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Познаването на основните
особености , въздействието и
рисковете от най-използваните

наркотици може да ви помогне в
разговори по темата с децата, както и
за да се противопоставите на
погрешни послания и за да установите
в семейството си правила по
отношение на употребата им. Данните
от проучванията сочат, че за юношите,

които се осведомяват за рисковете
при употреба на наркотици чрез
своите родители, вероятността да
опитат наркотици е с 50% по-малка
отколкото при онези от тях, чиито
родители не споменават нищо за това
у дома.
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1. ОПИСАНИЕ
Какво представлява канабисът?

Cannabis sativa е растение, от което се получават
наркотиците марихуана и хашиш, чийто основен активен
продукт е ТНС (тетра хидроканабиол).
Какви са съставките му?

Идентифицирани са над 400 съставни компоненти на
горепосоченото растение, от които 61 са канабиноиди, т.е.
сложни вещества, подобни на ТНС. Самият ТНС е разтворим
в мазнини, поради което е с тенденция да се натрупва в
мастните тъкани на организма, откъдето се елиминира
твърде бавно. Така се обяснява факта, че присъствието му в
организма може да се открие в урината доста седмици след
поемането, а дори когато се спре употребата му, след
период на обичайна консумация, картината на
абстиненцията е много по-лека отколкото при други
наркотици, които бързо се елиминират от организма.

ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ
ИТЕ ЗА КАНАБИСА??
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РЪКОВОДСТВО ЗА
РОДИТЕЛИ ПО
ВЪПРОСИТЕ ЗА НАРКОТИЦИТЕ

Форми на наркотика и начин на употреба
Хашиш - получава се от смола, отделяна от женските

съцветия на растението, след като се пресова тази
смола образува компактна маса подобна на паста с
кафеникав цвят, позната на консуматорите в Испания
под различни имена: costo – буца, chocolate – шоколад,
mierda – фъшкия и пр Тази маса се примесва с тютюн и
се пуши много често, а така приготвените самоделни
цигари в Испания се наричат porros – бухалки или
canutos- лодчици. Концентрацията на основното
активно вещество ТНС в хашиша е между 15 и 30%.

Марихуана - наричана още hierba - трева или Мария. Това
е смес от изсушени и ситно нарязани цветчета, листа и
стъбла от растението, която се пуши понякога и без да
се смесва с тютюн. В нашата страна хашишът има много
по-голямо присъствие отколкото марихуаната.
Концентрацията на основното активно вещество ТНС в
марихуаната е между 4 и 20%.

Хашишово масло – това е твърде необичайна разновидност
на консумацията на канабиса у нас, а концентрацията на
ТНС е над 50%.

Бележка на преводача: за българските родители ще бъде полезно да се
ослушват дали децата им не употребяват често тези “кодови” названия в
разговорите си с испанските си другарчета. В България самоделната цигара се
нарича качак, каче, бухалка или слимарка ако е тънка, а сместа от изсушен
канабис за такава цигара се нарича ганджа.

Какво е въздействието му?
Канабисът подтиска дейността на нервната система, но

понякога се проявява и като стимулант, променя или засилва
дейността й като променя начина за възприемане на
действителността. Интензивността на промените и
въздействието зависят от количеството активно вещества ТНС ,
което достига до главния мозък, а също така от особеностите
и от очакванията на личността и от средата, в която се движи.
В общи линии, може да се почувства благоразположение, с
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Какво трябва да знаят родителите за канабиса?
тенденция да се виждат нещата от комичната им страна, но се
усещат и промени във възприятията на: музиката , цветовете ,
усещането за хода на времето и т.н. По- късно често се усеща
силен глад и чувство за безметежно спокойствие. В други
случаи се чувства сънливост, пасивност, безразличие за това,
което става наоколо. Употребата на канабис може да
предизвика и тревожност и дори параноидни мисли
(например: “надсмиват ми се”).

Освен това се усеща сухота в устата, засилва се
честотата на сърдечния ритъм, настъпва изпотяване,
зачервяване на очите (клепачите се смъкват надолу), леки
смущения в чувството за координация на движенията, в
паметта и способностите за съсредоточаване.

2. ИНТЕРЕСНИ ДАННИ
Колко подрастващи/
младежи консумират канабис?

44% от учащите се в Кастилия и Леон, според анкета,
проведена в училищата , са опитали канабис в някакъв
момент от живота си, а 24% са го употребявали през
последния месец, като през последните години тези
проценти нарастват.
На каква възраст започва употребата му?

От гледна точка на общественото здраве най-тревожен
е фактът за употребата на този наркотик в ранна юношеска
възраст, тъй като ранното започване на употребата се
свързва много по-често със злоупотребата и с появата на
отрицателни последици в кратък или в по-дълъг срок.
Средната възраст за начало на употребата на канабис сред
учащите се е от 14 до 18 години, като за Кастилия и Леон
тази средна възраст е 15,1 години.
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РЪКОВОДСТВО ЗА
РОДИТЕЛИ ПО
ВЪПРОСИТЕ ЗА НАРКОТИЦИТЕ

Как се развива консумацията на канабис?
Употребата на канабис значително нараства с

възрастта. На 14 годишна възраст 11,4% от учащите са
консумирали канабис през последния месец, докато при 18
годишните този процент достига 40,6%. Проявите на
злоупотреба с наркотика и проблеми свързани с това са
по-чести ако консумацията е ежедневна. Критични възрасти
за разрастване на консумацията са 15 и 16 години, а за
вредата от самата консумация 18 години.

Често консумацията на канабис става част от така
наречената поли консумация, т.е. едновременната
консумация на няколко наркотика – законни или незаконни
и трябва да се държи сметка за това обстоятелство, тъй като
то предполага много повече рискове и проблеми отколкото
консумирането на един отделен наркотик.

Осъзнава ли се риска от употребата му?
Друг утежняващ фактор е ниската степен на

възприемане на риска от страна на юношите. Само 31,8% от
учащите се считат, че пушенето на канабис понякога може
да причини доста или много проблеми. В обществото като
че ли се разпространява идеята, че консумацията на
канабис не води до значими проблеми.
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Какво трябва да знаят родителите за канабиса?
3. КАКВО МОТИВИРА НАШИТЕ

ЮНОШИ И МЛАДЕЖИ ЗА
ДА ОПИТАТ ХАШИША?

Пазарът
Понастоящем нарастналата употреба на канабис може

да се анализира чрез икономически основания. Съществуват
значителни икономически и производствени интереси за
разпространението му, които се нуждаят, както при всеки
друг бизнес , от все по-нарастващ брой потребители. Така
от една страна все повече хора отглеждат марихуана за
собствени нужди и продажби и така нараства и се развива
търговията със семена, торове, сечива и инструменти,
които се продават специализирани магазини или чрез
Интернет, което от друга страна улеснява консумацията.

Освен това се използват маркетингови стратегии за да
се представи продукта и да се направи моден ( фланелки ,
торбички, запалки и др. с графичния знак или рисунката на
лист от марихуана) като при това се използват мотиви,
които подтикват към консумация на наркотика именно
подрастващите и младежите.

Подрастващите
За юношите и девойките (тийн ейджъри) най- важният

мотив за да започнат употребата на канабис е чувството на
пълно отпускане (релакс), което наркотикът предизвиква
(29%), следва желанието да се изпитат нови усещания (22,4%)
или за разнообразие (17,5%). Само 6,6% придават значение
при мотивацията си на факта, че се касае за забранен
продукт, противно на това, което си мислят много възрастни.
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РЪКОВОДСТВО ЗА
РОДИТЕЛИ ПО
ВЪПРОСИТЕ ЗА НАРКОТИЦИТЕ

При това не толкова личните проблеми като
маргинализацията (чувството на отхвърленост) забрани и
пр. подтикват към употреба на наркотика, колкото един
налагащ се стил на живот, при който на първо място стои
желанието да се изпитат нови усещания, модата и стремежа
да се прекарва приятно времето. Други мотиви са
успокояващото въздействие на канабиса и ниската степен
на възприемане на риска от последиците.

Родителите трябва да си изградят ясни критерии
за това, което може да се случи или да не се
случи с децата им при употреба на тютюн,
алкохол и останалите наркотици и трябва винаги
да го споделят с тях. Не бива да се надяват, че
децата им ще се държат така, както на тях им се
иска, освен ако заедно с родителите не са
споделили и уточнили някакви норми на
поведение по тези въпроси.

4. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ
ДВИЖЕНИЯТА ЗА УЗАКОНЯВАНЕ
НА ТОЗИ НАРКОТИК?
В различни страни, включително и в нашата, канабисът е

предмет на противопоставяне между официалните власти и
известни групировки, които ходатайстват за узаконяванета му.
Напоследък се правят научни изследвания за доказване
лечебните свойства на някои синтетични производни на ТНС
(но не и на марихуаната и хашиша), например като антиеметик
( за намаляване на повръщането) при пациенти боледуващи от
рак и провеждащи химиотерапия и като аналагетик ( за
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Какво трябва да знаят родителите за канабиса?
подтискане и успокояване на болката) при страдащи от
множествена склероза, но това не означава, че канабисът е
безвреден. Нека само да си помислим например за това, че
морфинът е синтетичен дериват от опиума, но от тук не следва
да се ходатайства за узаконяването на хероина. Поради това
следва да отхвърлим представата за “ лечебната сила на
ганджата” , тъй като тя не съответства на реалността за тези
научни изследвания. А по отношение на аргумента за
безвредността, нека да видим какви са последствията върху
поведението и физическото и умствено здраве на
консуматорите.

От друга страна, когато наркотиците са законни, тяхната
консумация нараства значително и при по-голяма
консумация, ще бъде и по-голям броят на засегнатите от
вредните последствия. Противоречи на здравия разум, че
понастоящем се въвеждат ограничения за рекламата и
консумация на алкохол и тютюн поради вредата, която
нанасят на здравето, а в същото време се поставя въпроса за
легализиране на канабиса, т.е. да се добави още един
проблем за общественото здраве към тези, които вече имаме.

5. КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ
ОТ КОНСУМАЦИЯТА
НА КАНАБИС?

В Училищната Анкета за консумацията на наркотици
проведена през 2004 година , 43,6% от учащите се, които
са употребявали канабис заявяват, че в определен момент
от живота си са имали проблеми заради това. Най-често
посочването проблеми са: бели петна в паметта (21,7%)
трудности при ученето и работата (12,3%), икономически
проблеми (10,4%) и чувство на тъга, желание да не се прави
нищо или депресия (9,5%).
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РЪКОВОДСТВО ЗА
РОДИТЕЛИ ПО
ВЪПРОСИТЕ ЗА НАРКОТИЦИТЕ

Освен това, повтарящото се приемане на наркотика
бързо води до толерантност, т.е. необходимо е да се
консумират все по-големи количества за да се постигне
същото въздействие. Също така може да се породи
зависимост, въпреки, че този риск е по-малък, отколкото
при други вещества и продукти.

Макар и да не може да се твърди, че консумацията на
канабис води неизбежно към приемането и на други
наркотици, сигурно е, че юношите, които го консумират са
подложени на по-голям риск. Например, употребяващите
канабис през последната година са изложени на двойно
по-голям риск да консумират тютюн и алкохолни напитки в
края на седмицата и повече от два пъти по-голям е за тях
рискът да употребят синтетични наркотици, кокаин и
халюциногени, отколкото при връстниците им. Едно
възможно обяснение за по-големия риск може да бъде
контактът с консуматорите на наркотици, които ги улесняват
при достъпа до пазарите и консумацията на наркотици.

Редовната употреба на канабис може да предизвика
проблеми с дихателните пътища, дължащи се както на
деривати на канабиса, така и на тютюна, с който
обикновено се смесва в самоделните цигари. Самите начини
на обичайната консумация ( дълбоко вдишване, задържане
на дима, изпушване на цигарата до край, липсата на
филтър) засилват риска.. Освен това хашиша обикновено
съдържа много смески и добавки – което също предполага
рискове – както и марихуаната , хашишът може да е заразен
с гъбички и бактерии и да предизвика инфекции.

Що се отнася до риск от злополука при шофиране под
въздействие на наркотика, смущенията в координацията на
движенията и във възприятията, които предизвиква
употребата му навеждат на мисълта, че рискът нараства ,
независимо, че липсват убедителни научни изследвания в
тази насока. Проблемът става много сериозен ако се
комбинира употребата на канабис с алкохол и други
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Какво трябва да знаят родителите за канабиса?
наркотици, което е нещо обичайно. Смесването на алкохол
и канабис предизвиква липотимия поради спадането на
кръвното налягане и от тук риск за злополуки.

Редовното пушене на канабис може да засегне паметта,
да забави процесите на възприемане на информация, да
намали способността за съсредоточаване и
концентрация на вниманието, да затрудни обучението.

Обичайната или интензивна употреба на канабис носи
риск от психиатрични разстройства, които в отделни
случаи могат да станат хронични. Високите дози канабис
могат да улеснят появата на шизофрения и други
психотични симптоми, както и да доведат до влошаване на
симптоматиката и да предизвикат ремисии (нови пристъпи )
при лица, които вече страдат от тези заболявания.
Увеличават се възможностите за поява на депресии и
тревожност. Освен това е доказано – а това е важно – че
ранното започване на пушенето и засилената употреба на
наркотика увеличават вероятността за появата на подобни
проблеми. Главният мозък и личността се развиват в най-
голяма степен именно по време на юношеството !

Друга последица, описана от обичайните потребители на
този наркотик е нежеланието да се заемат с каквато и да е
дейност , това е познатият синдром на демотивацията,
който засяга успеваемостта в училище и на работа.

Употребата на хашиш или марихуана през
юношеството може да затрудни процесите на
развитие и физическото, интелектуално и
емоционално съзряване. Смущенията, които
предизвиква в паметта и способността за обучение
могат да доведат до срив във възпитателната система
и поставя под съмнение възможностите за бъдеща
социална адаптация на личността.

Padres cannabis bulgaro:drogas  25/2/08  12:32  Página 13

GERMINAL



14

РЪКОВОДСТВО ЗА
РОДИТЕЛИ ПО
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6. КАКВО Е ЗАКОННОТО
ПОЛОЖЕНИЕ?

Консумирането на канабис в Испания е незаконно, поради
което може да бъде подложено на административни санкции
с глоби, но не се счита за престъпление ( Основен органичен
закон 1/1992 от 21 февруари за защита на Гражданската
Сигурност). За потребителя се предвижда административна
санкция за консумиране или притежаване на канабис на
обществени места , като тази санкция не се прилага ако
лицето е наркозависимо, се подлага на лечение. Не се счита
за престъпление ако наркотика е предназначен за лична
употреба на притежателя без намерение да се предаде на
други лица, но съществува презумпция за трафик на
наркотика, когато се касае за 50 грама хашиш. Глоби се
налагат за консумация на наркотика на обществени места (на
улицата), както и за непозволено притежание, дори ако не
предназначено за наркотрафика, понеже се счита, че е
извършено сериозно нарушение касаещо сигурността на
гражданите, за което се налагат административни санкции.

7. КАКВО МОГАТ ДАНАПРАВЯТ РОДИТЕЛИТЕЗА ДА ПРЕДОТВРАТЯТКОНСУМАЦИЯТА НАНАРКОТИЦИ ОТДЕЦАТА?
Възпитанието на децата е трудна задача. Поради

това, освен обучение в специализирани курсове, важно е
да се държи сметка и за препоръките и критериите,
изложени накратко  по-нататък и които  имат

-
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намерението да ориентират възпитателната работа на
майките и бащите:

• Поведение, което е пример за подражание.
Родителите със своето поведение са пример за
подражание за децата си. Важно е да се внимава за
посланията, които им отправяме и собственото ни
поведение по отношение на употребата  и/  или
злоупотребата с алкохол, тютюн и други наркотични
вещества. Не консумирайте тютюн,  алкохолни напитки
и други наркотици пред децата си. Не показвайте
благоприятно отношение към посочените продукти.

• Поддържане на откровено и открито общуване и
отношения на близост и доверие с децата. Това ще
улесни сплотеността и отношенията  между членовете
на семейството. Умението да се изслушват с внимание
и уважение мненията на децата, проявяването на
интерес към нещата, които ги вълнуват и тревожат,
без предубеждения и без  критики и подигравки към
това,  което ни казват, да не се отхвърлят с лека ръка
проблемите  им – ето, такива са първите стъпки, за да
се разговаря успешно с децата за всички проблеми,
които ви вълнуват като родители. Важно е да се
намери място и време за да се разговаря и ако е
необходимо да се поеме инициативата за такъв
разговор. Добър навик е да се разговаря с децата за
ежедневните им дейности, да се проявява интерес към
проблемите им, да се обсъждат с тях актуални
проблеми, които интересуват всички в семейството.

• Създаване и развиване на близки отношения с
децата, като се оценява и подчертава всичко, което
им харесва и те  успяват да правят добре..
Показвайте им обич и нежност, накарайте ги да се
почувстват обичани и уважаване, като едновременно
ги възпитавате в чувство за отговорност.

• Насърчаване на чувството за самоуважение и вяра в
себе си, като се признават  техните добри качества и

15
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положените усилия – чрез проява на интерес, чрез
окуражаване и чрез похвали.

• Установяване на норми и граници в поведението.
Бащата и майката трябва да са единни и да
поддържат едни и същи критерии, когато трябва да
се постановят норми и граници, с които да се
направлява поведението на децата. Те следва да
постигнат съгласие помежду си когато им посочват
какво поведение се очаква от тях, кое е приемливо и
кое не. Освен това е важно да се уточнят и границите
в поведението – трябва да се посочи ясно на децата
до къде може да се достигне и от кой момент нататък
поведението им би било неприемливо.
Нормите и границите трябва да са ясни и взаимно
свързани, да са подходящи за възрастта им, да се
постановяват разумно и чрез обсъждане като се следва
и  постепенното израстването на децата. Необходимо
е да се конкретизират отрицателните последствия при
неизпълнение на определените норми и граници. По
същия начин, когато  децата проявяват чувство на
отговорност  като изпълняват и се съобразяват с
нормите и установените граници, родителите трябва
да признаят, възнаградят, подчертаят и окуражават
положителното  им поведение.
Помнете, че нормите и границите на поведение ще
помогнат за изграждане на поведението при децата,
ще бъдат благоприятни за създаване на навици за
самоконтрол и ще допринесат за съзряването им.

• Наблюдаване на обичайното поведение на децата.
Така, както се установяват норми и граници в
поведението на децата, по същия начин е
необходимо и да се познава и наблюдава обичайното
поведение на децата по разумен начин, а не чрез
детективски методи. У дома и в училище е
необходимо да се следи успеха им в учението,
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необходимо е да сте в течение на дейностите им и
отношенията им с приятелите и т.н. Наблюдението
позволява едно по-добро опознаване  и по-добър
контрол над поведението на децата, да се знае къде
са и какво правят през целия ден и особено в края на
седмицата, а също така и децата разбират, че
родителите им се интересуват и грижат за тях.

• В семейството трябва да се установи ясна позиция
по отношение на употребата на тютюн, алкохол и
други наркотици. Важно е родителите да имат ясни
критерии по тези въпроси и особено по това което
техните деца могат или не могат да направят като
употребяват тютюн, алкохол и други наркотици, като
намерят подходящи възможности да го споделят  с
децата си и да разговарят с тях по тези теми.

• Да се информират децата, да се разговаря с тях за
алкохола, тютюна и другите наркотици. Не трябва
да чакаме децата да получат информация от улицата,
чрез медиите или от приятелите. Важно е самите
родители да бъдат информирани за да проведат
диалог, да разсъждават и да информират децата за
особеностите и рисковете свързани с консумирането
на наркотиците. Разговорите с децата  могат да
спомогнат за да се разпознаят рисковите ситуации и
да се намери най-добрия начин за противопоставяне
на оказван натиск за консумиране на наркотици.

• Да се покаже на децата как да се възползват от
свободното си време и да споделяме с тях времето
за отдих.  Да се споделят свободните моменти и да
се  осъществяват здравословни дейности е също така
начин да се укрепят семейните връзки, да се постигне
общуване обмяна на положителни преживявания  като
същевременно се изгражда у децата интерес към
самодейност или любителски занимания, които също
ще станат  фактор за предпазване от консумацията на
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наркотици. Важно е да улесняваме
разнообразяването на благоприятния избор на
здравословни и съобразени с интересите и
мотивацията на децата дейности, които ще ги
развличат и чрез  които ще се чувстват добре.

• Насърчаване развитието на семейните връзки и
особено на връзките с децата като се използват
обществените фактори  и мрежата за общуване в
квартала и  по-специално с училището.
Препоръчително е както родителите, така и децата да
сътрудничат и/или да участват в спортните и културни
мероприятия, организирани от квартални  сдружения ,
от сдруженията на  родители с деца ученици и т.н.

8. КЪДЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕЗА ПОЛУЧАВАНЕ НАИНФОРМАЦИЯ ИСЪВЕТИ ПО ВЪПРОСИТЕЗА ПРЕВЕНЦИЯТА ИКОНСМАЦИЯТА НАНАРКОТИЦИ?
Във всяка провинция са на разположение Общински и /

или Провинциални Планове за борба с наркотиците, които
дават информация по тези въпроси. Не се колебайте да се
информирате за тях на някой от посочените телефони  в
съответствие с вашето местожителство:
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АВИЛА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В АВИЛА 920 25 57 37 
ПРОВИНЦИАЛЕН ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В АВИЛА 920 25 74 74

БУРГОС
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В БУРГОС 947 28 88 23
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ B АРАНДА ДЕ ДУЕРО 947 51 26 48
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ B МИРАНДА ДЕ ЕБРО 947 34 91 18
ПРОВИНЦИАЛЕН ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В БУРГОС 947 25 86  23

ЛЕОН
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В ЛЕОН 987 22 86 75
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В ПОНФЕРРАДА 987 42 84 62
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ B САН АНДРЕС ДЕ БАРАНЕДО 987 84 87 30
ПРОГРАМА ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО
НА ДЕПУТАТИТЕ ОТ ПРОВИНЦИЯ ЛЕОН 987 29 21 19

ПАЛЕНСИЯ
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В ПАЛЕНСИЯ 979 71 81 45

САЛАМАНКА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В САЛАМАНКА 933 27 91 63
ПРОГРАМА ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО 
НА ДЕПУТАТИТЕ ОТ ПРОВИНЦИЯ САЛАМАНКА 933 27 24 44

СЕГОВИЯ
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В СЕГОВИЯ 921 46 05 46

СОРИЯ
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В СОРИЯ 975 23 41 00

975 10 10 71

ВАЛЯДОЛИД
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ ВЪВ ВАЛЯДОЛИД 983 42 61 05
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В МЕДИНА ДЕЛ КАМПО 983 81 10 20
ПРОВИНЦИАЛЕН ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ ВЪВ ВАЛЯДОЛИД 983 42 71 00
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САМОРА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ В САМОРА 980 53 66 78

980 69 32 09
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ННадяваме се, че с тази
информация сме допринесли
щото Вие – майките и бащите на

нашите юноши и девойки – да осъзнаете
не само рисковете от консумацията на
незаконните наркотици като канабиса,

но също така и рисковете за вашите деца
от злоупотреба с алкохола или от навика
да пушат, два модела на поведение,

които могат да имат силно отрицателно
влияние върху здравето и
благополучието им за цял живот.

Padres cannabis bulgaro:drogas  25/2/08  12:32  Página 21

GERMINAL



)) КАКВО
ТРЯБВА

ДА ЗНАЯТ
РОДИТЕЛИТЕ

ЗА КАНАБИСА?

КАКВО
ТРЯБВА

ДА ЗНАЯТ
РОДИТЕЛИТЕ

ЗА КАНАБИСА?

ТЮТЮН
АЛКОХОЛ
КАНАБИС

КАКВО
ТРЯБВА ДА

ЗНАЯТ
РОДИТЕЛИТЕ?

КАКВО
ТРЯБВА ДА

ЗНАЯТ
РОДИТЕЛИТЕ?

Padres-cubiertas bulgaro:Maquetación 1  25/2/08  12:45  Página 1

GERMINAL




