzymają.

rys: Potrawa Marysi

Beata Kossowska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i oligofrenopedagog. 
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