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Alcoolul pe scurt: care sunt riscurile 
consumului de alcool la copil

Ce este alcoolul?

alcoolemie

alcoolemia este concentraţia de alcool în sânge

Care sunt efectele consumului de alcool?

modul în care creierul relaţionează cu toate celelalte părţi ale 

organismului. Desigur, contează foarte mult cantitatea de 

alcool consumată, alături de mulţi alţi factori. 

Este o întrebare pe care deseori ne-o punem atunci când 

vedem cât de mult rău poate face un pahar de alcool în plus. 

Ştim ce este alcoolul în mod obişnuit, dar nu ştim poate ce poate Copiii şi tinerii sunt foarte încântaţi când părinţii lor ştiu 
deveni dacă este consumat în exces. să utilizeze internetul, aşa că vă încurajăm să citiţi cât mai multe 

pe internet, dar nu neglijaţi cărţile sau revistele. 

Aţi auzit vorbindu-se deseori despre , dar 

poate nu aţi folosit în discuţiile cu copiii sau cu prietenii 

definiţiile din cărţi. Şi, bineînţeles că nici nu-i obligatoriu să 

folosiţi limbajul, de multe ori sofisticat, al cărţilor dar este bine 

să ştiţi că . Se 

exprimă în grame la mie (‰). Asta se calculează atunci când 

sunteţi supus unui test de alcoolemie. Ficatul este cel pus la „muncă grea”, cel care 

metabolizează şi înlătură aproximativ 90% din cantitatea de 

alcool din corp. Rinichii elimină aproximativ 5% din alcool prin 

urină, iar aproximativ 5% din alcool este eliminat prin 

respiraţie în timp ce expiraţi. Poate că le ştim deja, dar nu strică să le mai amintim încă o 

dată. În felul acesta veţi putea discuta mai deschis cu copiii 
Alcoolul afectează celulele nervoase din creier, ceea ce despre efecte şi le veţi putea adapta la situaţiile actuale din 

înseamnă că influenţează modul de funcţionare al celulelor şi oraşul, comuna sau satul dumneavoastră. Le veţi putea asocia 

Mulţi copii şi tineri nu devin consumatori de alcool, ci doar experimentează 

senzaţii noi. Ei încearcă să-şi depăşească limitele, nu cred că li s-ar putea întâmpla 

ceva grav, îi imită sau se comportă ca prietenii sau cei din jurul lor. 

Să nu uităm faptul că tinerii şi copiii de astăzi trăiesc într-o lume în care alcoolul, 

ţigările şi alt tip de substanţe sunt nu numai o tentaţie, ci uneori un stil de viaţă 

promovat pe multe canale media: prin internet, filme şi chiar în grupul de prieteni, în 

gaşcă. 

Multă vreme a vorbi despre alcool cu cei mai mici a fost interzis, sau a fost 

considerat nepotrivit sau inutil. Apoi, comportamentele legate de alcool au fost 

promovate ca fiind simpatice, haioase, prin urmare acceptate drept nedăunătoare. 

Acest lucru a dus la o derutare a tinerilor şi a copiilor. Ne aflăm astăzi într-un punct în 

care aceştia nu-şi mai cunosc valorile, nu ştiu ce este bine şi ce este rău şi le este greu 

să-şi mai găsească modele.

Din fericire însă, aceşti copii şi tineri vă au pe dumneavoastră: părinţi, bunici, 

unchi şi mătuşi, naşi sau fini, vecini sau prieteni. Îi puteţi ajuta să descopere pericolele 

ce-i aşteaptă atunci când cad pradă alcoolului, dar şi cum pot fi echilibraţi atunci când 

este vorba despre alcool. Pentru a fi corect informaţi, copiii şi tinerii au nevoie de 

lămuriri de la persoane de încredere. Aceste persoane puteţi fi chiar dumneavoastră.

Pentru a putea aborda cât mai eficient şi adecvat tânăra generaţie, aveţi la 

dispoziţie câteva pagini de idei şi sugestii, care vă vor ajuta să deveniţi mai 

comunicativi, să fiţi exemple demne de urmat şi să cunoaşteţi nevoile copiilor şi 

tinerilor.

Citiţi cu încredere şi consideraţi această broşură un prieten care vă oferă mici 

secrete de comunicare şi sugestii. 

Introducere Copiii şi alcoolul
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         Ne aflãm astãzi într-un 

punct în care aceştia nu-şi mai 

cunosc valorile, nu ştiu ce este 

bine şi ce este rãu şi le este greu 

sã-şi mai gãseascã modele.

Daniela Gheorghe

Alcoolul este metabolizat de către organism în 3 
faze: absorbţie, distribuţie şi eliminare.

Este bine de reţinut faptul că alcoolul este rapid 
absorbit în sânge şi distribuit imediat în corp. 

Dacă sunteţi interesaţi să aflaţi mai multe despre efectele 
alcoolului asupra organismului uman accesaţi site-ul 
http://www.desprealcool.ro/.
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cu persoane sau întâmplări care să-l poată ajuta pe copil să 

înţeleagă „unde se poate ajunge”. 

Pare haios să spui cuiva „Sunt mahmur”, dar puţini ştiu că 

acesta este efectul intoxicaţiei cu alcool. Persoana este de fapt 

deshidratată, se simte rău, are dureri de cap şi este irascibilă. 

Creierul este cel care suferă cel mai mult de pe urma 

deshidratării. 

Adolescenţii care consumă alcool pot să-şi amintească 

mai puţin din ceea ce au învăţat în clasă, iar acest lucru le poate 

afecta situaţia şcolară. Consumul de alcool poate fi cauza 

dificultăţilor de învăţare, poate submina, de asemenea, atenţia, 

puterea de concentrare, memoria, precum şi dezvoltarea unor 

competenţe, cum ar fi cele de luare a deciziilor, relaţionarea cu 

colegii, profesorii şi prietenii.

Sub influenţa alcoolului se pot întreţine relaţii sexuale 

neprotejate, sau cu persoane necunoscute. Astfel, sănătatea şi 
Adolescenţii care consumă alcool sunt supuşi unui risc chiar viaţa pot fi puse în pericol. 

mare de a consuma tutun şi droguri. Asta pentru că, sub 

influenţa alcoolului, pot lua decizii greşite, fiind influenţaţi de 

alte persoane, sau tentaţi şi de alte „senzaţii” noi. 
Specialiştii spun că o marte parte a deceselor persoanelor 

între 16-25 ani este cauzată de accidente, suicid şi violenţă, 

alcoolul fiind implicat în multe din aceste cazuri. Organizaţia 
Problemele de comportament sunt extrem de vizibile şi se Mondială a Sănătăţii (OMS) raportează că alcoolul cauzează 

ajunge chiar la violenţă, la acte delincvenţionale din partea mai multe decese decât SIDA, tuberculoza şi violenţa. 
celor care consumă alcool. Ajung să fie persoane „certate cu Consumul de alcool în exces este o problemă în întreaga lume şi 
legea şi cu cei din jurul lor”. face milioane de victime, printre care sute de mii de vieţi tinere. 

Ÿ Mahmureala este primul efect direct

Ÿ Rezultatele şcolare scăzute

Ÿ Practici sexuale cu risc

Ÿ Riscul de a fi consumator de droguri

Ÿ Deces prematur

Ÿ Comportamente anti-sociale şi de sănătate mintală

4% dintre decesele la nivel mondial sunt cauzate de 

alcool, ceea ce înseamnă că anual mor aproximativ 2,5 milioane 

de persoane. Consumul de alcool este deosebit de nociv pentru 

grupurile de tineri,  iar alcoolul este un factor de risc major care 

cauzează decese în lume, mai ales în rândul bărbaţilor cu vârste 

între 15 şi 59 ani.

Care sunt semnele cã un copil consumã 
alcool

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Miroase a alcool;

Dorinţa de a sta noaptea cu prietenii, mai ales 

după club, disco sau o petrecere; 

Dintr-o dată utilizează mentă, pătrunjel sau se 

spală pe dinţi mai des;

Utilizează parfum sau after-shave puternic 

mirositoare;

Devine foarte retras, mai mult decât de obicei;

Lipsa de coordonare a gesturilor şi a vorbirii;

Comportament excitabil, ameţit sau modificări ale 

dispoziţiei;

Schimbarea în programul de somn şi oboseală în 

timpul zilei;

Lipsa de interes faţă de persoanele din jurul său, 

faţă de orice activitate, în general lipsa de interes 

pentru orice. Nu are chef să facă nimic şi nici să 

vorbească cu cineva;

Rezultate şcolare slabe şi absenteism şcolar;

Este dator cu bani;

Furtul şi minciuna.

Alcoolul ne influenţează pe toţi atunci când bem, 
însă nu toţi reacţionăm la fel. Depinde de modul 
în care se face absorbţia acestuia în organismul 
nostru, de cantitatea pe care am consumat-o, de 
rapiditatea consumului şi de greutate, sex, precum 
şi de consumul de alcool pe stomacul gol sau nu. 
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Există mai multe tipuri de consumatori cu diverse 
caracteristici şi comportamente:

Preconsumatorul 

experimentatorul exploratorul

A gusta sau a deveni alcoolic – care este 
diferenþa?

Consumatorul social sau ocazional

Consumatorul regulat

abuz precoce

abuz de 

alcool

poate fi prima etapă, când copilul aude 

despre alcool şi devine interesat. Acest moment este extrem de 

important pentru că îi puteţi povesti despre alcool, despre 

momentele simpatice pe care le poate aduce, dar şi despre 

pr ime jd i i l e  consumului  exces iv .  Urmează  apo i  

, , cel care este decis să încerce, 

să guste. Mai întâi gustă din curiozitate, apoi din plăcere. Este 

bine să ştiţi că ar putea gusta alcool de faţă cu dumneavoastră, 

că aţi putea să-i vorbiţi despre gustul şi stările pe care alcoolul le 

dă, gustând cu el. În această fază încearcă să vadă ce gust are 

alcoolul şi ce efecte are. A încerca o dată sau de două ori este 

normal, mai mult de-atât se cheamă deja consum. 

Consumatorul poate fi: consumatorul social, regulat sau 

abuziv. 

Adolescenţa este în sine o perioadă a căutărilor, a 
, este acel minor care teribilismului, a crizei de identitate. Copilul nu ştie cine este şi 

consumă doar la un spectacol, un concert, la o petrecere. 
ce ar vrea să ajungă. Astfel, caută să experimenteze cât mai 

Motivele sale sunt anturajul sau dorinţa de se simţi bine la 
mult. În această perioadă, din cauza dorinţei de a încerca, a 

evenimentul respectiv. , consumă mai 
curiozităţii, a tentaţiilor ce-l întâmpină pas cu pas poate încerca puţin de 10 ori pe lună, de obicei la sfârşitul săptămânii când 
alcoolul, dar nu numai. Tendinţa lui de a-şi asuma riscuri iese cu prietenii. Consumă alcool ca să se simtă bine, să se 
pentru a-şi demonstra că este puternic îl poate aduce şi către distreze, să fie acceptaţi de anturaj. 
alcool. Alteori, dorinţa de a încerca alcoolul poate fi un mod de 

Dacă minorul nu-şi poate controla comportamentele şi a imita viaţa adulţilor, de a le urma comportamentele. 
dorinţele poate ajunge la , ceea ce înseamnă că va 

consuma alcool foarte des, mai multe tipuri de băuturi alcoolice 

şi va începe să aibă tulburări de comportament. Nu are însă 

dependenţă de alcool. Dacă consumul de alcool este frecvent şi 

regulat pe o perioadă lungă de timp, atunci s-a ajuns la 

. În acest caz are deja, pe lângă problemele de 

comportament, şi probleme la şcoală: lipseşte de la ore, are note 

proaste, conflicte cu colegii şi cu profesorii etc. Consumatorul 

încearcă să se deconecteze în această fază, din diferite motive, 

de la realitate. Vrea să uite de anumite probleme şi necazuri, 

sau caută senzaţii tari. 

Dacă nu se intervine nici în acest stadiu se ajunge la 

. Există indicatori care ne spun că deja 

persoana s-a obişnuit cu alcoolul, are o toleranţă ridicată şi are Toţi copiii sunt expuşi riscului de a consuma alcool, 
nevoie din ce în ce mai mult de o cantitate mai mare de alcool dar poate cei mai expuşi sunt adolescenţii. Din punct de vedere 
pentru a se simţi „bine”. Dependenţa aduce cu sine multe 

psihologic, adolescenţii sunt într-o perioadă nouă, o perioadă 
probleme întregii familii şi pune în pericol viaţa minorului. 

de căutare a identităţii aşa cum precizam şi mai sus. Se trezesc 

că au dorinţe noi, că simt nevoia provocărilor, a asumării 

riscurilor, că au un corp nou. Băieţii au deja barbă şi mustaţă, 

fetele au sânii dezvoltaţi, au menstruaţie, iar corpul lor începe 

să semene din ce în ce mai mult cu al adulţilor. Mental nu ştiu 

exact unde să se situeze, între copii sau între adulţi. 

În căutările de senzaţii tari, sau mai puţin tari, ajung 

să cunoască efectele alcoolului: veselie, bună dispoziţie, sedare, 

ameţeală şi visare. Apoi intervin găştile de prieteni, colegii, 

amicii care găsesc în alcool un prieten bun şi care îi invită să se 

distreze împreună. Alteori, adolescenţii trec printr-o perioadă 

de certuri şi probleme în familie şi ar face orice ca să se 

liniştească şi să se simtă mai bine. Astfel, încep să-şi aline 

durerea cu puţin alcool. Stresul din familie sau cel de la şcoală şi 

lipsa unor profesionişti de încredere cu care să poată discuta, 

precum şi lipsa unei persoane de încredere în familie sau 

printre prieteni, îl poate îndrepta pe copil spre alcool, iar 

adolescenţii sunt foarte vulnerabili. 

De ce sunt adolescenþii mai vulnerabili 
decât alte categorii de persoane la 
consumul de alcool?

dependenţa de alcool
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Unele comportamente pot fi uşor confundate cu 
comportamentele normale pe care le au adolescenţii 
în această perioadă a dezvoltării. Lipsa interesului, 
izolarea, programul de somn schimbat vă pot da 
semnale confuze, de aceea nu este bine să trageţi 
concluzii pripite, ci să cercetaţi cu atenţie întregul lui 
comportament pe parcursul unei perioade de timp. 
Încercaţi să discutaţi cu el şi cu prietenii lui. 

Este bine de ştiut că de la doar a gusta se poate 
aluneca uşor pe panta consumului de alcool ce duce 
la mari dificultăţi.

Este important să ştiţi unde se poate ajunge, şi mai 
ales care sunt semnele unui comportament de risc 
sau a unui comportament problematic al copilului. 
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Andrei avea 16 ani când a început să pună pe uşa camerei lui „Nu deranjaţi, aici se intră doar cu acordul meu!” 

La început, părinţilor li s-a părut amuzant, pentru că Andrei era un tip haios, mereu pus pe glumă şi mereu 

aranjat şi parfumat. De ceva vreme însă parfumurile lui erau cam tari, nu mai avea chef de povestea de seară 

cu mama şi nici nu le mai spunea nimic de prietenii lui. Părinţii erau ferm convinşi că trece prin perioada 

„Tulburărilor hormonale şi este îndrăgostit”. Apoi au primit un telefon de la diriginta clasei, care le spunea că este 

în risc de a fi exmatriculat din cauza absenţelor. 

De aici a început aventura familiei lui Andrei. Au aflat de la şcoală o mulţime de lucruri care i-au întristat şi i-au făcut să-şi 

piardă încrederea în el. La început au încercat să discute cu el, dar nu avea cine să le vorbească, căci Andrei era „mut” sau 

agresiv. Apoi l-au pedepsit şi-l duceau la şcoală când unul, când altul, şi-l supravegheau ca pe un delincvent. Lucrurile s-au 

înrăutăţit şi Andrei devenea o persoană care făcea deja abuz de alcool, îşi procura alcool cu ajutorul unor colegi şi-l ascundea 

în cameră, iar noaptea bea până când uita de necazuri. Abia după ce o colegă de clasă a lui Andrei i-a sunat pe părinţii lui, 

aceştia s-au gândit că ar fi bine să discute cu el despre alcool, despre ceea ce l-a determinat să ajungă aici. Aşa au aflat că fiul lor 

credea că mama sa are o boală incurabilă, că va muri şi viaţa lui va fi distrusă. A fost un moment important pentru cei trei, 

clipa în care mama i-a arătat analizele şi i-a povestit că au fost alarme false şi că este perfect sănătoasă. 

Iată deci ce important este să-l considerăm pe copil parte din familie, să-i spunem despre evenimentele cu care ne confruntăm 

şi să-l ajutăm să înţeleagă că pentru orice situaţie există soluţii. Azi familia lui Andrei vorbeşte despre experienţa lor şi 

sfătuiesc alţi părinţi să fie mult mai deschişi cu copiii lor. Să nu aibă impresia că dacă vor ascunde ceva important faţă de el, 

acesta nu-şi va da seama. Ba dimpotrivă, va înţelege că ceva este ascuns şi va interpreta ceea ce se întâmplă aşa cum va putea 

el şi va acţiona aşa cum va crede. De cele mai multe ori va înţelege greşit şi va face lucruri necugetate. 

Povestea lui 

Andrei şi a 

alcoolului în care 

îşi îneca 

temerile

Teribilismul adolescentului şi nevoia de a-şi asuma riscuri - „Stai să vezi ce 

fac şi nu păţesc nimic pentru că sunt super tare!”, nevoia de a experimenta 

ceva nou şi de senzaţie - „Dacă bei două feluri de alcool să vezi ce tare e!”, 

toate acestea îl aduc pe adolescent în pragul riscurilor chiar, uneori, al 
catastrofelor. Cei care pot preveni toate aceste efecte sunteţi dumneavoastră, 
discutând cu copiii, ascultându-i, cunoscându-le adevăratele nevoi şi dorinţe. 

Legislaţia română nu interzice consumul de alcool, însă 

prevede sancţiuni pentru consumul de băuturi alcoolice în 

locuri publice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 

18 ani, precum şi pentru comercializarea băuturilor alcoolice 

către minori. 

Legea 272/2004 privind protecţia copiilor încearcă să 

clarifice problematicile legate de abuz şi consumul de 

substanţe psihotrope (care acţionează asupra psihicului) şi 

încurajarea minorilor de a consuma alcool. Aceasta stabileşte asupra copilului şi de violenţă în familie” şi a  „Metodologiei de 
printre atribuţiile serviciilor de asistenţă socială teritoriale intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind 
asigurarea şi urmărirea aplicării măsurilor de prevenire şi copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 
combatere a consumului de alcool şi droguri; muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi 

copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe 
Decizia 220/2011 a Consiliului Naţional al 

teritoriul altor state” listează alcoolul printre factorii de risc în 
Audiovizualului conţine dispoziţii destinate protecţiei 

ceea ce priveşte categoriile de copii care fac obiectul 
minorilor, precum: interdicţia sponsorizării emisiunilor 

reglementării.
destinate în principal minorilor de către fabricanţii şi 

comercianţii de băuturi alcoolice, şi interdicţia apariţiei 

minorilor în spoturi publicitare pentru băuturi alcoolice;
Reclama pentru băuturile alcoolice în perimetrul 

Hotărârea nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea aferent unităţilor de învăţământ şi sănătate, la o distanţă mai 

„Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în mică de 200 de metri de sediile acestora, prin Legea nr. 148 din 

echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă 2000 privind publicitatea.

În România, problematica alcoolului şi a problemelor 
asociate cu consumul de alcool la copil şi adolescent este 
dezbătută în câteva documente legislative:

Ÿ

Ÿ

Totodată, legislaţia interzice: 

Ÿ

Ÿ

Ce prevede legea în ceea ce priveşte 
consumul de alcool şi protecþia copiilor?
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Vânzarea de băuturi alcoolice minorilor, prin Legea 

61/1991 modificată şi republicată în Monitorul Oficial nr. 

387/18.08.2000;

Publicitatea, directă sau indirectă, la băuturile 

alcoolice spirtoase în cadrul programelor radio şi TV în 

intervalul orar 06.00 – 22.00, prin Decizia CNA nr. 130 din 2006 

privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 250/02.03.2006;

Difuzarea de spoturi publicitare pentru alcool în care 

apar minori, prin Decizia CNA nr. 130 din 2006 privind Codul 

de reglementare a conţinutului audiovizual, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 250/02.03.2006;

Comercializarea ori expunerea spre vânzare a 

băuturilor alcoolice în incinta unităţilor şi instituţiilor de 

învăţământ de toate gradele, a căminelor şi locurilor de cazare 

pentru elevi şi studenţi, în curţile acestor imobile, precum şi pe 
supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii 

trotuarele sau pe aleile de acces în aceste unităţi, prin Legea 
alcoolemiei sau testării aerului expirat se pedepseşte cu 

61/1991 modificată şi republicată în Monitorul Oficial;
închisoarea de la 1 la 5 ani, conform Art.79 din OUG nr.195 din 

12.12.2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Servirea minorilor cu băuturi alcoolice, în localurile 
Monitorul Oficial nr.958 din 28.12.2002).publice, prin Legea 61/1991 modificată şi republicată în 

Monitorul Oficial;

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul 

de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 

0,80g/l alcool pur în sânge ori o concentraţie ce depăşeşte 

0,40mg/l alcool pur în aerul expirat se pedepseşte cu închisoare 

de la 1 la 5 ani, conform Art.79 din OUG nr.195 din 12.12.2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul 

Oficial nr.958 din 28.12.2002;

Refuzul, împotrivirea sau sustragerea unei persoane 

care conduce pe drumurile publice un autovehicul de a se 

Cine discutã cu copilul despre aceste 
mituri?

Cât de mult cred pãrinţii în aceste mituri?

Important este să ştiţi cum să le explicaţi aceste mituri pe 

înţelesul lor şi să argumentaţi foarte bine de ce sunt mituri şi nu 

adevăruri. Copilul dumneavoastră cu siguranţă va verifica 

ceea ce-i spuneţi printre prieteni şi cunoscuţi sau pe internet, de 

aceea explicaţiile de mai jos vă vor fi utile.

Atenţie însă la modul în care îi povestiţi despre aceste 

mituri. Dacă veţi începe cu formulări de tipul: „Să nu bei alcool că Este drept că uneori nu doar copiii şi tinerii cad pradă 
nu te încălzeşte, şi e o prostie să crezi că te încălzeşte când el de fapt acestor mituri, ci chiar şi cei mari, cei care au rolul de a-i proteja 
răceşte”, atunci rezultatele s-ar putea să fie inverse şi copilul să pe copii de eventualele pericole ce vin odată cu consumul de 
facă exact pe dos. Poate mai degrabă ar merge o abordare de alcool. Cât de mult credeţi în aceste mituri sau cum le puteţi 
genul „Ştiai că alcoolul pare a te încălzi, dar de fapt produce o răceală combate veţi vedea mai jos. Vorba aceea „Omul cât trăieşte 
a organismului?” sau „Ce părere ai despre ce am auzit azi la televizor învaţă”. Avem ocazia să descoperim informaţii interesante 
sau radio cum că alcoolul nu te încălzeşte, aşa cum ştiam eu?” despre mituri, putem deveni „Spărgătorii de mituri”.

Mituri privind consumul de alcool
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Este important să discutaţi cu copilul încă de mic 
despre miturile care circulă cu privire la 
consumul de alcool. Unele mituri sunt atât de 
populare încât au devenit precum o „reţetă de 
supravieţuire”. 

Aşadar, nu uitaţi să-i vorbiţi despre vârsta legală la care 
se poate consuma alcool. A gusta din băutura adulţilor 
este cu totul altceva decât a consuma alcool. Copiii au 
nevoie să înţeleagă că nu sunt totuşi adulţi, că au nevoi 
şi drepturi diferite. Consumul de alcool va fi valabil 
după ce vor împlini vârsta legală, şi nu fiţi permisivi 
când vine vorba despre acest aspect. Legea este lege!
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Ÿ Alcoolul te încălzeşte dacă îţi este frig

Ÿ Un duş rece, o cafea tare sau cinci minute de somn te 
vor trezi

Ÿ Alcoolul îţi dă energie

Ÿ Alcoolul este afrodisiac, te face să iubeşti

mintea şi poţi să ajungi să faci lucruri pe care apoi le vei regreta. 

Aşa cum spuneam: alcoolul este un factor de încetinire a 
Într-o primă fază, consumul de alcool produce o încălzire, organismului, iar consumat deseori poate afecta potenţa 

pentru că el dilată vasele sangvine din zonele prin care trece: sexuală, prin urmare nu devii mai potent, ci mai degrabă mai 
esofag şi stomac. Această senzaţie de căldură este de scurtă puţin potent. 
durată, pentru că în a doua fază alcoolul consumat produce 

răcirea organismului. O doză prea mare de alcool poate 

produce chiar hipotermie, adică răcirea organismului sub 

limita normală. 
Doar timpul poate să ajute la eliminarea alcoolului din 

organism. Pentru a elimina un pahar de alcool din organism 

este nevoie de cel puţin o oră. S-ar putea ca o cafea sau un duş 
Deşi iniţial alcoolul dă euforie, veselie şi dezinhibare, rece să vă facă să vă simţiţi mai vioi, dar alcoolemia din sânge 

„dezleagă limba”, în realitate el nu este un stimulent. nu se va diminua cu ajutorul acestora. Efectul acestor aşa-zise 
Dimpotrivă, este un factor de încetinire, diminuează ritmul „trucuri ajutătoare” este mai degrabă asupra mentalului, decât 
cardiac şi presiunea sangvină. Alcoolul consumat în cantităţi asupra alcoolemiei. 
mari afectează sistemul nervos central, putând chiar să 

provoace stopuri respiratorii sau cardiace. 

Puţin alcool te ajută să scapi de inhibiţii, să fii mai curajos, 

dar o doză mai mare nu te ajută să fii mai sexy, ci îţi întunecă 

Ÿ Elimini alcoolul dacă faci nişte exerciţii fizice

Ÿ Berea nu este cu adevărat un alcool, este un aliment

Ÿ Consumul de alcool este o boală care se moşteneşte şi 
un copil care provine dintr-o familie de alcoolici va 
deveni la rându-i un alcoolic

Alcoolul este eliminat în cel mai mare procent prin ficat, 

prin metabolizare şi nu prin transpiraţie, respiraţie sau urină. 

Prin urmare, dacă dansaţi sau faceţi sport nu faceţi decât să 

transpiraţi şi să respiraţi ceea ce v-ar putea eventual deshidrata 

şi mai tare, dacă nu beţi suficientă apă. 

Este drept că berea are un statut particular în rândul 

băuturilor alcoolice, şi că ea nu conţine aşa mult alcool ca şi alte 

băuturi sau că poate fi asimilată cu berea fără alcool. Este bine 

de ştiut că, în cantităţi mari, berea are aceleaşi efecte ca toate 

băuturile alcoolice. aceeaşi familie, alcoolismul persistă de la o generaţie la alta. 

Acest lucru însă nu denotă faptul că există o predispoziţie 

genetică, ci faptul că există o anumită vulnerabilitate faţă de 

alcool. Modul în care trăieşte o persoană poate influenţa direct 

instalarea unei dependenţe de alcool. Şi alţi factori care ţin de 

personalitatea individului şi de anturajul său pot influenţa 
Nu sunt puţine cazurile în care se poate constata că, în 

comportamentul copilului şi deciziile sale privind alcoolul. 

Dacă modelele din jurul său vor fi unele greşite, există un grad 

mare de risc ca el să le adopte şi să le pună în practică. Copilul 

însă are o mare capacitate de vindecare şi, de multe ori când are 

în familie modele greşite, caută în jurul său modele pozitive şi 

le urmează pe acestea. 

În concluzie, consumul de alcool nu se moşteneşte, ci se 

învaţă. Nu este obligatoriu ca un copil care provine dintr-o 

familie în care unul sau ambii părinţi au probleme cu alcoolul 

să fie şi el alcoolic. 

Acestea sunt câteva dintre miturile care circulă printre 

copii, adolescenţi şi, desigur, printre adulţi. 

Pentru a putea evalua nivelul alcoolemiei şi a demonta
astfel acest mit, puteţi folosi un test lansat în 
martie 2011 de Ursus Breweries, numit Zero La 
Mie. Această aplicaţie a fost creată pentru a-i ajuta pe 
şoferi să conştientizeze faptul că alcoolul şi şofatul sunt 
incompatibile. Aplicaţia, lansată în cadrul campaniei 
„Află-ţi echilibrul!”, alături de Poliţia Rutieră Română 
şi Institutul Naţional de Medicină Legală, este 
disponibilă prin SMS la 1267 şi pe mobile şi internet la 
adresa http://www.desprealcool.ro/zerolamie. Cu 
ajutorul ei, şoferii pot afla timpul estimat în care 
alcoolul se elimină din sângele lor. Oricare ar fi 
rezultatul, aplicaţia vizează să le reamintească şoferilor 
faptul că în România limita legală a alcolemiei, 
         cantitatea de alcool în grame la litrul de sânge, 
          este 0‰.
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Povestea Alinei 

şi a mitului 

despre alcoolul 

ce te ajută 

să iubeşti

Alina şi colegii ei au mers într-o 

excursie la munte. Ştiind de la 

prieteni că dacă vor consuma alcool 

se vor distra mai bine, au început să 

consume diferite tipuri de băuturi. Alina 

avea de gând să-l cucerească pe Andrei, unul 

dintre colegii ei, aşa că avea nevoie de curaj, de pasiune 

şi de un stimulent puternic. Consuma alcool dar în 

acelaşi timp mai bea şi câte o cafea „ca să se trezească” şi 

mai dansa „ca să nu se îmbete”. Andrei a urmat aceeaşi 

„reţetă” şi au ajuns să fie împreună şi să aibă chiar şi o 

relaţie sexuală neprotejată în acea seară. 

Cum nu-şi puteau imagina că s-ar putea întâmpla ceva 

rău, nu au mai spus nimănui, Alina nu s-a dus la un 

control medical, în ciuda unor simptome „ciudate”, 

spune ea, şi după patru luni au descoperit că era 

însărcinată. Toate miturile legate de consumul de 

alcool s-au destrămat în clipa în care cei doi au fost puşi 

în faţa unor decizii grele şi foarte importante. 

Părinţii le-au fost alături cu toate dificultăţile şi 

îngrijorările pe care le-au avut, şi au reuşit să găsescă o 

soluţie bună pentru copii şi familiile lor şi au învăţat că 

miturile referitoare la alcool pot distruge vieţile 

copiilor şi a familiilor acestora. Părinţii ar fi avut rolul 

de a le explica consecinţele unor astfel de mituri puse în 

practică. Au învăţat dintr-o lecţie foarte dură că, deşi 

foarte inteligenţi şi informaţi, copiii încă mai cred în 

mituri.  

Este, sau poate fi, pãrintele un model 
pentru copilul sãu sau pentru alþi copii?

Atenţie, aşadar, la mesajele duble. 

Primul mediu în care copilul se dezvoltă este familia, apoi 

şcoala, prietenii, strada etc. Prin urmare, ceea ce vede acasă 

contează în primul rând, abia apoi învaţă din ceea ce va vedea 

în alte părţi. Vrând, nevrând, modelele comportamentale pe 

care le va adopta pentru prima dată sunt cele de acasă. 

Se spune că nu contează doar ceea ce spuneţi, ci şi ceea ce 

faceţi în fiecare zi. Chiar dacă nu păreţi a fi sub „înalta 

supraveghere” a copiilor dumneavoastră, în realitate sunteţi. primească aceleaşi mesaje derutante şi de la părinţii lor. Dacă îi 

Copiii învaţă observând. Părinţii pot fi un exemplu bun şi ar fi spuneţi un anumit lucru, atunci fiţi atenţi ca şi dumneavoastră 

bine să le comunicaţi acestora care sunt comportamentele să-l respectaţi. Prin urmare, dacă veţi veni acasă şi veţi spune 

adecvate cu privire la subiectul alcool. „ " transmiteţi mesajul că 

alcoolul este modul în care faceţi faţă stresului şi problemelor, 

că vă ajută, vă calmează, vă relaxează. În acest caz, îi puteţi 

explica că în cantităţi mici de tot alcoolul te poate ajuta şi relaxa, 

dar nu în fiecare zi şi că nu te ajută să-ţi rezolvi problemele pe 

care le ai. 

Dar nu-i cereţi lui să nu consume niciun strop, ci  Tinerii primesc mult 
explicaţi-i clar cât ar putea gusta şi care ar fi efectele. Părinţii prea multe mesaje contradictorii faţă de alcool: părinţii le spun 
sunt modele importante pentru copii, indiferent de felul în care că nu este bine, de la reclame află că ar fi distractiv, de la prieteni 
se comportă, bine sau rău. Şi ştiţi acest lucru din felul în care că ar fi chiar super interesant şi amuzant. Nu au nevoie să 
părinţii dumneavoastră v-au influenţat viaţa. 

Acum chiar am nevoie de o băutură!

Comunicarea – faþã-n faþã cu copilul
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4Dar este oare clar pentru copil dacă îi cereţi să nu bea 
niciun strop de alcool în timp ce dumneavoastră 
consumaţi alcool chiar în faţa lui? 

Copilul poate fi abordat de către mamă sau tată, sau 
de orice altă persoană care vrea să transmită nişte 
informaţii utile unui sufleţel care este deja foarte 
curios şi este pregătit să experimeteze fel şi fel de 
senzaţii. Este extrem de important să-i ajutaţi pe copii 
să facă diferenţa între mituri şi realitate. Veţi vedea în 
paginile următoare cum puteţi aborda discuţiile în 
funcţie de diferitele etape de dezvoltare, de la copilul 
mic la adolescent. 
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Povestea Alinei 
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ce te ajută 
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explicaţi-i clar cât ar putea gusta şi care ar fi efectele. Părinţii prea multe mesaje contradictorii faţă de alcool: părinţii le spun 
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Comunicarea – faþã-n faþã cu copilul
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să facă diferenţa între mituri şi realitate. Veţi vedea în 
paginile următoare cum puteţi aborda discuţiile în 
funcţie de diferitele etape de dezvoltare, de la copilul 
mic la adolescent. 



La ce vârstã consumã copiii alcool, unde şi 
de ce?

La 15 ani mul i copii au gustat deja din alcool şi consumă 

cel puţin o dată pe lună o băutură alcoolică cu diferite ocazii. 

Studiile spun că băieţii consumă mai repede şi mai frecvent 

decât fetele dar, în ultimii ani, în diverse ţări, fetele au ajuns să 

„ţină pasul cu băieţii” ajungând cam la acelaşi procentaj. Tot 

studiile spun că băuturile preferate ar fi berea sau cocktail-

urile, adică amestecul de votcă cu suc sau alte băuturi spirtoase 

cu diverse sucuri de fructe sau cola. 

Dacă vom întreba părinţii dacă copilul lor consumă 

alcool, fumează sau bea cafea, aceştia probabil vor răspunde: 

„Nu beau şi nu fumează”. Unii părinţi chiar nu cred că fiul sau 

fiica lor ar consuma alcool, iar alţii nu vor să vadă, din diferite 

motive. Întrebaţi, copiii însă vor da cu totul şi cu totul alte 

răspunsuri.

Raportul unei cercetări realizate în Marea Britanie de 

către Centrul de Sănătate Publică al Universităţii John Moores 

din Liverpool arată că numărul celor care consumă alcool este 

în creştere alarmantă, iar fetele cu vârste cuprinse între 15 şi 16 

ani sunt mai predispuse decât băieţii. Ponderea fetelor care 

consumă alcool cel puţin o dată pe săptămână a ajuns la cifra 

alarmantă de 88%, în timp ce în rândul băieţilor, ponderea este 

de 80%, conform raportului publicat în Daily Mail.

În România, aproximativ 14,7% dintre elevii chestionaţi 

de Direcţia Generală de Protecţie Socială a Municipiului 

Bucureşti au declarat că au consumat alcool înainte să 

împlinească vârsta de 11 ani. Mai bine de 3% dintre elevi au 

ţ
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Dacă totuşi sunteţi nişte adulţi care au probleme cu 

alcoolul, atunci este important să discutaţi cu copilul, să-i 

spuneţi că aţi ajuns la anumite dificultăţi, că aveţi nevoie de 

ajutorul unor profesionişti ca să vă reveniţi, că este o problemă 

care are soluţii. Cei mai mici au nevoie să ştie ce este bine sau 

rău, cu ce probleme se pot întâlni cei mari şi ce soluţii există. În 

felul acesta îi protejaţi şi-i sprijiniţi să caute modele care să-i 

ajute să se dezvolte. Îi ajutaţi astfel să ia decizii, să caute soluţii 
Dacă consumaţi alcool în mod chibzuit”, veţi putea şi le daţi de înţeles că aveţi încredere în ei destăinuindu-vă. 

deveni un model bun pentru copiii dumneavoastră şi pentru Desigur, nu este bine să-i spuneţi cu lux de amănunte ce vi se 
cei din jurul dumneavoastră. Le veţi putea transmite acestora întâmplă. Cu alte cuvinte, nu-l transformaţi în „terapeutul”, 
valori familiale importante pe care să le urmeze. Dacă sunteţi „confidentul” dumneavoastră, pentru că nu are capacitatea de 
însă un consumator de alcool nechibzuit, nu veţi fi un exemplu a gestiona toate stările prin care treceţi. 
bun pentru copiii dumneavoastră. S-ar putea ca mai târziu să 

suferiţi de pe urma faptului că cei mici vor începe să consume 

alcool.

„

Este important de reţinut că alcoolismul nu este 
moştenit, ci consumul de alcool este un 
comportament care se învaţă, prin puterea 
exemplului, sub influenţa mediului şi al 
anturajului.

De reţinut faptul că nu este obligatoriu ca un 
copil care are în familie un părinte sau ambii 
părinţi consumatori de alcool să fie şi el un 
consumator. Trecutul nostru, modelele din 
copilărie ne pot influenţa modul de raportare la 
copil, însă ceea ce devenim ca adulţi depinde 
doar de noi, de felul în care am ştiut şi am putut 
să ne organizăm viaţa, şi de felul în care am fost 
capabili să ne dezvoltăm noi competenţe 
parentale şi dacă am găsit şi alte modele mult mai 
bune pe care le-am putut urma. 
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Ÿ Deşi poate de multe ori vă simţiţi neputincioşi 
în faţa televiziunii, a filmelor, a internetului, a 
anturajului copilului, cu siguranţă dacă veţi şti cum  
să-l abordaţi pe copil veţi reuşi să aveţi cea mai mare 
influenţă asupra lui.

Ÿ Este foarte important să-i transmiteţi mesaje 
clare şi să nu luaţi subiectul alcool în derâdere. Dacă 
veţi glumi pe seama unui beţiv, sau vă veţi amuza 
adeseori de cei puţin „abţiguiţi”, îi veţi da de înţeles că 
este amuzant să bei. Puteţi însă să folosiţi aceste ocazii 
(imagini cu persoane aflate în stare de ebrietate fie ele 
în viaţa reală sau filme) pentru a deschide subiectul 
„consumul de alcool” pentru a-i atrage atenţia asupra 
comportamentelor caricaturale sau periculoase ale 
celui care a consumat alcool.    

Familii perfecte nu există, aşa că dacă se întâmplă să 
mai „săriţi calul” şi să comiteţi mici erori explicaţi 
copilului că aţi greşit şi că veţi avea grijă să nu se 
mai întâmple. Scuzele îl vor ajuta pe copil să 
înţeleagă că putem ierta şi putem fi iertaţi, desigur 
dacă nu greşim mult prea des. 

Dacă cumva aveţi senzaţia că cei mici nu vă observă, 
vă înşelaţi. Sunt mai tot timpul cu ochii pe 
dumneavoastră! 
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În general la sfârşitul săptămânii când sunt cu prietenii 

şi nu sunt supravegheaţi de adulţi;

Când sunt trişti;

Când sunt tentaţi de alcool;

Când vor să fie în centrul atenţiei; 

Când părinţii le interzic categoric să „pună gura pe 

alcool”.

De la TV sau radio;

De pe internet;

Din ziare sau reviste;
afirmat că s-au îmbătat înaintea împlinirii vârstei de 11 ani. 

De la familie sau de la vecini;Cifrele arată că ponderea celor care s-au îmbătat la vârsta de 15 

ani este mult mai mare, aproximativ 24,4% dintre cei care au Din publicitate.
răspuns, conform studiului publicat de NewsIn.

La o petrecere;

Într-un bar;

La şcoală;

Acasă la prieteni sau chiar în propria casă;

În parcuri;

În vacanţe – în tabere şi excursii.

Când beau?

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

De unde au informaţii despre alcool?

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Locul unde beau copiii, adolescenţii, tinerii:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

ŸDe ce consumã alcool adolescenþii ßi copiii,
Ÿîn general?

Ÿ

Am putea spune că motivele sunt diferite: 

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Cine le poate vorbi despre consumul de Ÿ

alcool şi la ce vârstã?Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Violenţa din familie şi problemele de familie;

Condiţii de viaţă precare sau un mediu cu risc 

(comunităţi în care alcoolul este un stil de a supravieţui); 

Divorţul părinţilor sau decesul unei persoane 

apropiate din familie sau dintre cunoştinţe; 

Sume de bani oferite de părinţi şi cu care nu au ce face 
Din curiozitate; şi-i cheltuiesc cu nechibzuinţă.

Pentru a fi acceptaţi de grupul de prieteni;

Pentru a-i imita pe alţii;

Se simt mai maturi, mai mari şi mai puternici când 

beau alcool;

În semn de protest faţă de părinţi, profesori, amici etc.;

Niciodată nu este prea devreme să începem să le vorbim Pentru a sărbători un eveniment special: examen, 
despre alcool. Este bine să ştiţi că aceste subiecte pot fi tratate aniversare etc.;
precoce, încă de la vârsta la care copilul primeşte şi din exterior 

Pentru a se distra, a se relaxa; informaţii legate de acest subiect. 

Pentru a reduce stresul de acasă şi de la şcoală;
De la 3-4 ani vede deja că tata sau mama fumează, că mai 

beau câte un pahar de bere sau de vin, chiar şi la un anişor cere Pentru a-şi vindeca tristeţile şi eşecurile.

deja să guste din alcool şi recuperează resturile de ţigări de pe 

jos. Desigur, fac toate aceste lucruri fără să fie conştienţi de 

faptul că este vorba despre alcool sau tutun. Nu o fac cu intenţia 
Timpul petrecut cu prietenii, momentele în care nu de a fuma sau de a consuma alcool, ci pentru a imita ceea ce fac 

sunt supravegheaţi de adulţi: în baruri, în parcuri, acasă la unul părinţii, adulţii în general.
dintre ei etc.;

Dar când copilul mic ajunge adolescent discuţiile cu Prietenii care consumă deja alcool şi îi ispitesc;
privire la consumul de alcool trebuie musai să fie mai precise, 

Adulţii care beau alcool şi devin modele pentru copil; mai serioase şi frecvente. Este important să discutaţi mai întâi 

în cuplu, ca să vă puneţi de acord cu informaţiile pe care vreţi să 
Consumul de alcool în familie: părinţi, fraţi mai mari, 

i le transmiteţi, astfel încât nu cumva tatăl să spună ceva, iar 
verişori etc.;

Ce-i incită pe adolescenţi să consume alcool?
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Psihologii şi educatorii, care se ocupă de psihologia 
dezvoltării copilului, susţin faptul că la vârsta de 5 
ani copilul şi-a format deja o atitudine şi are 
propriile opinii de bază despre alcool. Atenţie, 
aşadar, dragi adulţi ce informaţii le furnizaţi.  
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precoce, încă de la vârsta la care copilul primeşte şi din exterior 

Pentru a se distra, a se relaxa; informaţii legate de acest subiect. 

Pentru a reduce stresul de acasă şi de la şcoală;
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beau câte un pahar de bere sau de vin, chiar şi la un anişor cere Pentru a-şi vindeca tristeţile şi eşecurile.

deja să guste din alcool şi recuperează resturile de ţigări de pe 

jos. Desigur, fac toate aceste lucruri fără să fie conştienţi de 

faptul că este vorba despre alcool sau tutun. Nu o fac cu intenţia 
Timpul petrecut cu prietenii, momentele în care nu de a fuma sau de a consuma alcool, ci pentru a imita ceea ce fac 

sunt supravegheaţi de adulţi: în baruri, în parcuri, acasă la unul părinţii, adulţii în general.
dintre ei etc.;

Dar când copilul mic ajunge adolescent discuţiile cu Prietenii care consumă deja alcool şi îi ispitesc;
privire la consumul de alcool trebuie musai să fie mai precise, 

Adulţii care beau alcool şi devin modele pentru copil; mai serioase şi frecvente. Este important să discutaţi mai întâi 

în cuplu, ca să vă puneţi de acord cu informaţiile pe care vreţi să 
Consumul de alcool în familie: părinţi, fraţi mai mari, 

i le transmiteţi, astfel încât nu cumva tatăl să spună ceva, iar 
verişori etc.;

Ce-i incită pe adolescenţi să consume alcool?
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Psihologii şi educatorii, care se ocupă de psihologia 
dezvoltării copilului, susţin faptul că la vârsta de 5 
ani copilul şi-a format deja o atitudine şi are 
propriile opinii de bază despre alcool. Atenţie, 
aşadar, dragi adulţi ce informaţii le furnizaţi.  
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mama să-i spună altceva. 

Este important să găsiţi un moment prielnic pentru acest 

subiect, nu când sunt şi alţii în jur sau când deja a făcut exces de 

alcool. Dacă îi vorbiţi unui copil mic, atunci vorbiţi pe înţelesul 

lui. „Dragul nostru, este bine să ne ceri voie dacă vrei să guşti din 

vinul de pe masă, pentru că dacă cumva bei mai mult decât este voie ţi 

se va face rău”. 

Cu alte cuvinte, îi spuneţi ce are voie şi ce nu, precum şi ce 

va păţi dacă va încălca regula. Dar îi oferiţi în acelaşi timp 

posibilitatea de a-şi consuma curiozitatea, adică va putea gusta 

de faţă cu dumneavoastră. Doar gustă, nu şi bea!

De multe ori le puteţi inventa câte o poveste despre 
La vârsta adolescenţei este nevoie să abordaţi subectul anumite situaţii. Bunicul aşa făcea, şi acum eu folosesc în 

mai detaliat. Trebuie să-i spuneţi de ce consumă tinerii alcool, terapia copiilor basmul terapeutic. Copilul se va identifica 
care pot fi urmările şi mai ales cum pot preveni riscurile imediat cu personajul poveştii. De exemplu, le puteţi spune o 
generate de consumul excesiv de alcool. De asemenea, trebuie poveste cu un animal preferat: „Pisoiul cel mic a pus boticul pe 
să îi explicați care sunt cele mai grave consecinţe ale paharul cu vin şi a gustat din el...” apoi îi explicaţi ce a păţit „Tare  
consumului de alcool. l-a mai durut capul şi burtica, era să ajungă la spital”. În funcţie de 

creativitatea dumneavoastră puteţi să-i construiţi o poveste. 

Important este să nu-i spuneţi „Vezi? Pisoiul este ca şi tine”. 

Lăsaţi-l să se identifice singur cu personajul. Dacă este băiat, 

personajul din poveste să fie de sex masculin, dacă este fetiţă, să 

fie de sex feminin.
Copiii mici sunt plini de imaginaţie şi curiozitate. Dacă 

nu le vom spune lucrurile aşa cum sunt, sau dacă nu le vom 

relata întreaga poveste, atunci îşi vor folosi imaginaţia pentru a 

completa singuri povestea. Ei vor o mulţime de informaţii şi le Copilul va avea informaţii şi de la colegi şi prieteni. 
plac la nebunie basmele, poveştile, de aceea este bine să le Oferiţi-i informaţii complete şi corecte, astfel încât că cunoască 
utilizaţi atunci când discutaţi cu ei despre alcool. E important să riscurile şi mai ales să ştie că sănătatea este extrem de 
le spuneţi de ce nu au voie să-l guste. Puteţi foarte bine să importantă şi trebuie protejată. În cazul în care vă va pune 
folosiţi poveştile, sau desenele animate, ca să le explicaţi ce întrebări la care nu ştiţi să-i răspundeţi, nu-l păcăliţi cu 
păţesc dacă gustă pe furiş din paharele rămase pe masă după informaţii eronate, şi nici nu vă sfiiţi să-i spuneţi „Eu nu ştiu, dar 
plecarea musafirilor. 

Cum şi ce le spunem copiilor în funcţie de vârstă?

Ÿ Preşcolarilor de la 3-5 ani

Ÿ Şcolarul mic 5-8 ani 
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O cercetare făcută în New Brunswick, un oraş din Scoţia, 

a arătat că 10% dintre tinerii din clasa a VII–a au încercat 

alcoolul. Aşadar, acum este momentul să-i cunoaşteţi prietenii, 

să le vorbiţi despre riscuri, să vedeţi dacă ştiu regulile, le înţeleg 

şi, mai ales, dacă le respectă. Are nevoie să-l ajutaţi să facă faţă 

tentaţiilor şi mai ales presiunilor făcute de către colegi sau 

prieteni. Veţi vedea în următorul capitol cum îl puteţi învăţa să 

spună „Nu” tentaţiilor.

La această vârstă, adolescenţii sunt din ce în ce mai 

„populari” printre prieteni, simt nevoia de afirmare, merg mai 

des cu prietenii în baruri, petreceri, cluburi şi sunt tentaţi de tot 

ce se întâmplă în jurul lor. Acum li se pare că a bea este un act de 

curaj, de maximă forţă. Analiza făcută în Scoţia a arătat că 50% 

dintre adolescenţii şcolii din New Brunswick au consumat hai să căutăm răspunsul împreună". Căutaţi pe internet sau 
alcool cel puţin o dată, în timp ce 26% la sută consumă alcool întrebaţi de cineva care ar putea şti. Nu-i dezamăgiţi dacă le 
mai mult de o dată pe lună. spuneţi că nu ştiţi ceva, ci mai degrabă îl ajutaţi să caute 

răspunsuri corecte la întrebările lor şi-i învăţaţi că este în regulă 
Poate veţi spune că la noi nu este posibil aşa ceva şi că în 

să nu le ştie pe toate. 
Scoţia alcoolismul este mai mare decât la noi. Ar fi bine să ştiţi 

că în România nu există date concrete care să arate cât de mare La sfârşitul acestei etape de dezvoltare, copiii trebuie să 
este alcoolismul şi consumul de alcool în rândul copiilor şi al ştie următoarele: cum sunt produse alimentele, să aibă 
adulţilor. De obicei, aceste procente se calculează după informații despre otrăvuri, droguri şi medicamente. Ar fi bine 
consumul de alcool pe cap de locuitor şi în funcţie de cantităţile ca la şcoală un medic să le povestească despre alcool şi 
de alcool care se cumpără din magazine. Cred că vă daţi seama consecinţele sale. Filmele educative sunt extraordinar de bune 
că la noi o parte din alcoolul consumat este fabricat acasă: vinul, în această perioadă. 
ţuica sau pălinca, chiar şi unele băuturi mai rafinate. Acest fapt 

ar putea fi un risc în cazul consumului de alcool la copil, un risc 

care nici măcar nu poate fi măsurat, de vreme ce nu există date 

clare. Copiii vor putea deja să cunoască şi să respectele regulile 

stabilite acasă şi la şcoală. Aceasta este vârsta la care au nevoie 
Prin urmare, nu vă încredeţi în acele statistici care spun că de informaţiile cele mai exacte! 

Ÿ Preadolescenţa sau adolescenţa timpurie 15-16 ani

Ÿ Vârstă şcolară mare 9 – 14 ani sau gimnaziul

Mi-aduc aminte că eu cu sora mea, pe la 4 ani, după ce 
au plecat musafirii bunicilor mei, am pus mâna pe 
paharele cu vin şi am gustat din plin. Bunicii ne-au spus 
că am făcut foarte urât şi că a fost nevoie de „Consiliul 
de familie” ca să se discute problema creată de noi. Ne-
am tăiat pantalonii şi, se pare, le-am făcut „ochi şi nas”. 
Apoi, nu am vrut să dormim unde ne era locuşorul. Nu 
i-am văzut pe părinţii mei să fie amuzaţi de acel 
incident, deşi acum ne spun că s-au amuzat copios. Dar 
atunci ne-au povestit ce s-ar fi putut întâmpla şi nu s-au 
distrat de faţă cu noi. 
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la noi consumul de alcool nu este niciun pericol, ci ajutaţi-i pe îşi dau sema că nu pot fi total independenţi pentru că legal, 

copii să se ferească de efectele negative ale consumului. Este financiar şi chiar emoţional depind de părinţi. Dacă veţi reuşi 

important să ştiţi cu cine iese în oraş, ce fac şi cât stau acolo. acum să negociaţi cu ei şi să stabiliţi reguli clare, atunci cu 

Lăsaţi-i să-şi aducă prietenii acasă! În felul acesta veţi vedea siguranţă vor reuşi să facă faţă ispitelor.

exact ce prieteni au, ce discută, ce obiceiuri au. 

Este poate una dintre cele mai dificile perioade şi pentru 

ei, şi pentru dumneavoastră. Acum vor să fie extrem de 

independenţi, să facă numai ce vor. Prietenii devin prioritari şi 

vor să se îndepărteze cât mai mult de familie, dar în acelaşi timp 

Ÿ Adolescenţa 17-18 ani

Povestea 

cocktail-ului

cu mai puţin alcool 

de dragul rochiţei

Îmi aduc aminte o discuţie cu o adolescentă în pragul petrecerii de majorat. O ajutam să pregătească 

petrecerea şi o sprijineam, atât cu bani cât şi tehnic-organizatoric, împreună cu încă câţiva prieteni. Eu, fiind 

fiică de bucătar-cofetar, am pus pe listă imediat produsele alimentare necesare pentru petrecere: brânzeturi, 

mezeluri, pâine, fructe etc. La sfârşit am pus şi băuturile răcoritoare şi desigur şi ceva alcool. Nu mare mi-a fost 

surprinderea când lista mea a fost foarte rapid scurtată la capitolul mâncare, auzind următoarele: „Păi pentru 

mâncare ne strângem noi acolo? Noi vrem să ne distrăm!” Şi lista a căpătat o altă înfăţişare, cu mult mai mult alcool şi 

suc, şi cu câteva cipsuri, alune şi sticksuri. 

Din acest moment a început negocierea. Am facut calculele pentru ambele liste, apoi am început discuţiile despre distracţie, 

sănătate şi bun simţ. Cum preţurile pentru cele două liste erau cam tot pe acolo, am mai redus şi eu din alimente şi ea din alcool. 

Am aflat între timp că mult mai importantă era de altfel rochiţa pentru petrecere, apoi am refăcut lista, am făcut economii pentru 

rochia perfectă şi am ajuns la pace. I-am explicat că un cocktail este la fel de bun, chiar dacă nu are o cantitate mare de alcool şi i-am 

mai dat nişte reţete inovatoare de cocktail de pe net. I-am explicat că te poţi distra chiar mai bine atunci când concentraţia de alcool 

nu este foarte mare şi că atunci când eşti beat nici măcar nu mai ştii ce faci şi nu mai simţi mare lucru. Desigur, i-am dat şi un „pont” 

„Nu te vei îmbăta dacă mănânci şi bei apă între două pahare de cocktail, dar este bine să nu depăşeşti 3 cocktailuri”. 

Nu am fost primiţi la petrecere, dar ne-am asigurat că barmanul care i-a servit ştia regulile noastre şi le respecta, şi că sărbătorita ne 

va suna dacă are nevoie de noi. Eram pregătiţi pentru orice tip de intervenţie, dar în acelaşi timp destul de relaxaţi ştiind că va 

apela la noi dacă va fi cazul, din timp!

Care sunt limitele pe care le puteþi stabili 
când este vorba despre alcool şi cum puteþi 
face acest lucru?

Iată câteva idei care vă vor putea ajuta să stabiliţi 
regulile pentru copilul dumneavoastră:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Disciplinarea copiilor este una dintre cele mai dificile 

sarcini parentale, dar, de asemenea, şi una dintre cele mai 

importante. 

Desigur că este foarte important să-l ajutăm pe copil să-şi 

formeze o imagine de sine bună. Trebuie să aibă încredere în 

propriile forţe, să-l ajutăm să ia decizii de unul singur, să fie 

responsabil încă de mic. Dar, pe lângă toate acestea, avem şi 

prilejul de a-l ajuta să-şi organizeze viaţa, cunoscând şi 

respectând anumite limite. 

Adulţii sunt cei care răspund pentru dezvoltarea 

copilului, sunt autoritatea care veghează la dezvoltarea lor. 

Prin urmare, sunt cei care construiesc regulile. Mulţi părinţi se 

întreabă dacă ar fi mai bine să fie mai permisivi sau stricţi. Este 
Setul de reguli să fie rezonabile, clare şi revizuite din important să subliniem faptul că părinţii prea permisivi au tot 

timp în timp, adică adaptate situaţiilor date; atâtea probleme câte au şi cei prea stricţi. Uneori, părinţii nu au 

voie să fie permisivi şi este important să nu cedeze şi să nu 
Unele reguli le puteţi stabili împreună cu copilul, le 

permită anumite lucruri. 
puteţi negocia, altele nu. De exemplu, îi puteţi spune „Este în 

regulă să îţi vopseşti părul blond sau şaten, nu însă să-ţi pui cercel în 
Asfel, în cazul în care o activitate este periculoasă, ilegală 

buză”; 
sau imorală din punctul de vedere al standardelor familiei 

dumneavoastră sau al comunităţii, atunci răspunsul este Stabiliţi reguli care sunt utile întregii familii şi nu 
întotdeauna „Nu". Însă, unele activităţi sunt negociabile, ca de reguli nepracticabile sau nesemnificative pentru familia 
exemplu regulile ieşitului afară cu prietenii, venitul la anumite dumneavoastră; 
ore acasă, după lăsarea întunericului sau înainte etc.  

În cazul în care este posibil, faceţi ca toţi mebrii familiei 

să fie de acord cu aceste reguli;
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Ca să ştiţi cu ce să veniţi la schimb în cazul unei 
negocieri este bine să fiţi „în pas cu noile tendinţe”. 
Cu alte cuvinte, să ştiţi exact ce vor tinerii în ziua de 
azi şi cu ce se ocupă. 
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Îmi aduc aminte o discuţie cu o adolescentă în pragul petrecerii de majorat. O ajutam să pregătească 

petrecerea şi o sprijineam, atât cu bani cât şi tehnic-organizatoric, împreună cu încă câţiva prieteni. Eu, fiind 

fiică de bucătar-cofetar, am pus pe listă imediat produsele alimentare necesare pentru petrecere: brânzeturi, 

mezeluri, pâine, fructe etc. La sfârşit am pus şi băuturile răcoritoare şi desigur şi ceva alcool. Nu mare mi-a fost 

surprinderea când lista mea a fost foarte rapid scurtată la capitolul mâncare, auzind următoarele: „Păi pentru 

mâncare ne strângem noi acolo? Noi vrem să ne distrăm!” Şi lista a căpătat o altă înfăţişare, cu mult mai mult alcool şi 

suc, şi cu câteva cipsuri, alune şi sticksuri. 

Din acest moment a început negocierea. Am facut calculele pentru ambele liste, apoi am început discuţiile despre distracţie, 

sănătate şi bun simţ. Cum preţurile pentru cele două liste erau cam tot pe acolo, am mai redus şi eu din alimente şi ea din alcool. 

Am aflat între timp că mult mai importantă era de altfel rochiţa pentru petrecere, apoi am refăcut lista, am făcut economii pentru 

rochia perfectă şi am ajuns la pace. I-am explicat că un cocktail este la fel de bun, chiar dacă nu are o cantitate mare de alcool şi i-am 

mai dat nişte reţete inovatoare de cocktail de pe net. I-am explicat că te poţi distra chiar mai bine atunci când concentraţia de alcool 

nu este foarte mare şi că atunci când eşti beat nici măcar nu mai ştii ce faci şi nu mai simţi mare lucru. Desigur, i-am dat şi un „pont” 

„Nu te vei îmbăta dacă mănânci şi bei apă între două pahare de cocktail, dar este bine să nu depăşeşti 3 cocktailuri”. 

Nu am fost primiţi la petrecere, dar ne-am asigurat că barmanul care i-a servit ştia regulile noastre şi le respecta, şi că sărbătorita ne 

va suna dacă are nevoie de noi. Eram pregătiţi pentru orice tip de intervenţie, dar în acelaşi timp destul de relaxaţi ştiind că va 

apela la noi dacă va fi cazul, din timp!

Care sunt limitele pe care le puteþi stabili 
când este vorba despre alcool şi cum puteþi 
face acest lucru?

Iată câteva idei care vă vor putea ajuta să stabiliţi 
regulile pentru copilul dumneavoastră:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Disciplinarea copiilor este una dintre cele mai dificile 

sarcini parentale, dar, de asemenea, şi una dintre cele mai 

importante. 

Desigur că este foarte important să-l ajutăm pe copil să-şi 

formeze o imagine de sine bună. Trebuie să aibă încredere în 

propriile forţe, să-l ajutăm să ia decizii de unul singur, să fie 

responsabil încă de mic. Dar, pe lângă toate acestea, avem şi 

prilejul de a-l ajuta să-şi organizeze viaţa, cunoscând şi 

respectând anumite limite. 

Adulţii sunt cei care răspund pentru dezvoltarea 

copilului, sunt autoritatea care veghează la dezvoltarea lor. 

Prin urmare, sunt cei care construiesc regulile. Mulţi părinţi se 

întreabă dacă ar fi mai bine să fie mai permisivi sau stricţi. Este 
Setul de reguli să fie rezonabile, clare şi revizuite din important să subliniem faptul că părinţii prea permisivi au tot 

timp în timp, adică adaptate situaţiilor date; atâtea probleme câte au şi cei prea stricţi. Uneori, părinţii nu au 

voie să fie permisivi şi este important să nu cedeze şi să nu 
Unele reguli le puteţi stabili împreună cu copilul, le 

permită anumite lucruri. 
puteţi negocia, altele nu. De exemplu, îi puteţi spune „Este în 

regulă să îţi vopseşti părul blond sau şaten, nu însă să-ţi pui cercel în 
Asfel, în cazul în care o activitate este periculoasă, ilegală 

buză”; 
sau imorală din punctul de vedere al standardelor familiei 

dumneavoastră sau al comunităţii, atunci răspunsul este Stabiliţi reguli care sunt utile întregii familii şi nu 
întotdeauna „Nu". Însă, unele activităţi sunt negociabile, ca de reguli nepracticabile sau nesemnificative pentru familia 
exemplu regulile ieşitului afară cu prietenii, venitul la anumite dumneavoastră; 
ore acasă, după lăsarea întunericului sau înainte etc.  

În cazul în care este posibil, faceţi ca toţi mebrii familiei 

să fie de acord cu aceste reguli;
26
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Ca să ştiţi cu ce să veniţi la schimb în cazul unei 
negocieri este bine să fiţi „în pas cu noile tendinţe”. 
Cu alte cuvinte, să ştiţi exact ce vor tinerii în ziua de 
azi şi cu ce se ocupă. 
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Ÿ Ÿ

Ÿ Ÿ

Ÿ Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Asiguraţi-vă că toţi cei „ai casei” cunosc regulile şi le Dacă copilul este agitat, în plină criză, nu negociaţi cu 

înţeleg. Încurajaţi-i pe copii să pună întrebări dacă au el pe moment, daţi-i o pauză şi abia după ce s-a calmat 

nelămuriri; reîncepeţi negocierile;

Elaboraţi reguli coerente, care să nu se „bată cap în cap Prea multe limite îl pot inhiba şi transforma într-un 

cu altele” şi consecinţe corecte. În cazul în care copilul copil frustrat, nu uitaţi că vreţi să devină independent şi un 

dumneavoastră încalcă o regulă, evitaţi reacţiile exagerate şi nu adult responsabil, prin urmare alegeţi doar acele limite care 

impuneţi sancţiuni pe care să nu le puteţi aplica; sunt utile tuturor; 

Lăudaţi copilul când a respectat regulile şi oferiţi-i Daţi-i exemple de reguli, de limite pe care şi 

recompense simbolice: un pupic, o faţă zâmbitoare desenată pe dumneavoastră le respectaţi. De exemplu, spuneţi-i că şi 

o foaie de hârtie etc.; dumneavoastră plătiţi cu regularitate facturile, că nu întârziaţi 

la serviciu, că semănaţi grâul la timpul lui, nu când doriţi 
Evitaţi ameninţările şi pedepsele. Părinţii care 

dumneavoastră, că daţi de mâncare la animale când acestea au 
ameninţă constant copiii fie îi îndepărtează de la dialog şi 

nevoie, nu când aveţi dumneavoastră chef etc. 
cooperare, fie îi incită spre a încălca limitele. Atenţie, dacă-l 

ameninţaţi des, dar nu vă ţineţi de cuvânt, s-ar putea să nu mai Alegeţi când să ignoraţi încălcarea unei reguli sau când 

creadă nimic din ceea ce-i spuneţi. Prin urmare, nu-l este nevoie să discutaţi şi să aplicaţi sancţiuni. 

ameninţaţi. Dacă îi spuneţi că urmează o consecinţă atunci 
Copiii care nu au limite, responsabilităţi, devin adulţi aplicaţi-o. Aşadar, atenţie ce fel de consecinţe îi promiteţi. „Te 

imaturi, cu probleme de integrare şi alte probleme de dau la ţigani”, Te trimit în lume”, „Te bat de te omor” nu sunt 
comportament.ameninţări reale, ci mai degrabă abuzuri emoţionale;

Nu vă lăsaţi „duşi de val”, adică duşi de emoţii spre 

comportamente extreme sau ieşite din comun. Cu alte cuvinte, 

nu vă enervaţi când stabiliţi reguli sau când negociaţi limitele 

cu copilul; 

O regulă necesară, chiar obligatorie, este un program 

de viaţă bine structurat. Este necesar să ştiţi atât 

dumneavoastră cât şi el care este programul de zi cu zi: şcoală, 

teme, program liber – şi mai ales ce face în timpul liber. Un 

astfel de program poate fi afişat în casă chiar pe frigider. Este 

important să ştiţi la ce oră pleacă şi vine acasă, unde, şi mai ales 

cu cine se află în fiecare moment;

„

Stabiliţi împreună, alteori singuri, ce are voie 
şi ce nu. Este important să-i explicați de ce are 
voie să facă anumite lucruri şi de ce nu. Lăsaţi 
conversaţia deschisă şi nu vă imaginaţi că este 
de-ajuns o singură discuţie despre acest 
subiect. În loc de „ ”, puteţi 

utiliza: “Ar fi bine să nu mai faci asta, pentru că 

acestea sunt consecinţele:..., dar poţi face 

altceva...”.  

Nu mai face asta!

Spuneţi-le care sunt efectele consumului de alcool şi clipe ce aţi fi vrut să vă facă, cum aţi fi dorit să vă trateze.

ţigări, fără a exagera şi fără a-i incita sau păcăli. În această 
Abia după această „excursie” în trecut începeţi broşură aveţi multe informaţii legate de consumulul de alcool, 

„investigaţiile” din prezent. Aşadar, încercaţi într-o primă utilizaţi-le pentru a-i ajuta pe copii să conştientizeze cu 
etapă să aflaţi cât mai multe informaţii. Fiţi un „detectiv” adevărat efectele, discutând despre ele şi despre faptul că 
priceput şi nu unul isteric sau scandalagiu. Aminitirile din limitele stabilite de dumneavoastră există tocmai pentru că îl 
trecut vă pot ajuta să reacţionaţi corect dar nu uitaţi că acum iubiţi şi vă pasă de el. 
trăim „alte vremuri”, mult mai „interesante”, mai palpitante, 

Biserica vine în sprijinul regulilor şi a limitelor explicând cu mult mai multe oportunităţi şi tentaţii pentru copil. Poate să 

că însuşi Dumnezeu a dat „Poruncile” pentru a-i ajuta pe nu bea alcool în casă căci, din păcate, multe dintre cluburile sau 

oameni, nu pentru a le îngrădi libertatea; pentru că-i iubeşte şi băruleţe de prin sate sau comune îi aşteaptă „cu braţele 

are grijă de ei. Puteţi chiar să le citiţi din Biblie despre pilde şi deschise”. 

„Porunci”, pentru a le arăta cât de mult te pot ajuta regulile, 
Informaţiile pot fi culese de la el direct, dar şi de la limitele, atunci când vin să te înveţe, să te sprijine. 

prieteni şi vecini. Dar, de la „sursă”, adică de la propriul copil, 

ar fi mai corect. În felul acesta îi arătaţi că aveţi încredere în el. 

Puteţi începe cu fraze ce deschid discuţia: „Dacă vrei să-mi spui 

ceva, eu sunt aici şi te pot asculta”. Sau, în timpul unei mese sau a 

unui spot TV, îl puteţi aborda cu „Tu ce părere ai despre faptul că 

unii copii consumă alcool până se îmbată?”. Evitaţi să le ţineţi o 

„lecţie sau o predică” despre alcool şi încercaţi să le spuneţi 

părerea voastră, fără a-l condamna pentru ceea ce bănuiţi că a 

făcut. Puteţi spune „Eu când eram pe la 15 ani am gustat şi...” dar 

nu insistaţi cu astfel de poveşti că nu va asculta prea mult. Poate 

mai util ar fi să-i cereţi părerea, să-i vorbiţi apoi deschis despre 

ce credeţi voi că ar fi bine să ştie despre alcool şi altele.

Poate că ar fi bine ca în momentul în care bănuiţi că fiul 

sau fiica dumneavoastră a consumat alcoool să vă gândiţi 

imediat la copilăria dumneavoastră. La momentul în care aţi 

consumat prima dată alcool, la ce s-a întâmplat, dacă au aflat 

părinţii şi mai ales ce v-au făcut, apoi să vă imaginaţi în acele 

Cum reacţionaţi la prima „aventurã” a 

copilului, când a consumat pentru prima 
datã alcool?
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Atenţie! Dacă vă faceţi „că plouă” şi ignoraţi ceea ce aţi 
aflat despre el, s-ar putea să creadă că nu vă pasă, sau că 
este bine ceea ce face. 

Nu uitaţi: Limitele prea rigide vor fi mereu 
încălcate! 
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Ÿ Ÿ

Ÿ Ÿ

Ÿ Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Asiguraţi-vă că toţi cei „ai casei” cunosc regulile şi le Dacă copilul este agitat, în plină criză, nu negociaţi cu 

înţeleg. Încurajaţi-i pe copii să pună întrebări dacă au el pe moment, daţi-i o pauză şi abia după ce s-a calmat 

nelămuriri; reîncepeţi negocierile;

Elaboraţi reguli coerente, care să nu se „bată cap în cap Prea multe limite îl pot inhiba şi transforma într-un 

cu altele” şi consecinţe corecte. În cazul în care copilul copil frustrat, nu uitaţi că vreţi să devină independent şi un 

dumneavoastră încalcă o regulă, evitaţi reacţiile exagerate şi nu adult responsabil, prin urmare alegeţi doar acele limite care 

impuneţi sancţiuni pe care să nu le puteţi aplica; sunt utile tuturor; 

Lăudaţi copilul când a respectat regulile şi oferiţi-i Daţi-i exemple de reguli, de limite pe care şi 

recompense simbolice: un pupic, o faţă zâmbitoare desenată pe dumneavoastră le respectaţi. De exemplu, spuneţi-i că şi 

o foaie de hârtie etc.; dumneavoastră plătiţi cu regularitate facturile, că nu întârziaţi 

la serviciu, că semănaţi grâul la timpul lui, nu când doriţi 
Evitaţi ameninţările şi pedepsele. Părinţii care 

dumneavoastră, că daţi de mâncare la animale când acestea au 
ameninţă constant copiii fie îi îndepărtează de la dialog şi 

nevoie, nu când aveţi dumneavoastră chef etc. 
cooperare, fie îi incită spre a încălca limitele. Atenţie, dacă-l 

ameninţaţi des, dar nu vă ţineţi de cuvânt, s-ar putea să nu mai Alegeţi când să ignoraţi încălcarea unei reguli sau când 

creadă nimic din ceea ce-i spuneţi. Prin urmare, nu-l este nevoie să discutaţi şi să aplicaţi sancţiuni. 

ameninţaţi. Dacă îi spuneţi că urmează o consecinţă atunci 
Copiii care nu au limite, responsabilităţi, devin adulţi aplicaţi-o. Aşadar, atenţie ce fel de consecinţe îi promiteţi. „Te 

imaturi, cu probleme de integrare şi alte probleme de dau la ţigani”, Te trimit în lume”, „Te bat de te omor” nu sunt 
comportament.ameninţări reale, ci mai degrabă abuzuri emoţionale;

Nu vă lăsaţi „duşi de val”, adică duşi de emoţii spre 

comportamente extreme sau ieşite din comun. Cu alte cuvinte, 

nu vă enervaţi când stabiliţi reguli sau când negociaţi limitele 

cu copilul; 

O regulă necesară, chiar obligatorie, este un program 

de viaţă bine structurat. Este necesar să ştiţi atât 

dumneavoastră cât şi el care este programul de zi cu zi: şcoală, 

teme, program liber – şi mai ales ce face în timpul liber. Un 

astfel de program poate fi afişat în casă chiar pe frigider. Este 

important să ştiţi la ce oră pleacă şi vine acasă, unde, şi mai ales 

cu cine se află în fiecare moment;

„

Stabiliţi împreună, alteori singuri, ce are voie 
şi ce nu. Este important să-i explicați de ce are 
voie să facă anumite lucruri şi de ce nu. Lăsaţi 
conversaţia deschisă şi nu vă imaginaţi că este 
de-ajuns o singură discuţie despre acest 
subiect. În loc de „ ”, puteţi 

utiliza: “Ar fi bine să nu mai faci asta, pentru că 

acestea sunt consecinţele:..., dar poţi face 

altceva...”.  

Nu mai face asta!

Spuneţi-le care sunt efectele consumului de alcool şi clipe ce aţi fi vrut să vă facă, cum aţi fi dorit să vă trateze.

ţigări, fără a exagera şi fără a-i incita sau păcăli. În această 
Abia după această „excursie” în trecut începeţi broşură aveţi multe informaţii legate de consumulul de alcool, 

„investigaţiile” din prezent. Aşadar, încercaţi într-o primă utilizaţi-le pentru a-i ajuta pe copii să conştientizeze cu 
etapă să aflaţi cât mai multe informaţii. Fiţi un „detectiv” adevărat efectele, discutând despre ele şi despre faptul că 
priceput şi nu unul isteric sau scandalagiu. Aminitirile din limitele stabilite de dumneavoastră există tocmai pentru că îl 
trecut vă pot ajuta să reacţionaţi corect dar nu uitaţi că acum iubiţi şi vă pasă de el. 
trăim „alte vremuri”, mult mai „interesante”, mai palpitante, 

Biserica vine în sprijinul regulilor şi a limitelor explicând cu mult mai multe oportunităţi şi tentaţii pentru copil. Poate să 

că însuşi Dumnezeu a dat „Poruncile” pentru a-i ajuta pe nu bea alcool în casă căci, din păcate, multe dintre cluburile sau 

oameni, nu pentru a le îngrădi libertatea; pentru că-i iubeşte şi băruleţe de prin sate sau comune îi aşteaptă „cu braţele 

are grijă de ei. Puteţi chiar să le citiţi din Biblie despre pilde şi deschise”. 

„Porunci”, pentru a le arăta cât de mult te pot ajuta regulile, 
Informaţiile pot fi culese de la el direct, dar şi de la limitele, atunci când vin să te înveţe, să te sprijine. 

prieteni şi vecini. Dar, de la „sursă”, adică de la propriul copil, 

ar fi mai corect. În felul acesta îi arătaţi că aveţi încredere în el. 

Puteţi începe cu fraze ce deschid discuţia: „Dacă vrei să-mi spui 

ceva, eu sunt aici şi te pot asculta”. Sau, în timpul unei mese sau a 

unui spot TV, îl puteţi aborda cu „Tu ce părere ai despre faptul că 

unii copii consumă alcool până se îmbată?”. Evitaţi să le ţineţi o 

„lecţie sau o predică” despre alcool şi încercaţi să le spuneţi 

părerea voastră, fără a-l condamna pentru ceea ce bănuiţi că a 

făcut. Puteţi spune „Eu când eram pe la 15 ani am gustat şi...” dar 

nu insistaţi cu astfel de poveşti că nu va asculta prea mult. Poate 

mai util ar fi să-i cereţi părerea, să-i vorbiţi apoi deschis despre 

ce credeţi voi că ar fi bine să ştie despre alcool şi altele.

Poate că ar fi bine ca în momentul în care bănuiţi că fiul 

sau fiica dumneavoastră a consumat alcoool să vă gândiţi 

imediat la copilăria dumneavoastră. La momentul în care aţi 

consumat prima dată alcool, la ce s-a întâmplat, dacă au aflat 

părinţii şi mai ales ce v-au făcut, apoi să vă imaginaţi în acele 

Cum reacţionaţi la prima „aventurã” a 

copilului, când a consumat pentru prima 
datã alcool?
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Atenţie! Dacă vă faceţi „că plouă” şi ignoraţi ceea ce aţi 
aflat despre el, s-ar putea să creadă că nu vă pasă, sau că 
este bine ceea ce face. 

Nu uitaţi: Limitele prea rigide vor fi mereu 
încălcate! 
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Nu vă aşteptaţi să fie de acord cu ceea ce-i veţi spune, dar unele persoane pe care nu le cunoaşte foarte bine s-ar putea să-i 

fiţi siguri că va lua în seamă ceea ce aţi spus şi-i va fi de folos. drogheze, să le pună ceva în băutură. „Am auzit la televizor 

despre un caz în care unui copil i s-au pus droguri în alcool şi a ajuns Este bine să aveţi argumente solide, iar ceea ce aveţi în această 

la spital. Dar oare cum s-au întâmplat întâmplat aceste lucruri?” şi broşură vă ajută foarte mult să discutaţi sincer şi corect cu el. 

deschideţi astfel „portiţa” către comunicare. Copilul îşi va 
Unii părinţi cred că dacă vor deschide acest subiect vor imagina ce s-a întâmplat, apoi va încerca să se gândescă cum ar 

face mai rău. Văd asta ca pe o invitaţie pentru copii de a încerca fi fost dacă i s-ar fi întâmplat lui.  
alcoolul sau alte substanţe, dar nu e aşa. Imaginaţi-vă că oricum 

Povestiţi-le ce periculos este să amestece tipurile de alcool va afla de la prieteni, colegi, vecini, internet, TV sau reviste 

între ele. Spuneţi-le că este important să mănânce, ca să întârzie mult mai multe informaţii despre toate subiectele incitante: 

efectele alcoolului şi, mai ales, să bea încet pentru ca alcool, sex, droguri sau tutun. De vreme ce dumneavoastră 

organismul să poată metaboliza alcoolul. Explicaţi-le că dacă sunteţi primii care îi vor transmite informaţiile legate de aceste 

bea repede şi mult poate ajunge la coma alcoolică şi poate chiar subiecte, toate informaţiile ce vor veni mai apoi vor fi puse sub 

să moară. semnul întrebării. Cu alte cuvinte, înainte să le creadă, le va 

analiza spunând „Dar mama şi tata mi-au spus altceva. Hai să le 

spun ce am aflat că poate-mi explică ei de ce alţii spun altfel”. Sau 

„Hai să mai caut eu pe net sau să o întreb pe profa' sau pe diriga' dacă 

ştie ea mai bine”. Utilizaţi întrebări cât mai deschise ca să aflaţi ce 

se întâmplă cu el şi, mai ales, cu anturajul lui. De exemplu: 

„Credeţi că alcoolul devine o problemă la voi în şcoală sau în gaşca 

voastră?” Evitaţi întrebări cum ar fi „Prietenii ţi-au cerut să bei? Ai Imediat ce aţi bănuit că a consumat alcool, puteţi să-l 

gustat alcool? Cât, unde şi cum?”. invitaţi la una dintre mesele în familie să guste dintr-un pahar 

de vin sau de bere, ca să povestiţi apoi despre gustul acestora, 
Ascultaţi cu mare atenţie ce vă spune şi puneţi întrebări despre ceea ce simte. Nu-i greşit să consume de faţă cu 

care să continue discuţia şi nu să o încheie. „Şi crezi că ar fi o dumneavoastră dintr-un pahar. În felul acesta îi veţi spune 
problemă? Dar oare cum s-ar putea rezolva?”. În acest fel îl puneţi „Iată că poţi gusta, dar atenţie la cât de mult bei!”
să găsescă soluţii. Apoi oferiţi şi dumneavoastră soluţii: „Crezi 

că dacă la o petrecere toţi prietenii îţi cer să bei ceva, ai putea gusta 

doar un pahar cu bere? Sau crezi că ai putea să „piteşti” o bere fără 

alcool în geantă şi să bei un pahar din berea lor, apoi unu, două pahare 

din berea ta, fără alcool?”. 

Este foarte important să le vorbiţi despre încrederea pe 

care o pot avea în amici şi despre faptul că la un moment dat 

Nu uitaţi să-i spuneţi să bea cât mai multă apă atunci 
când consumă alcool, pentru că alcoolul îl 
deshidratează, nu îl hidratează, aşa cum crede el. 
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Cum îl poate influenþa „gaşca”, prietenii, 
colegii sau cei din anturajul sãu?

cu adulţii, în a se separa complet de ei. 

Aceste prietenii puternice îi duc de multe ori pe copii în 

pragul unor acţiuni cu risc. De multe ori, pentru a fi acceptaţi 

într-un grup de prieteni sunt în stare să facă orice. Influenţa 

grupului este mult mai mare decât ne-am închipui. Pentru a-l 
Este o întrebare pe care o auzim frecvent şi nu de acum, ci putea pregăti să facă faţă anturajului aveţi nevoie de discuţii 

din toate timpurile. Ceea ce vede acasă poate fi un model bun, deschise. Trebuie să-i arătaţi că şi dumneavoastră îi puteţi fi 
sau mai puţin bun, dar este bine să ştim că şi ceea ce vede la prieten, ascultându-l şi înţelegându-l. Un prieten împărtăşeşte 
prieteni îl poate influenţa la fel de mult. cu celălat momente din viaţa lui, preocupări, bucurii, întrebări 

şi răspunsuri. Dacă-i veţi spune şi dumneavoastră ce se 
Adolescenţa este „vremea prieteniilor”, este mometul în întâmplă în viaţa de zi cu zi, atunci poate şi el va fi interesat să 

care prietenii (gaşca) devin mai importanţi decât familia. Se vă împărtăşească câte ceva din viaţa lui. 
leagă prietenii atât de puternice încât unii dintre copii încep să 

se identifice cu ceilalţi, încep să facă ceea ce face prietenul său, 

să se îmbrace la fel, să mănânce şi să bea aşa cum o face 

prietenul său, să facă aceleaşi glume, să aibă aceleaşi obiceiuri. 

„Frăţiile” dintre adolescenţi sunt foarte importante şi în cadrul 

acestora se pot întâmpla lucruri minunate sau adevărate 

tragedii.

Acum adolescenţii încep să observe din ce în ce mai mult 

diferenţele dintre ei şi adulţi, respectiv părinţi, şi să pună pe 

primul plan asemănările dintre ei şi prietenii de aceeaşi vârstă. 

Îşi spun „Doar n-am să vorbesc cu tata sau mama despre asta, că şi 

aşa sunt de modă veche, mai bine vorbesc cu amicul meu, că-mi este ca 

un frate şi ştie cum e”. Tinerii găsesc oarecum imposibilă 

prietenia cu părinţii şi simt că s-ar comporta ca nişte copii mici 

dacă ar discuta cu familia. S-a creat un fel de obicei în a se contra 

A face faþã tentaþiilor

Este bine să le explicaţi copiilor că metabolizarea 
alcoolului depinde de: greutatea lor, înălţimea şi 
cantitatea de alcool, calitatea alcoolului consumat, 
tăria lui şi timpul în care a fost băut.
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Nu vă aşteptaţi să fie de acord cu ceea ce-i veţi spune, dar unele persoane pe care nu le cunoaşte foarte bine s-ar putea să-i 

fiţi siguri că va lua în seamă ceea ce aţi spus şi-i va fi de folos. drogheze, să le pună ceva în băutură. „Am auzit la televizor 

despre un caz în care unui copil i s-au pus droguri în alcool şi a ajuns Este bine să aveţi argumente solide, iar ceea ce aveţi în această 

la spital. Dar oare cum s-au întâmplat întâmplat aceste lucruri?” şi broşură vă ajută foarte mult să discutaţi sincer şi corect cu el. 

deschideţi astfel „portiţa” către comunicare. Copilul îşi va 
Unii părinţi cred că dacă vor deschide acest subiect vor imagina ce s-a întâmplat, apoi va încerca să se gândescă cum ar 

face mai rău. Văd asta ca pe o invitaţie pentru copii de a încerca fi fost dacă i s-ar fi întâmplat lui.  
alcoolul sau alte substanţe, dar nu e aşa. Imaginaţi-vă că oricum 

Povestiţi-le ce periculos este să amestece tipurile de alcool va afla de la prieteni, colegi, vecini, internet, TV sau reviste 

între ele. Spuneţi-le că este important să mănânce, ca să întârzie mult mai multe informaţii despre toate subiectele incitante: 

efectele alcoolului şi, mai ales, să bea încet pentru ca alcool, sex, droguri sau tutun. De vreme ce dumneavoastră 

organismul să poată metaboliza alcoolul. Explicaţi-le că dacă sunteţi primii care îi vor transmite informaţiile legate de aceste 

bea repede şi mult poate ajunge la coma alcoolică şi poate chiar subiecte, toate informaţiile ce vor veni mai apoi vor fi puse sub 

să moară. semnul întrebării. Cu alte cuvinte, înainte să le creadă, le va 

analiza spunând „Dar mama şi tata mi-au spus altceva. Hai să le 

spun ce am aflat că poate-mi explică ei de ce alţii spun altfel”. Sau 

„Hai să mai caut eu pe net sau să o întreb pe profa' sau pe diriga' dacă 

ştie ea mai bine”. Utilizaţi întrebări cât mai deschise ca să aflaţi ce 

se întâmplă cu el şi, mai ales, cu anturajul lui. De exemplu: 

„Credeţi că alcoolul devine o problemă la voi în şcoală sau în gaşca 

voastră?” Evitaţi întrebări cum ar fi „Prietenii ţi-au cerut să bei? Ai Imediat ce aţi bănuit că a consumat alcool, puteţi să-l 

gustat alcool? Cât, unde şi cum?”. invitaţi la una dintre mesele în familie să guste dintr-un pahar 

de vin sau de bere, ca să povestiţi apoi despre gustul acestora, 
Ascultaţi cu mare atenţie ce vă spune şi puneţi întrebări despre ceea ce simte. Nu-i greşit să consume de faţă cu 

care să continue discuţia şi nu să o încheie. „Şi crezi că ar fi o dumneavoastră dintr-un pahar. În felul acesta îi veţi spune 
problemă? Dar oare cum s-ar putea rezolva?”. În acest fel îl puneţi „Iată că poţi gusta, dar atenţie la cât de mult bei!”
să găsescă soluţii. Apoi oferiţi şi dumneavoastră soluţii: „Crezi 

că dacă la o petrecere toţi prietenii îţi cer să bei ceva, ai putea gusta 

doar un pahar cu bere? Sau crezi că ai putea să „piteşti” o bere fără 

alcool în geantă şi să bei un pahar din berea lor, apoi unu, două pahare 

din berea ta, fără alcool?”. 

Este foarte important să le vorbiţi despre încrederea pe 

care o pot avea în amici şi despre faptul că la un moment dat 

Nu uitaţi să-i spuneţi să bea cât mai multă apă atunci 
când consumă alcool, pentru că alcoolul îl 
deshidratează, nu îl hidratează, aşa cum crede el. 
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Cum îl poate influenþa „gaşca”, prietenii, 
colegii sau cei din anturajul sãu?

cu adulţii, în a se separa complet de ei. 

Aceste prietenii puternice îi duc de multe ori pe copii în 

pragul unor acţiuni cu risc. De multe ori, pentru a fi acceptaţi 

într-un grup de prieteni sunt în stare să facă orice. Influenţa 

grupului este mult mai mare decât ne-am închipui. Pentru a-l 
Este o întrebare pe care o auzim frecvent şi nu de acum, ci putea pregăti să facă faţă anturajului aveţi nevoie de discuţii 

din toate timpurile. Ceea ce vede acasă poate fi un model bun, deschise. Trebuie să-i arătaţi că şi dumneavoastră îi puteţi fi 
sau mai puţin bun, dar este bine să ştim că şi ceea ce vede la prieten, ascultându-l şi înţelegându-l. Un prieten împărtăşeşte 
prieteni îl poate influenţa la fel de mult. cu celălat momente din viaţa lui, preocupări, bucurii, întrebări 

şi răspunsuri. Dacă-i veţi spune şi dumneavoastră ce se 
Adolescenţa este „vremea prieteniilor”, este mometul în întâmplă în viaţa de zi cu zi, atunci poate şi el va fi interesat să 

care prietenii (gaşca) devin mai importanţi decât familia. Se vă împărtăşească câte ceva din viaţa lui. 
leagă prietenii atât de puternice încât unii dintre copii încep să 

se identifice cu ceilalţi, încep să facă ceea ce face prietenul său, 

să se îmbrace la fel, să mănânce şi să bea aşa cum o face 

prietenul său, să facă aceleaşi glume, să aibă aceleaşi obiceiuri. 

„Frăţiile” dintre adolescenţi sunt foarte importante şi în cadrul 

acestora se pot întâmpla lucruri minunate sau adevărate 

tragedii.

Acum adolescenţii încep să observe din ce în ce mai mult 

diferenţele dintre ei şi adulţi, respectiv părinţi, şi să pună pe 

primul plan asemănările dintre ei şi prietenii de aceeaşi vârstă. 

Îşi spun „Doar n-am să vorbesc cu tata sau mama despre asta, că şi 

aşa sunt de modă veche, mai bine vorbesc cu amicul meu, că-mi este ca 

un frate şi ştie cum e”. Tinerii găsesc oarecum imposibilă 

prietenia cu părinţii şi simt că s-ar comporta ca nişte copii mici 

dacă ar discuta cu familia. S-a creat un fel de obicei în a se contra 

A face faþã tentaþiilor

Este bine să le explicaţi copiilor că metabolizarea 
alcoolului depinde de: greutatea lor, înălţimea şi 
cantitatea de alcool, calitatea alcoolului consumat, 
tăria lui şi timpul în care a fost băut.
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Discuţiile despre prietenie sunt foarte importante, aşa că alte obiceiuri, ceea ce este firesc şi i-aţi asigurat în final că le 

este bine să-i spuneţi ce credeţi despre prietenie, ce fel de sunteţi la dispoziţie dacă au nevoie de ceva. 

prieteni aţi avut şi să-l întrebaţi şi pe el despre prieteniile lui. 
Încurajaţi prieteniile, dar stabilind totuşi nişte limite. Este important să-i vorbiţi despre beneficiile unei prietenii, dar 

Atenţie, nu-i etichetaţi din prima prietenii ca fiind buni sau răi, şi despre riscuri. Povestiţi-i chiar întâmplări reale, la care aţi 
ci încercaţi să aflaţi de la copilul dumneavoastră ce părere are asistat sau despre care aţi auzit legate de riscuri, apoi ajutaţi-l să 
despre ei şi care este locul lui în acest grup. Vorbiţi copiilor descopere riscurile şi să se ferească de probleme. 
despre prietenie şi valorile sale, explicaţi-le care sunt calităţile 

De exemplu, jucaţi-vă cu el imaginându-vă împreună o unui prieten. Ajutaţi-i să înţeleagă că a fi integrat într-un grup 

situaţie în care este supus ispitei alcoolului. „ nu înseamnă a fi vedeta, sau mascota lui. Este important pentru 

amuzăm cu un joc. Îţi spun ceva şi tu încerci să te pui în rolul un copil să ştie că a face parte dintr-un grup nu înseamnă a te 
personajului şi-mi spui ce ai face în situaţia dată: Mergi la o petrecere „depersonaliza”, adică a renunţa la tine pentru a face numai ce 
unde toţi consumă alcool… Ce faci? Crezi că dacă vei gusta, te va fac ceilalţi. A te integra nu înseamnă a renunţa la propriile 
relaxa? Sau vei fi mai bine primită în grup? Oare te vei putea opri valori, la propria identitate. 
doar la gustat, sau vei fi tentată să bei mai mult ca să te distrezi? Ce vei 

face dacă te îmbeţi? Cum te vei simţi după?” Puteţi pune pe perete citate despre prietenie. De 

exemplu: „Prietenia adevărată înseamnă: loialitate, respect şi iubire. 
Aşteptaţi răspunsul copiilor şi numai dacă vă cer Prietenia înseamnă întodeauna o responsabilitate şi nu o 

răspunsuri, atunci le daţi şi voi exemple „Dacă mă întrebi, eu aş oportunitate. Numai cei care au prieteni ştiu ce înseamnă să fii 
face aşa…”. Nu forţaţi acest tip de joc, dar nici nu ezitaţi să-l prieten. Oricine poate consola un prieten care suferă, un prieten 
puneţi în practică, pentru că tinerilor încă le mai plac jocurile. căruia îi este rău, dar este nevoie de o fire aparte ca să te bucuri de 

succesul unui prieten. Numai prietenul te poate accepta aşa cum eşti, 
Nu le interziceţi să aibă prieteni, ci ajutaţi-i să aibă ceilalţi te vor aşa cum te văd ei.”

prieteni, încercaţi să-i cunoaşteţi anturajul, învitaţi-i acasă la 

dumneavoastră şi încercaţi să vă apropiaţi de ei, astfel încât să 

le puteţi transmite mesaje sănătoase. „Mergeţi la club? Ce muzică 

au acolo? Noi dansam pe muzica…când mergeam pe la discotecă, dar 

am auzit şi câteva melodii din cluburile de-acum şi unele sunt foarte 

bune. Dj…, chiar îmi place cum sună. Distracţie plăcută şi aveţi grijă 

unii de alţii! Sunaţi-ne dacă aveţi nevoie de ceva”. 

Le-aţi spus să aibă grijă unii de alţii, i-aţi responsabilizat, 

le-aţi arătat că ştiţi cum este cu cluburile şi sunteţi la curent cu 

obiceiurile de acum, chiar dacă pe vremea dumneavoastră erau 

Draga mea, hai să ne 

Cum îl ajutaþi pe copil sã spunã „NU!”

Ÿ Ajutaţi-i pe copii să aibă încredere în ei şi astfel vor 
şti când şi cum să spună ,,NU!”

Ÿ Pentru a-i ajuta să spună  faceţi o simulare cu ei

Ÿ Încurajaţi-i să facă alegeri, să ia decizii

încredere că pot să-şi asume responsabilităţi. De exemplu, o 

fetiţă de opt ani este capabilă să decidă dacă vrea să invite la 

ziua ei toţi prietenii, sau dacă preferă să invite una sau două 

prietene mai apropiate. Un băiat de 10 ani este capabil să aleagă 

între fotbal sau tenis, între doua maşini sau două jocuri. Pe Pentru un copil este foarte important să ştie să spună 
măsură ce copilul va fi capabil să ia tot felul de decizii corecte, ,,NU” atunci când este cazul. Pentru a şti să facă acest lucru este 
părinţii se vor simţi mai siguri în ceea ce priveşte capacitatea bine să-l pregătiţi, să discutaţi despre modalităţile prin care 
acestuia de a lua o decizie bună referitoare la consumul de poate refuza ceva atunci când i se pare că aşa este mai bine. Este 
alcool, dacă va sosi timpul sau atunci când vor fi puşi în fața important să ştie să evite anumite siuaţii, fără a-şi crea duşmani 
faptului.sau probleme. Copilul are nevoie să ştie să găsească câteva 

scuze pentru a nu participa la situaţiile care implică alcoolul. 

Explicaţi-le că este în regulă să nu consume de acum înainte 

băuturi alcoolice, şi că acestea pot fi înlocuite cu sucuri sau apă 

şi, mai ales, că buna dispoziţie nu ţine de alcool. Părinţii pot să-
Pentru a avea încredere în ceilalţi, copilul ar trebui mai 

şi înveţe copiii să spună ,,NU” fără a face ca aceştia să fie excluşi 
întâi să aibă încredere în sine, în propria-i persoană. Dacă va şti 

din cercurile de prieteni. 
care-i sunt valorile, ce nevoi are şi cine îl poate ajuta să şi le 

satisfacă, dacă va şti că poate discuta cu dumneavoastră fără a fi 

judecat sau condamnat, dacă va şti că bunăstarea lui este 

„Ce spui la o petrecere când ceilalţi copii te invită să guşti şi tu 

din paharul lor? Ştiind că regula familiei noastre este că cei mici nu au 

voie să consume băuturi alcoolice. Ce le-ai putea spune?” Asteptaţi 

răspunsul lor şi răsplătiţi-i daca au dat un răspuns 

multumiţior. Dar oferiţi-i şi variantele voastre. De exemplu: 

,,Nu mulţumesc. Hai mai bine să ne jucăm cu PlayStation-ul” sau 

,,Nu mulţumesc. Hai mai bine să ne jucăm un fotbal”, în cazul unui 

copil mai mic şi ,,Nu mulţumesc. Nu beau bere. Trebuie să mă 

menţin în formă pentru că mâine am meci de campionat”, ori ,,Nu 

mulţumesc. Am mâine întâlnire cu o tipă şi nu vreau să miros a 

alcool” sau „Nu pot pentru că iau nişte medicamente”.  

Oricât de mici sunt, au nevoie să ia decizii şi să aveţi 

 ,,NU”

Ajutaţi-l să se gândească la răspunsul la 
următoarele întrebări :

Ÿ Am nevoie de prieteni?
Ÿ De ce fel de prieteni am nevoie?
Ÿ Unde-i pot găsi?
Ÿ Ce pot face eu ca să fiu un prieten la rândul 

meu?
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Discuţiile despre prietenie sunt foarte importante, aşa că alte obiceiuri, ceea ce este firesc şi i-aţi asigurat în final că le 

este bine să-i spuneţi ce credeţi despre prietenie, ce fel de sunteţi la dispoziţie dacă au nevoie de ceva. 

prieteni aţi avut şi să-l întrebaţi şi pe el despre prieteniile lui. 
Încurajaţi prieteniile, dar stabilind totuşi nişte limite. Este important să-i vorbiţi despre beneficiile unei prietenii, dar 

Atenţie, nu-i etichetaţi din prima prietenii ca fiind buni sau răi, şi despre riscuri. Povestiţi-i chiar întâmplări reale, la care aţi 
ci încercaţi să aflaţi de la copilul dumneavoastră ce părere are asistat sau despre care aţi auzit legate de riscuri, apoi ajutaţi-l să 
despre ei şi care este locul lui în acest grup. Vorbiţi copiilor descopere riscurile şi să se ferească de probleme. 
despre prietenie şi valorile sale, explicaţi-le care sunt calităţile 

De exemplu, jucaţi-vă cu el imaginându-vă împreună o unui prieten. Ajutaţi-i să înţeleagă că a fi integrat într-un grup 

situaţie în care este supus ispitei alcoolului. „ nu înseamnă a fi vedeta, sau mascota lui. Este important pentru 

amuzăm cu un joc. Îţi spun ceva şi tu încerci să te pui în rolul un copil să ştie că a face parte dintr-un grup nu înseamnă a te 
personajului şi-mi spui ce ai face în situaţia dată: Mergi la o petrecere „depersonaliza”, adică a renunţa la tine pentru a face numai ce 
unde toţi consumă alcool… Ce faci? Crezi că dacă vei gusta, te va fac ceilalţi. A te integra nu înseamnă a renunţa la propriile 
relaxa? Sau vei fi mai bine primită în grup? Oare te vei putea opri valori, la propria identitate. 
doar la gustat, sau vei fi tentată să bei mai mult ca să te distrezi? Ce vei 

face dacă te îmbeţi? Cum te vei simţi după?” Puteţi pune pe perete citate despre prietenie. De 

exemplu: „Prietenia adevărată înseamnă: loialitate, respect şi iubire. 
Aşteptaţi răspunsul copiilor şi numai dacă vă cer Prietenia înseamnă întodeauna o responsabilitate şi nu o 

răspunsuri, atunci le daţi şi voi exemple „Dacă mă întrebi, eu aş oportunitate. Numai cei care au prieteni ştiu ce înseamnă să fii 
face aşa…”. Nu forţaţi acest tip de joc, dar nici nu ezitaţi să-l prieten. Oricine poate consola un prieten care suferă, un prieten 
puneţi în practică, pentru că tinerilor încă le mai plac jocurile. căruia îi este rău, dar este nevoie de o fire aparte ca să te bucuri de 

succesul unui prieten. Numai prietenul te poate accepta aşa cum eşti, 
Nu le interziceţi să aibă prieteni, ci ajutaţi-i să aibă ceilalţi te vor aşa cum te văd ei.”

prieteni, încercaţi să-i cunoaşteţi anturajul, învitaţi-i acasă la 

dumneavoastră şi încercaţi să vă apropiaţi de ei, astfel încât să 

le puteţi transmite mesaje sănătoase. „Mergeţi la club? Ce muzică 

au acolo? Noi dansam pe muzica…când mergeam pe la discotecă, dar 

am auzit şi câteva melodii din cluburile de-acum şi unele sunt foarte 

bune. Dj…, chiar îmi place cum sună. Distracţie plăcută şi aveţi grijă 

unii de alţii! Sunaţi-ne dacă aveţi nevoie de ceva”. 

Le-aţi spus să aibă grijă unii de alţii, i-aţi responsabilizat, 

le-aţi arătat că ştiţi cum este cu cluburile şi sunteţi la curent cu 

obiceiurile de acum, chiar dacă pe vremea dumneavoastră erau 

Draga mea, hai să ne 

Cum îl ajutaþi pe copil sã spunã „NU!”

Ÿ Ajutaţi-i pe copii să aibă încredere în ei şi astfel vor 
şti când şi cum să spună ,,NU!”

Ÿ Pentru a-i ajuta să spună  faceţi o simulare cu ei

Ÿ Încurajaţi-i să facă alegeri, să ia decizii

încredere că pot să-şi asume responsabilităţi. De exemplu, o 

fetiţă de opt ani este capabilă să decidă dacă vrea să invite la 

ziua ei toţi prietenii, sau dacă preferă să invite una sau două 

prietene mai apropiate. Un băiat de 10 ani este capabil să aleagă 

între fotbal sau tenis, între doua maşini sau două jocuri. Pe Pentru un copil este foarte important să ştie să spună 
măsură ce copilul va fi capabil să ia tot felul de decizii corecte, ,,NU” atunci când este cazul. Pentru a şti să facă acest lucru este 
părinţii se vor simţi mai siguri în ceea ce priveşte capacitatea bine să-l pregătiţi, să discutaţi despre modalităţile prin care 
acestuia de a lua o decizie bună referitoare la consumul de poate refuza ceva atunci când i se pare că aşa este mai bine. Este 
alcool, dacă va sosi timpul sau atunci când vor fi puşi în fața important să ştie să evite anumite siuaţii, fără a-şi crea duşmani 
faptului.sau probleme. Copilul are nevoie să ştie să găsească câteva 

scuze pentru a nu participa la situaţiile care implică alcoolul. 

Explicaţi-le că este în regulă să nu consume de acum înainte 

băuturi alcoolice, şi că acestea pot fi înlocuite cu sucuri sau apă 

şi, mai ales, că buna dispoziţie nu ţine de alcool. Părinţii pot să-
Pentru a avea încredere în ceilalţi, copilul ar trebui mai 

şi înveţe copiii să spună ,,NU” fără a face ca aceştia să fie excluşi 
întâi să aibă încredere în sine, în propria-i persoană. Dacă va şti 

din cercurile de prieteni. 
care-i sunt valorile, ce nevoi are şi cine îl poate ajuta să şi le 

satisfacă, dacă va şti că poate discuta cu dumneavoastră fără a fi 

judecat sau condamnat, dacă va şti că bunăstarea lui este 

„Ce spui la o petrecere când ceilalţi copii te invită să guşti şi tu 

din paharul lor? Ştiind că regula familiei noastre este că cei mici nu au 

voie să consume băuturi alcoolice. Ce le-ai putea spune?” Asteptaţi 

răspunsul lor şi răsplătiţi-i daca au dat un răspuns 

multumiţior. Dar oferiţi-i şi variantele voastre. De exemplu: 

,,Nu mulţumesc. Hai mai bine să ne jucăm cu PlayStation-ul” sau 

,,Nu mulţumesc. Hai mai bine să ne jucăm un fotbal”, în cazul unui 

copil mai mic şi ,,Nu mulţumesc. Nu beau bere. Trebuie să mă 

menţin în formă pentru că mâine am meci de campionat”, ori ,,Nu 

mulţumesc. Am mâine întâlnire cu o tipă şi nu vreau să miros a 

alcool” sau „Nu pot pentru că iau nişte medicamente”.  

Oricât de mici sunt, au nevoie să ia decizii şi să aveţi 

 ,,NU”

Ajutaţi-l să se gândească la răspunsul la 
următoarele întrebări :

Ÿ Am nevoie de prieteni?
Ÿ De ce fel de prieteni am nevoie?
Ÿ Unde-i pot găsi?
Ÿ Ce pot face eu ca să fiu un prieten la rândul 

meu?
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importantă şi pentru dumneavoastră dar şi pentru el, atunci se 

va simţi în siguranţă şi va avea încredere în el şi în mediul 

înconjurător. Ca să aibă încredere, are nevoie să se simtă 
Trebuie să-i vorbiţi mereu despre calităţile sale şi să-i important în familia dumneavoastră, prin urmare, are nevoie 

arătaţi că este foarte bine să fie diferit de ceilaţi pentru că să aibă responsabilităţi. Poate să ude florile, să spele vasele, să 
diferenţele ne fac mai speciali. Dacă are un talent anume, atunci cumpere apă, să-şi facă curat în cameră, să dea de mâncare la 
ajutaţi-l să-l perfecţioneze. Ajutaţi-l să-şi descopere talente, să-animale etc. Desigur că are nevoie de timp liber, în care să stea 
şi găsescă calităţi, să-şi formeze competenţe, astfel va fi mândru cu prietenii sau să stea pe internet sau să stea la calculator. 
de ceea ce este.Programul lui ar fi bine să fie un echilibru între şcoală, teme, 

lecţii, responsabilităţi acasă şi timp liber. 
Un copil care are încredere în el, care ştie că este puternic 

şi că este foarte bine să fie diferit de ceilalţi, va şti cum să-şi 

folosească abilităţile pentru a spune ,,NU” tentaţiilor 

periculoase. Dacă copilul dumneavoastră va fi special printre 

Daţi-i încredere în deciziile luate şi ajutaţi-l să fie cât mai prietenii săi, atunci el va fi cel care-i va influenţa şi nu grupul îl 

hotărât atunci când trebuie să facă o alegere. va influenţa pe el. Prin urmare, încurajaţi-l să facă sport, dans, 

teatru, muzică, să fie foarte bun într-un domeniu, astfel încât să 

poată fi un exemplu demn de urmat. 

Chiar dacă roşesc acum la vârsta adolescenţei sau vă Atenţie! A avea încredere în sine nu înseamnă a fi 
ironizează, au mare nevoie să audă aceste cuvinte. Nu-l pupaţi neapărat cel mai popular, starul clasei, cu orice preţ. Vorbiţi-i 
doar în somn aşa cum spune proverbul, ci atunci când vă simte despre popularitate şi celebritate. „Popularitatea e ca şi vântul: te 
şi când este mai important pentru el. Spuneţi-le mereu ,, ridică sus, dar nu te menţine la înălţime. Stelele nu se mai văd odată 
că ai crescut! Acum am cu cine vorbi de la egal la egal şi mă pot bizui cu răsăritul soarelui”. 
pe tine”. În felul acesta îi veţi arăta că este bine să crească şi să 

devină responsabil. Chiar dacă nu mai sunteţi atât de apropiaţi 

ca în prima copilărie, relaţia voastră a evoluat, ca şi nivelul lui 

de înţelegere de altfel. Acum sunteţi chiar parteneri, cu 
Am nevoie de celebritate?

responsabilităţi mai multe şi, poate, cu mai multe nevoi. 

Mulţumiţi-i când vă ajută şi daţi-i recompense neobişnuite. Mă ajută sau nu celebritatea?

Uneori un pupic sau o îmbrăţişare, chiar dacă se şterge pe obraz 
Ce este celebritatea?

ruşinat după ce l-aţi pupat, fac mai mult decât orice 

recompensă materială. Ce urmează după celebritate?

Ÿ Este important să-i arătaţi copilului cât de mult 
înseamnă pentru dumneavoastră

Ÿ Lăudaţi-l când face o faptă bună şi spuneţi-i ce v-a 
plăcut la respectivul lucru

Ÿ Nu uitaţi să le spuneţi ,,Te iubesc!”

Ajutaţi-l pe copil să se gândescă la următoarele 
întrebări:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ce bine 
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Raluca era mereu cea mai bună din clasă şi asta pentru că părinţii ei îşi doreau mereu să fie PRIMA!” De 

pe la 12 ani a observat că a fi ,,Prima” în clasa ei nu însemna să fii cea mai bună la învăţătură. Mama şi tata, 

foarte preocupaţi cu o afacerea de familie pe care o administrau, nu au mai avut timp să-i spună că-şi 

doresc să fie prima la învăţătură, ci spuneau mereu ,,În viaţă contează să fii mereu Primul!”. Raluca a început 

să se îmbrace la modă şi să facă ceea ce era la modă. Fuma, lipsea de la ore, vorbea urât cu profesorii, iar 

colegii ei o admirau pentru ,,tupeul” ei şi pentru modu-i nonconformist. A început chiar să aducă alcool pe la 

şcoală şi organiza petreceri într-un loc apropiat de casă, ,,la iarbă verde”. 

Era ,,Prima” aşa cum i-au spus părinţii, dar nu la lucruri bune, ci la riscuri asumate şi comportamente periculoase. A ajuns la 

spital după una dintre petrecerile în aer liber, aproape în comă alcoolică, dusă de colegi, iar părinţii au aflat chiar că s-a 

întâmplat o tragedie. Au fost disperaţi, au ajuns la spital cu gândul că a murit şi erau distruşi. Şi-au mai revenit când au aflat 

că trăieşte, dar starea ei era destul de dificilă. Deşi erau mai mereu împreună la fermă, cei doi soţi n-aveau timp să discute 

despre familia lor, despre copilul lor. Abia acum, când aproape au pierdut-o, au început să discute despre ei, despre faptul că 

nu-şi mai cunoşteau copilul. 

Raluca şi-a revenit, părinţii au avut timp să discute cu ea, au fost împreună într-o vacanţă şi şi-au spus o mulţime de lucruri. A 

reînceput şcoala şi în a treia săptămână a dorit să meargă la o petrecere. La început n-au vrut să o lase, dar apoi s-au gândit că 

este bine să aibă încredere în ea. Ştia deja o mulţime de lucruri despre efectele alcoolului, era bună prietenă cu părinţii, aşa că 

în momentul în care colegii i-au dat o dedicaţie muzicală şi au invitat-o să urce pe un cub ce era pe post de scenă şi i-au pregătit 

o vază cu şampanie pe post de cupă, Ralu a dansat, a gustat din cupă apoi ca să se comporte ca un campion a agitat şampania 

şi a împrăştiat-o prin sală. Ştia deja cum să se ferească de probleme şi să rămână totuşi în centrul atenţiei.

,,
Povestea Ralucăi 

care a devenit 

mai mult 

decât celebră

Dragi părinţi, nu este nevoie să treceţi prin astfel de situaţii pentru a vă face 
timp să vorbiţi cu copiii dumneavoastră, Când le spuneţi să fie „Primii”, 
explicaţi-le ce înseamnă asta şi ajutaţi-i să facă faţă dorinţei/tentaţiei de a 
ajunge pe primul loc oriunde şi oricând, cu orice preţ.
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importantă şi pentru dumneavoastră dar şi pentru el, atunci se 

va simţi în siguranţă şi va avea încredere în el şi în mediul 

înconjurător. Ca să aibă încredere, are nevoie să se simtă 
Trebuie să-i vorbiţi mereu despre calităţile sale şi să-i important în familia dumneavoastră, prin urmare, are nevoie 

arătaţi că este foarte bine să fie diferit de ceilaţi pentru că să aibă responsabilităţi. Poate să ude florile, să spele vasele, să 
diferenţele ne fac mai speciali. Dacă are un talent anume, atunci cumpere apă, să-şi facă curat în cameră, să dea de mâncare la 
ajutaţi-l să-l perfecţioneze. Ajutaţi-l să-şi descopere talente, să-animale etc. Desigur că are nevoie de timp liber, în care să stea 
şi găsescă calităţi, să-şi formeze competenţe, astfel va fi mândru cu prietenii sau să stea pe internet sau să stea la calculator. 
de ceea ce este.Programul lui ar fi bine să fie un echilibru între şcoală, teme, 

lecţii, responsabilităţi acasă şi timp liber. 
Un copil care are încredere în el, care ştie că este puternic 

şi că este foarte bine să fie diferit de ceilalţi, va şti cum să-şi 

folosească abilităţile pentru a spune ,,NU” tentaţiilor 

periculoase. Dacă copilul dumneavoastră va fi special printre 

Daţi-i încredere în deciziile luate şi ajutaţi-l să fie cât mai prietenii săi, atunci el va fi cel care-i va influenţa şi nu grupul îl 

hotărât atunci când trebuie să facă o alegere. va influenţa pe el. Prin urmare, încurajaţi-l să facă sport, dans, 

teatru, muzică, să fie foarte bun într-un domeniu, astfel încât să 

poată fi un exemplu demn de urmat. 

Chiar dacă roşesc acum la vârsta adolescenţei sau vă Atenţie! A avea încredere în sine nu înseamnă a fi 
ironizează, au mare nevoie să audă aceste cuvinte. Nu-l pupaţi neapărat cel mai popular, starul clasei, cu orice preţ. Vorbiţi-i 
doar în somn aşa cum spune proverbul, ci atunci când vă simte despre popularitate şi celebritate. „Popularitatea e ca şi vântul: te 
şi când este mai important pentru el. Spuneţi-le mereu ,, ridică sus, dar nu te menţine la înălţime. Stelele nu se mai văd odată 
că ai crescut! Acum am cu cine vorbi de la egal la egal şi mă pot bizui cu răsăritul soarelui”. 
pe tine”. În felul acesta îi veţi arăta că este bine să crească şi să 

devină responsabil. Chiar dacă nu mai sunteţi atât de apropiaţi 

ca în prima copilărie, relaţia voastră a evoluat, ca şi nivelul lui 

de înţelegere de altfel. Acum sunteţi chiar parteneri, cu 
Am nevoie de celebritate?

responsabilităţi mai multe şi, poate, cu mai multe nevoi. 

Mulţumiţi-i când vă ajută şi daţi-i recompense neobişnuite. Mă ajută sau nu celebritatea?

Uneori un pupic sau o îmbrăţişare, chiar dacă se şterge pe obraz 
Ce este celebritatea?

ruşinat după ce l-aţi pupat, fac mai mult decât orice 

recompensă materială. Ce urmează după celebritate?

Ÿ Este important să-i arătaţi copilului cât de mult 
înseamnă pentru dumneavoastră

Ÿ Lăudaţi-l când face o faptă bună şi spuneţi-i ce v-a 
plăcut la respectivul lucru

Ÿ Nu uitaţi să le spuneţi ,,Te iubesc!”

Ajutaţi-l pe copil să se gândescă la următoarele 
întrebări:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ce bine 
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Raluca era mereu cea mai bună din clasă şi asta pentru că părinţii ei îşi doreau mereu să fie PRIMA!” De 

pe la 12 ani a observat că a fi ,,Prima” în clasa ei nu însemna să fii cea mai bună la învăţătură. Mama şi tata, 

foarte preocupaţi cu o afacerea de familie pe care o administrau, nu au mai avut timp să-i spună că-şi 

doresc să fie prima la învăţătură, ci spuneau mereu ,,În viaţă contează să fii mereu Primul!”. Raluca a început 

să se îmbrace la modă şi să facă ceea ce era la modă. Fuma, lipsea de la ore, vorbea urât cu profesorii, iar 

colegii ei o admirau pentru ,,tupeul” ei şi pentru modu-i nonconformist. A început chiar să aducă alcool pe la 

şcoală şi organiza petreceri într-un loc apropiat de casă, ,,la iarbă verde”. 

Era ,,Prima” aşa cum i-au spus părinţii, dar nu la lucruri bune, ci la riscuri asumate şi comportamente periculoase. A ajuns la 

spital după una dintre petrecerile în aer liber, aproape în comă alcoolică, dusă de colegi, iar părinţii au aflat chiar că s-a 

întâmplat o tragedie. Au fost disperaţi, au ajuns la spital cu gândul că a murit şi erau distruşi. Şi-au mai revenit când au aflat 

că trăieşte, dar starea ei era destul de dificilă. Deşi erau mai mereu împreună la fermă, cei doi soţi n-aveau timp să discute 

despre familia lor, despre copilul lor. Abia acum, când aproape au pierdut-o, au început să discute despre ei, despre faptul că 

nu-şi mai cunoşteau copilul. 

Raluca şi-a revenit, părinţii au avut timp să discute cu ea, au fost împreună într-o vacanţă şi şi-au spus o mulţime de lucruri. A 

reînceput şcoala şi în a treia săptămână a dorit să meargă la o petrecere. La început n-au vrut să o lase, dar apoi s-au gândit că 

este bine să aibă încredere în ea. Ştia deja o mulţime de lucruri despre efectele alcoolului, era bună prietenă cu părinţii, aşa că 

în momentul în care colegii i-au dat o dedicaţie muzicală şi au invitat-o să urce pe un cub ce era pe post de scenă şi i-au pregătit 

o vază cu şampanie pe post de cupă, Ralu a dansat, a gustat din cupă apoi ca să se comporte ca un campion a agitat şampania 

şi a împrăştiat-o prin sală. Ştia deja cum să se ferească de probleme şi să rămână totuşi în centrul atenţiei.

,,
Povestea Ralucăi 

care a devenit 

mai mult 

decât celebră

Dragi părinţi, nu este nevoie să treceţi prin astfel de situaţii pentru a vă face 
timp să vorbiţi cu copiii dumneavoastră, Când le spuneţi să fie „Primii”, 
explicaţi-le ce înseamnă asta şi ajutaţi-i să facă faţă dorinţei/tentaţiei de a 
ajunge pe primul loc oriunde şi oricând, cu orice preţ.



„Greşeşti foarte tare făcând aşa.”

părintele ca model perfect „Eu când eram de vârsta ta...”; 

„În locul tău eu aş fi făcut aşa...”

sugestiile „De ce nu faci aşa?” „Ceea ce cred eu că ar trebui 

să faci este ...”; „Iată cum poţi face ca să fie cel mai bine”

presupunerea „Nu te străduieşti destul să găseşti o soluţie, 

eşti leneş, nu-ţi pasă...”

predicţia „Vei rata”; „Oricum nu vei reuşi”; „Nu te va lăsa 
Ce are voie, şi ce nu are voie, sunt reguli ce se discută în 

niciodată cineva să faci aşa...”
familie pe parcursul dezvoltării copilului. Ce nu are voie azi, 

poate are voie peste câtva timp. Aceste reguli se schimbă şi este pisălogeala „Hai spune-mi toate detaliile”; „Dar cum a 
important să le discutaţi de câte ori este cazul. fost”; „Şi după asta? Şi...”

Copilul are nevoie să ştie ce poate negocia şi ce este de ridiculizarea „Cum zici tu, domnule Ştie Tot”; „Cum vrei 
negociat. tu deşteptule”

diagnosticarea „Hai că ştiu că te prefaci”; „Tu vrei doar să 

fii în centrul atenţei.”

mustrarea „Nu este frumos să faci aşa”; „Copiii cuminţi nu 
ameninţarea cu pedeapsa „Dacă nu faci..., o să...”; „Fă fac asta.”

asta, că dacă nu...”

cererea de scuze „Nu ai de ce să te simţi vinovat”; „Nu-ţi 
reţetele „Trebuie să faci aşa...”; „Acum vei face asta şi face griji”; „Totul se va rezolva”

asta...”

încurajările exagerate „Hai că oricum eşti cel mai tare”; 
proclamaţia „Aşa e bine să faci...”; „Ar trebui să faci aşa...” „Nu te da bătut, eşti un învingător”. 

ordinele „Fă aşa!” Vă sperie toate aceste modele care nu sunt eficiente în 

dialogul cu copilul? Vă întrebaţi „Dar cum să-i mai vorbim? Cum 
moralizare „N-ar fi trebuit să faci asta!”

putem să-i mai spunem ceva fără să-l descurajăm sau să facem dificilă 

relaţia cu el?” Încercaţi să vedeţi partea „plină a paharului”, şi a judeca „Nu gândeşti limpede”; „Te comporţi ca un...”; 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

În comunicarea cu copilul feriţi-vă pe cât puteţi de prea Ÿ
multe constrângeri. Sunt câteva obiceiuri de care ar fi bine să 
scăpaţi:

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Se spune că umorul neutralizează furia şi supărarea, 

aşadar folosiţi-vă de umor, desigur cu limitele necesare.     

Feriţi-vă însă de ironie exagerată. Buna dispoziţie şi gândurile 

pozitive reduc stresul. Atenţie la mesajele pe care doriţi să le 

transmiteţi. Nu de fiecare dată ceea ce spuneţi este în acord cu 

ceea ce aţi dori să transmiteţi, iar copiii înţeleg mesajele 

ascunse.

Ca să negociem cu ei este bine să vedem dacă noi ca adulţi 

avem abilităţi de negociatori şi dacă ceea ce vrem să transmitem 

este bine exprimat sau nu.

Când spuneţi „Suntem îngrijoraţi”, atunci sunteţi foarte 
Psihologii care sunt preocupaţi de inteligenţa emoţională îngrijoraţi. Când spuneţi „Suntem puţini îngrijoraţi, avem unele 

dau câteva exemple de fraze pe care le pronunţaţi cu anumit îndoieli”, atunci nu sunteţi foarte îngrijoraţi, iar când spuneţi 
scop, dar care în realitate pot fi înţelese diferit de adolescenţi. „Fă cum vrei tu” înseamnă că aţi dori să facă într-un anumit fel, 
Cu alte cuvinte, traducem câteva din frazele pe care le folosiţi dar nu vreţi să-i spuneţi cum, ca să nu-l supăraţi sau enervaţi.
adesea. 

De cele mai multe ori când spuneţi „Nu cred că ar trebui să 
Când spuneţi „Nu suntem îngrijoraţi”, de fapt suntem faci asta” înseamnă că vă aşteptaţi la rezultate catastrofale. De-

îngrijoraţi, iar copilul simte că în mesajul dumneavoastră există abia când folosiţi „Poţi să încerci să faci asta” înseamnă că aveţi 
îngrijorare şi asta pentru că „Nu” în traducerea mentală nu are ceva îndoieli, dar este în regulă. „Te gândeşti să faci aşa...” este o 
corespondent. Îngrijorarea are o imagine, o semnificaţie în frază care-l poate lansa în acţiune şi-i poate da încrederea să 
creierul copilului, însă „NU” este fără o imagine. aibă iniţiativă şi încredere în ceea ce vrea să facă. 

Ghidul conversaţiilor, al ascultãrii copilului

Strategii în sprijinul pãrinþilor
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Copilul nu are nevoie de sfaturi, ci vrea să se 
asigure că aţi înţeles ce are de gând să facă. Prin 
urmare, ca să puteţi negocia cu ei aveţi nevoie de 
mesaje corecte, simple, mesaje deschizătoare de 
drumuri, mesaje de susţinere şi nu obstacole sau 
îndoieli.



„Greşeşti foarte tare făcând aşa.”

părintele ca model perfect „Eu când eram de vârsta ta...”; 

„În locul tău eu aş fi făcut aşa...”

sugestiile „De ce nu faci aşa?” „Ceea ce cred eu că ar trebui 

să faci este ...”; „Iată cum poţi face ca să fie cel mai bine”

presupunerea „Nu te străduieşti destul să găseşti o soluţie, 

eşti leneş, nu-ţi pasă...”

predicţia „Vei rata”; „Oricum nu vei reuşi”; „Nu te va lăsa 
Ce are voie, şi ce nu are voie, sunt reguli ce se discută în 

niciodată cineva să faci aşa...”
familie pe parcursul dezvoltării copilului. Ce nu are voie azi, 

poate are voie peste câtva timp. Aceste reguli se schimbă şi este pisălogeala „Hai spune-mi toate detaliile”; „Dar cum a 
important să le discutaţi de câte ori este cazul. fost”; „Şi după asta? Şi...”

Copilul are nevoie să ştie ce poate negocia şi ce este de ridiculizarea „Cum zici tu, domnule Ştie Tot”; „Cum vrei 
negociat. tu deşteptule”

diagnosticarea „Hai că ştiu că te prefaci”; „Tu vrei doar să 

fii în centrul atenţei.”

mustrarea „Nu este frumos să faci aşa”; „Copiii cuminţi nu 
ameninţarea cu pedeapsa „Dacă nu faci..., o să...”; „Fă fac asta.”

asta, că dacă nu...”

cererea de scuze „Nu ai de ce să te simţi vinovat”; „Nu-ţi 
reţetele „Trebuie să faci aşa...”; „Acum vei face asta şi face griji”; „Totul se va rezolva”

asta...”

încurajările exagerate „Hai că oricum eşti cel mai tare”; 
proclamaţia „Aşa e bine să faci...”; „Ar trebui să faci aşa...” „Nu te da bătut, eşti un învingător”. 

ordinele „Fă aşa!” Vă sperie toate aceste modele care nu sunt eficiente în 

dialogul cu copilul? Vă întrebaţi „Dar cum să-i mai vorbim? Cum 
moralizare „N-ar fi trebuit să faci asta!”

putem să-i mai spunem ceva fără să-l descurajăm sau să facem dificilă 

relaţia cu el?” Încercaţi să vedeţi partea „plină a paharului”, şi a judeca „Nu gândeşti limpede”; „Te comporţi ca un...”; 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

În comunicarea cu copilul feriţi-vă pe cât puteţi de prea Ÿ
multe constrângeri. Sunt câteva obiceiuri de care ar fi bine să 
scăpaţi:

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Se spune că umorul neutralizează furia şi supărarea, 

aşadar folosiţi-vă de umor, desigur cu limitele necesare.     

Feriţi-vă însă de ironie exagerată. Buna dispoziţie şi gândurile 

pozitive reduc stresul. Atenţie la mesajele pe care doriţi să le 

transmiteţi. Nu de fiecare dată ceea ce spuneţi este în acord cu 

ceea ce aţi dori să transmiteţi, iar copiii înţeleg mesajele 

ascunse.

Ca să negociem cu ei este bine să vedem dacă noi ca adulţi 

avem abilităţi de negociatori şi dacă ceea ce vrem să transmitem 

este bine exprimat sau nu.

Când spuneţi „Suntem îngrijoraţi”, atunci sunteţi foarte 
Psihologii care sunt preocupaţi de inteligenţa emoţională îngrijoraţi. Când spuneţi „Suntem puţini îngrijoraţi, avem unele 

dau câteva exemple de fraze pe care le pronunţaţi cu anumit îndoieli”, atunci nu sunteţi foarte îngrijoraţi, iar când spuneţi 
scop, dar care în realitate pot fi înţelese diferit de adolescenţi. „Fă cum vrei tu” înseamnă că aţi dori să facă într-un anumit fel, 
Cu alte cuvinte, traducem câteva din frazele pe care le folosiţi dar nu vreţi să-i spuneţi cum, ca să nu-l supăraţi sau enervaţi.
adesea. 

De cele mai multe ori când spuneţi „Nu cred că ar trebui să 
Când spuneţi „Nu suntem îngrijoraţi”, de fapt suntem faci asta” înseamnă că vă aşteptaţi la rezultate catastrofale. De-

îngrijoraţi, iar copilul simte că în mesajul dumneavoastră există abia când folosiţi „Poţi să încerci să faci asta” înseamnă că aveţi 
îngrijorare şi asta pentru că „Nu” în traducerea mentală nu are ceva îndoieli, dar este în regulă. „Te gândeşti să faci aşa...” este o 
corespondent. Îngrijorarea are o imagine, o semnificaţie în frază care-l poate lansa în acţiune şi-i poate da încrederea să 
creierul copilului, însă „NU” este fără o imagine. aibă iniţiativă şi încredere în ceea ce vrea să facă. 

Ghidul conversaţiilor, al ascultãrii copilului

Strategii în sprijinul pãrinþilor
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Copilul nu are nevoie de sfaturi, ci vrea să se 
asigure că aţi înţeles ce are de gând să facă. Prin 
urmare, ca să puteţi negocia cu ei aveţi nevoie de 
mesaje corecte, simple, mesaje deschizătoare de 
drumuri, mesaje de susţinere şi nu obstacole sau 
îndoieli.



anume că există soluţii şi încercaţi să vă orientaţi către cele mai ajutor: „Cum pot să te ajut”, „Am cu ce să te ajut?”

bune. Faptul că aceste abordări nu sunt cele mai bune, nu 

înseamnă că sunt total greşite, ci că le puteţi evita folosind unele 

mult mai eficiente. Acum le puteţi vedea şi  pe cele care au 

rezultate dar şi pe cele mai puţin eficiente, apoi veţi putea 

decide ce tactică folosiţi.

De multe ori, aveţi nevoie de o formulă „magică” de a 

deschide dialogul cu copilul, de o frază care să înceapă discuţia 

cu el. Cele mai simple metode sunt: „Aha...”, „Chiar aşa...”, „M-

hmmmm...”, „Aşa deci...”, „Interesant...”, „Oh...”, „Nu mai 

spune...” sau „Zi-mi mai multe despre asta.”, ”Aş vrea să aud despre 

asta mai mult. ”, ”Sunt interesat să aud ce crezi tu.”, ”Hai să vorbim 

despre asta acum.”, ”Zi-mi toată povestea.”, ”Spune, că eu te 

ascult.”, ”Mi se pare că ai ceva de spus despre asta.” „Pare ceva destul 

de important pentru tine.” 

Aceste deschizătoare de drumuri sunt de fapt cuvinte 

cheie care ,,luminează drumul” unei conversaţii. Adresându-i 

copilului replicile de mai sus îi spuneţi printre cuvinte de fapt 
Acum că ne-am lămurit cum îl putem aborda „Vreau să te ascult pentru că ai ceva de spus. Îmi place să te ascult 

„democratic” pe copil, putem să revenim la o altă latură a pentru că am încredere în tine. Vreau să te ajut. Ideile tale merită 
educaţiei la fel de democratică şi ea, şi anume, ascultate. Sunt intersat de tine.”
responsabilizarea, limitele şi regulile. 

Deschizând drumul, ascultând copilul, dar şi punându-i 
Ca să nu se spună că aţi zis ora 24.30 ca oră de întoarcere întrebări care să-l ajute să-şi direcţioneze discuţia şi să-şi 

acasă de la o petrecere, în loc de 22.00, cel mai bine ar fi să aveţi ordoneze gândurile, încercând să înţelegeţi mesajul transmis, îl 
un plan al familiei scris şi pus pe frigider sau altundeva unde ajutaţi să caute şi să găsescă soluţii. 
să-l poată vedea toată lumea. Cele mai bune afaceri sunt cele 

care sunt din timp planificate, cele care au proiecte rezistente şi Ca să vă asiguraţi că aţi înţeles ce v-a spus, verificaţi: „Ai 
procedee de evaluare. Cele mai mari companii şi cele mai bune vrut să spui că Elena te-a supărat pentru că...”, apoi cereţi mai 
programe au în spatele lor planuri, proiecte şi contracte foarte multe informaţii. „Nu cunosc multe detalii, aşa că nu mă pot încă 
bine structurate.pronunţa, dar spune-mi mai multe despre...”. Exprimaţi-vă fără 

teamă sentimentele „Când aud asta simt că... pentru că...”. Oferiţi 

Planul de acţiune al familei, contractul cu 

copilul
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Înainte de sfaturi, reţete sau alte cuvinte, copilul are 
nevoie să fie înţeles. Nu are nevoie să-i analizaţi cele 
spuse sau comportamentele tot timpul. Nu are nevoie 
să fie ridiculizat sau să se simtă vinovat sau 
incompetent şi nici să fie forţat să facă într-un anumit 
fel, ci are nevoie să aibă încredere în el, în 
dumneavoastră, ca într-un partener real. 

Iată câteva instrumente care vă vor fi foarte utile în relaţia cu copilul.

Este un instrument care îl va ajuta pe copil să fie mai responsabil şi să reflecteze la drepturi, nevoi şi responsabilităţi.

a. Contractul de ieşire. 
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Contract de ieşire din casă

Încheiat azi - ziua/luna/anul.......

Între ............................................ (părinţi) şi ....................................... (copil)

Prin acest contract următorii se angajează să respecte următoarele reguli:

.....................................................

......................................................

......................................................

(regulile sunt atât pentru părinţi, cât şi pentru copil).

De exemplu, părintele se angajează să noteze ora la care vine copilul acasă, copilul se angajează să vină la ora.......... .

În cazul în care aceste reguli nu vor fi respectate ..................................... va suporta următoarele consecinţe:

.....................................................

......................................................

......................................................

Contractul începe de azi ...... şi se încheie .........

Contract încheiat azi..........

Semnătura Părintelui Semnătura Copilului
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Înainte de sfaturi, reţete sau alte cuvinte, copilul are 
nevoie să fie înţeles. Nu are nevoie să-i analizaţi cele 
spuse sau comportamentele tot timpul. Nu are nevoie 
să fie ridiculizat sau să se simtă vinovat sau 
incompetent şi nici să fie forţat să facă într-un anumit 
fel, ci are nevoie să aibă încredere în el, în 
dumneavoastră, ca într-un partener real. 

Iată câteva instrumente care vă vor fi foarte utile în relaţia cu copilul.

Este un instrument care îl va ajuta pe copil să fie mai responsabil şi să reflecteze la drepturi, nevoi şi responsabilităţi.

a. Contractul de ieşire. 
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Contract de ieşire din casă

Încheiat azi - ziua/luna/anul.......

Între ............................................ (părinţi) şi ....................................... (copil)

Prin acest contract următorii se angajează să respecte următoarele reguli:

.....................................................

......................................................

......................................................

(regulile sunt atât pentru părinţi, cât şi pentru copil).

De exemplu, părintele se angajează să noteze ora la care vine copilul acasă, copilul se angajează să vină la ora.......... .

În cazul în care aceste reguli nu vor fi respectate ..................................... va suporta următoarele consecinţe:

.....................................................

......................................................

......................................................

Contractul începe de azi ...... şi se încheie .........

Contract încheiat azi..........

Semnătura Părintelui Semnătura Copilului
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b. Planul de acţiune Sunt patru aspecte la care este bine să vă opriţi:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

 

Este important atunci când observaţi că lucrurile au Trecutul – felul în care ne-au crescut părinţii noştri;

scăpat de sub control să încercaţi să analizaţi foarte bine 
Momentul actual, etapa de viaţă în care ne aflăm – problemele şi să căutaţi soluţii.

realizările pe care le avem ne influenţează toate lucrurile pe 

Primul pas este acela de identificare al problemelor: care le facem, inclusiv modul în care ne creştem copiii;

scrieţi pe o hârtie principalele probleme, apoi clasificaţi-le în 
Capacitatea de a ne înţelege reacţiile emoţionale – ordinea gravităţii lor. Cel mai urgent lucru de rezolvat va fi pe 

astfel vom ajunge să ne descurcăm mai bine în diferite situaţii;primul loc. Scrieţi apoi în dreptul fiecărei probleme care credeţi 

că ar fi principalele cauze. De ce credeţi că se întâmplă ceea ce se 
Cunoaşterea propriilor atuuri – este de preferat să întâmplă. Apoi, scrieţi în dreptul fiecăreia soluţiile pe care le 

privim lucrurile din punctul de vedere al atuurilor, al vedeţi acum ca fiind cele mai bune pentru părinţi, copil, restul 
resurselor şi nu din cel al deficienţelor.familiei, prieteni sau alte persoane implicate. 

După ce veţi avea acest tabel, veţi putea evalua împreună 

cu copilul situaţiile. Astfel, veţi descoperi cele mai bune soluţii. 

Este important să treceţi în dreptul fiecărei soluţii timpul 

necesar pentru implementarea lor.

Poate vă gândiţi că ar fi mai bine ca alte persoane să ia 

decizia în locul vostru şi să găsescă soluţiile dar, în realitate, 

soluţiile găsite se vor dovedi a fi cele mai eficiente.  

Dumneavoastră ştiţi cel mai bine ce puteţi face şi când. Un 

psiholog, un asistent social vă poate ajuta să realizaţi acest tabel 

şi vă poate sprijini în luarea deciziilor, însă soluţiile şi deciziile 

vor fi mereu ale dumneavoastră. 

Înainte să treceţi la acest plan încercaţi să vă gândiţi la 

următoarele aspecte: Unde aţi învăţat să fiţi părinte? Puţini 

dintre noi se gândesc la acest lucru. Trecutul nostru, modelele 

din copilărie ne pot influenţa modul de raportare la copilul 

nostru. Este foarte important să pornim de la o analiză 

personală şi abia apoi să ajungem la copilul nostru.
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 (veţi pune toate probleme şi nu numai una cum este acum în tabelul de mai jos).Exemplu de plan de familie

SoluţiiCauza Timp de realizare
Problema – situaţia şi 

simptomele ei

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Are absenţe la şcoală.

Nu ne mai înţelegem cu 

el.

Consumă alcool 

împreună cu prietenii.

Vine târziu acasă. 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

A intrat într-un anturaj 

greşit.

Nu are încerdere în el şi 

nici în familia lui.

Nu realizează că aceştia 

nu-i sunt prieteni cu 

adevărat, ci nişte 

persoane care îl folosesc.

Noi, părinţii, am avut 

nişte neînţelegeri, tatăl 

său a consumat alcool în 

trecut.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Să vorbim mai mult cu 

el. Să-l ascultăm şi să 

încercăm să nu-l mai 

judecăm.

Să nu-l mai batem.

Să fim noi un exemplu 

mai bun pentru el. Să ne 

rezolvăm noi 

problemele, pentru a-l 

putea ajuta apoi. 

Să facem un plan şi să 

negociem cu el cele mai 

bune soluţii.

Să apelăm la un psiholog 

sau la un asistent social.

6 luni

Etc.
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b. Planul de acţiune Sunt patru aspecte la care este bine să vă opriţi:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

 

Este important atunci când observaţi că lucrurile au Trecutul – felul în care ne-au crescut părinţii noştri;

scăpat de sub control să încercaţi să analizaţi foarte bine 
Momentul actual, etapa de viaţă în care ne aflăm – problemele şi să căutaţi soluţii.

realizările pe care le avem ne influenţează toate lucrurile pe 

Primul pas este acela de identificare al problemelor: care le facem, inclusiv modul în care ne creştem copiii;

scrieţi pe o hârtie principalele probleme, apoi clasificaţi-le în 
Capacitatea de a ne înţelege reacţiile emoţionale – ordinea gravităţii lor. Cel mai urgent lucru de rezolvat va fi pe 

astfel vom ajunge să ne descurcăm mai bine în diferite situaţii;primul loc. Scrieţi apoi în dreptul fiecărei probleme care credeţi 

că ar fi principalele cauze. De ce credeţi că se întâmplă ceea ce se 
Cunoaşterea propriilor atuuri – este de preferat să întâmplă. Apoi, scrieţi în dreptul fiecăreia soluţiile pe care le 

privim lucrurile din punctul de vedere al atuurilor, al vedeţi acum ca fiind cele mai bune pentru părinţi, copil, restul 
resurselor şi nu din cel al deficienţelor.familiei, prieteni sau alte persoane implicate. 

După ce veţi avea acest tabel, veţi putea evalua împreună 

cu copilul situaţiile. Astfel, veţi descoperi cele mai bune soluţii. 

Este important să treceţi în dreptul fiecărei soluţii timpul 

necesar pentru implementarea lor.

Poate vă gândiţi că ar fi mai bine ca alte persoane să ia 

decizia în locul vostru şi să găsescă soluţiile dar, în realitate, 

soluţiile găsite se vor dovedi a fi cele mai eficiente.  

Dumneavoastră ştiţi cel mai bine ce puteţi face şi când. Un 

psiholog, un asistent social vă poate ajuta să realizaţi acest tabel 

şi vă poate sprijini în luarea deciziilor, însă soluţiile şi deciziile 

vor fi mereu ale dumneavoastră. 

Înainte să treceţi la acest plan încercaţi să vă gândiţi la 

următoarele aspecte: Unde aţi învăţat să fiţi părinte? Puţini 

dintre noi se gândesc la acest lucru. Trecutul nostru, modelele 

din copilărie ne pot influenţa modul de raportare la copilul 

nostru. Este foarte important să pornim de la o analiză 

personală şi abia apoi să ajungem la copilul nostru.

 

40

C
ap

it
o

lu
l 

6

 (veţi pune toate probleme şi nu numai una cum este acum în tabelul de mai jos).Exemplu de plan de familie

SoluţiiCauza Timp de realizare
Problema – situaţia şi 

simptomele ei

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Are absenţe la şcoală.

Nu ne mai înţelegem cu 

el.

Consumă alcool 

împreună cu prietenii.

Vine târziu acasă. 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

A intrat într-un anturaj 

greşit.

Nu are încerdere în el şi 

nici în familia lui.

Nu realizează că aceştia 

nu-i sunt prieteni cu 

adevărat, ci nişte 

persoane care îl folosesc.

Noi, părinţii, am avut 

nişte neînţelegeri, tatăl 

său a consumat alcool în 

trecut.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Să vorbim mai mult cu 

el. Să-l ascultăm şi să 

încercăm să nu-l mai 

judecăm.

Să nu-l mai batem.

Să fim noi un exemplu 

mai bun pentru el. Să ne 

rezolvăm noi 

problemele, pentru a-l 

putea ajuta apoi. 

Să facem un plan şi să 

negociem cu el cele mai 

bune soluţii.

Să apelăm la un psiholog 

sau la un asistent social.

6 luni

Etc.



Fiecare cuplu trebuie să depăşească anumite momente de a apela la unele servicii specializate.

critice, care le pot marca întreaga viaţă. Depăşirea cu bine a 

acestor momente înseamnă că bărbatul şi femeia formează un 

cuplu bine închegat, o familie pregătită să treacă peste multe 
 vă poate sprijini consultând obstacole. 

copilul şi recomandându-vă anumite teste, analize pe care le 

puteţi face. Medicul vă va ajuta şi să identificaţi simptomele Părinţii încep să se întrebe din ce în ce mai mult: ,,
consumului de alcool, vă poate ajuta explicându-i copilului nu un părinte destul de bun? Ce trebuie să fac ca să fiu un părinte 
consecinţele consumului de alcool. bun?” Experţii sănătăţii mentale se grăbesc să afirme că ,,Nu 

există copii cu probleme, ci părinţi cu probleme”, acuzând părinţii 

pentru toate problemele şi eşecurile copiilor. Totuşi, o întrebare 

ar trebui să ne punem cu toţii: ,,Pe părinţi cine îi ajută?”

Acuzaţi de unii, depăşiţi de problemele de la serviciu şi 

de acasă, de multe ori părinţii încep să dea vina unul pe altul: 

Mama spune că tata nu se prea ocupă de copil, tata spune că 

mama ar trebui să se ocupe mult mai bine, că este datoria ei, şi 

tot aşa. În tot acest timp este foarte important să subliniem 

faptul că ambii părinţi, atât mama cât şi tata, au un rol deosebit 

de important în creşterea şi educarea copilului. Desigur, 

părinţii ar trebui sprijiniţi de către comunitate, astfel încât să 

aibă acces la toate serviciile de care au nevoie.

Nu vă descurajaţi, chiar dacă într-un prim plan 

problemele par fără soluţie şi nu vedeţi niciun sprijin. Este bine 

să reflectaţi la posibilele soluţii în familie, dar şi la posibilitatea 

Sunt sau 

Astfel, vă puteţi adresa următorilor profesionişti:

Ÿ Medicul de familie

Unde şi cui mã adresez în cazul unor 
probleme legate de alcool
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Ÿ Poliţia

Ÿ Asistentul social

Ÿ Echipele de profesionişti din centrele de consiliere 

Ÿ Preotul 

Ÿ Un profesor 

Ÿ Un prieten 
Ÿ Psihologul

Ÿ Asistentul medical comunitar mediatorul sanitar 

Ÿ Consilierul şcolar psihologul din şcoli 

, în cazul în care consumul de alcool are şi 

implicaţii legale.

 din cadrul Serviciului Public de 

Asistenţă Socială din Primării, sau din Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului sau spitale.

ale Organizaţiilor Nonguvernamentale – ONG-uri. ONG-urile 

au programe de suport pentru  părinţi şi pentru copii, 

consiliere şi terapie. 

este o persoană cu care puteţi sta de vorbă şi 

puteţi să-l rugaţi să vorbească şi cu copilul.

în care copilul dumneavoastră are 

încredere.

al copilului dumneavoastră, poate o 
, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă persoană adultă sau un alt copil vă pot ajuta să treceţi peste 

Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului şi/sau din spitale şi perioadele grele. 
policlinici, vă poate sprijini în soluţionarea problemelor 

emoţionale, afective, sau de comportament. Atât 

dumneavoastră, cât şi copilul, veţi putea sta de vorbă cu 

psihologul şi veţi putea fi sprijiniţi.

şi 

vă pot sprijini atunci când este vorba despre consumul de 

alcool. Aceştia pot să intervină chiar şi în mediul şcolar vorbind 

şi cu colegii copilului pentru a-i informa despre efectele 

consumului de alcool.

sau vă pot 

sprijini, discutând cu dumneavoastră şi cu copilul, dar şi cu 

colegii de clasă. 
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Este foarte important să căutaţi soluţii în cadrul 
familiei dar, în cazul în care nu reuşiţi să găsiţi 
soluţii rapide, este bine să căutaţi sprijin cât mai 
repede în exterior. De obicei, serviciile mai sus 
amintite sunt gratuite şi puteţi să găsiţi date 
despre aceşti profesioinişti în spitale, cabinete 
medicale, şcoli, autorităţi publice de la nivelul 
Primăriei, la nivelul Consiliului Judeţean, 
Organizaţii Nonguvernamentale.



Fiecare cuplu trebuie să depăşească anumite momente de a apela la unele servicii specializate.

critice, care le pot marca întreaga viaţă. Depăşirea cu bine a 

acestor momente înseamnă că bărbatul şi femeia formează un 

cuplu bine închegat, o familie pregătită să treacă peste multe 
 vă poate sprijini consultând obstacole. 
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consumului de alcool, vă poate ajuta explicându-i copilului nu un părinte destul de bun? Ce trebuie să fac ca să fiu un părinte 
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tot aşa. În tot acest timp este foarte important să subliniem 

faptul că ambii părinţi, atât mama cât şi tata, au un rol deosebit 
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Nu vă descurajaţi, chiar dacă într-un prim plan 

problemele par fără soluţie şi nu vedeţi niciun sprijin. Este bine 

să reflectaţi la posibilele soluţii în familie, dar şi la posibilitatea 

Sunt sau 

Astfel, vă puteţi adresa următorilor profesionişti:

Ÿ Medicul de familie

Unde şi cui mã adresez în cazul unor 
probleme legate de alcool
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Ÿ Poliţia

Ÿ Asistentul social

Ÿ Echipele de profesionişti din centrele de consiliere 

Ÿ Preotul 

Ÿ Un profesor 

Ÿ Un prieten 
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Ÿ Asistentul medical comunitar mediatorul sanitar 

Ÿ Consilierul şcolar psihologul din şcoli 

, în cazul în care consumul de alcool are şi 

implicaţii legale.
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în care copilul dumneavoastră are 

încredere.
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policlinici, vă poate sprijini în soluţionarea problemelor 

emoţionale, afective, sau de comportament. Atât 

dumneavoastră, cât şi copilul, veţi putea sta de vorbă cu 

psihologul şi veţi putea fi sprijiniţi.

şi 

vă pot sprijini atunci când este vorba despre consumul de 

alcool. Aceştia pot să intervină chiar şi în mediul şcolar vorbind 

şi cu colegii copilului pentru a-i informa despre efectele 

consumului de alcool.

sau vă pot 

sprijini, discutând cu dumneavoastră şi cu copilul, dar şi cu 

colegii de clasă. 
42

C
ap

it
o

lu
l 

7

Este foarte important să căutaţi soluţii în cadrul 
familiei dar, în cazul în care nu reuşiţi să găsiţi 
soluţii rapide, este bine să căutaţi sprijin cât mai 
repede în exterior. De obicei, serviciile mai sus 
amintite sunt gratuite şi puteţi să găsiţi date 
despre aceşti profesioinişti în spitale, cabinete 
medicale, şcoli, autorităţi publice de la nivelul 
Primăriei, la nivelul Consiliului Judeţean, 
Organizaţii Nonguvernamentale.



Dragi părinţi, 

De multe ori, problemele ne copleşesc şi reuşesc să ne perturbe viaţa şi aşa deseori 

încercată. Căutând soluţii, adeseori uităm de noi şi nu ne acordăm nici măcar o şansă 

,,Aceea de a greşi, de a nu fi perfecţi”. Veţi găsi soluţiile atunci când le veţi căuta împăcaţi 

fiind cu dumneavoastră şi cu faptul că sunteţi mereu în formare, în perfecţionare în meseria 

de părinte.  Copilul dumneavoastră va deveni un adult feicit dacă-l veţi ocroti suficient 

încât să poată lua cele mai bune decizii şi, mai ales, dacă-l veţi ajuta să devină autonom, 

independent.

Credinţa, dragostea, vorba bună, ascultarea, respectul sunt elemnte de bază ale 

convieţuirii cu copilul. Deşi, de multe ori, copiii par nişte omuleţi, adică adulţi în miniatură 

şi poate că aşa şi sunt. Însă nu uitaţi că rămân totuşi copii, cu percepţii diferite, cu senzaţii şi 

trăiri diferite de ale noastre, ale adulţilor şi de aceea au nevoie de îngrijiri adecvate vârstei 

lor.

Ca să-i înţelegeţi mai bine şi, mai ales, să-i acceptaţi aşa cum sunt, vă recomand cu 

mare drag două cărţi utile şi interesante:

,,Manualul părinţilor eficace”  – Dr. Thomas Gordon (nominalizat la premiul Nobel 

pentru Pace) de la Editura Tritonic, traducere Doina Ştefănescu şi ,,Inteligenţa emoţională 

în educaţia copiilor” – Maurice J. Elias, Steven E. Tobias, Brian S. Friedlander , Editura 

Curtea Veche, traducere Andreea Rosemarie Lutic. 

Am să închei această broşură cu sfatul pe care bunica Eleonora mi-l dădea mereu: 

,,Dănuţă dragă, încearcă să fii ascultătoare”. 

Puteţi fi ,,ascultători” în relaţie cu copilul înţelegând ceea ce-şi doresc dar mai ales 

ceea ce au nevoie şi făcând ceea ce este mai bine pentru el şi pentru întreaga familie. Eu încă 

învăţ să fiu ,,ascultătoare” mai ales cu cei dragi mie... 

Daniela Maria Gheorghe, Psiholog 

În loc de încheiere
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