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Метою даного соціологічного дослідження є зібрати якомога більше інформації 
про поставлену проблему. Завданням моєї доповіді є спонукати людей одуматись, 
щоб люди домогали іншим у цієї біді та шляхи вирішення даної проблеми.

Наркоманія глибоко вкорінилась серед молоді. Більшість випадків вживання 
наркотичних засобів молодими людьми пов’язане з метою підвищити свій настрій, а 
причиною, через яку вони почали вживати наркотики є бажання попробувати.

Дослідження: Нещодавні дослідження, проведені в Європі серед 15-річних 
підлітків, показує, що такий наркотик, як конопля вживають від 10% до 30% 
опитаних. Найвищий рівень вживання цього наркотику зафіксовано серед юнаків 
Сполученого Королівства (42,5%). В Європі зростає рівень вживання кокаїну. 
Наприклад, в Іспанії та Об'єднаному Королівстві рівень вживання кокаїну дорівнює 
аналогічним показником в США (2%). Молодь стала більше вживати кокаїн в 
Австрії, Данії, Німеччині, Греції, Фінляндії, Італії, Іспанії та Нідерландах. Для
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багатьох це не наркотики, а так, пустощі. Згідно з опитуваннями, близько 45% учнів 
середніх шкіл в Росії до 13 років вже пробували наркотики або алкоголь, або 
вживають їх постійно. Новий наркотик насвай завойовує популярність в Азії та Росії, 
а також в Україні. Наркотики, мов та чума, спалюють життя людей. Хай там кокаїн, 
героїн, марихуана, екстазі, ЛСД, знеболюючі чи алкоголь, але наркотики не роблять 
людей щасливими, лише мить під кайфом, а далі приреченість. Наркотики знищать 
ваше життя і ваше майбутнє. Ви маєте повне право жити, радіти й розважатися так, 
як вам подобається. Ви можете змінювати свої уявлення, щоб жити ще краще. Але 
наркотики не приносять щастя.

Результат: Наркоманія в Україні збільшується на 8% на рік -  тенденція одна з 
найвищих у світі. 70% наркоманів -  молоді люди до 25 років. Жіноча наркоманія в 
Україні у відсотковому співвідношенні -  найвища в Європі. Наркоманія в Україні 
впливає (і в майбутньому цей вплив багато разів зросте) на негативну демографічну 
ситуацію. Кількість наркоманів в країні збільшується на 5-10% щорічно. За деякими 
даними, з 46 мільйонів жителів -  майже півтора мільйона вживають наркотики. 
Переважна більшість наркомані помирають. У рік число жертв становить 120 тисяч. 
Виліковуються лише 2 відсотки. Легкість, з якою в Україні можна купити наркотики, 
здивувала навіть президента. Майже весь спектр психотропних засобів -  від анаші до 
героїну -  в Адміністрації купили за 10 днів. Темпи зростання наркоринку в Україні 
найвищі в Східній Європі. Він тягне за собою цілий шлейф проблем. СНІД -  лише 
одна з небагатьох.

Наркомани, їх життя в певних фразах: Наркоман -  ущербна людина. 
Основний час він проводить в постійному страху очікування майбутньої ломки. В 
постійному пошуку нової дози, яка весь час збільшується. І тільки миті -  в кайф. 
Наркоману поруч з собою треба мати таких , як він сам. Брат, сестра, дружина, друг -  
йому все одно, кого присадити на голку і позбавити нормального людського життя. 
Щоб набрати дозу на день, дівчині треба «обслужити» кількох мужиків. Але їй все 
байдуже, аби отримати свою дозу. Колоти можна куди завгодно -  аби вена була. Але 
коли судини на руках і ногах звужуються до такої міри, що в них не можна 
потрапити, і вени покриті густою мережею «доріжок», наркомани колються, куди 
доведеться -  в пах, між пальцями. Вводять наркотик у «шахту» - незагойна рану над 
веною, прикриту тонкою плівкою сукровиця. Результат з наркоманского «раю» 
цілком передбачуваний -  або гниття заживо, або божевілля. А потім -  фінал. Завжди 
за недовгий і сумнівний «кайф» батьків розплачуються діти.

Рекомендації: ЩО НАРКОТИКИ МОЖУТЬ ЗРОБИТИ З ТОБОЮ?
• Ти назавжди втратиш себе, свою свободу, кохану людину, сім’ю, ПОТІМ 

ЖИТТЯ.
•Приречий на нестерпні муки наркотичних ломок, совісті і самотності; 

розуміння, що життя вже не повернути.
•Ти втратиш відчуття задоволення, радість життя.
• Наркотик буде необхідний, щоб не корчиться від болю, а шукати чергову дозу, 

кайфу вже давно не буде.
•Наркотик зруйнує твій організм дотла.
•Ніхто не зміг і не зможе впоратися з тягою до наркотиків і залежністю.
•Наркотики -  це гачок в руках наркоторговця (бариги), з якого не зірватися вже 

ніяк.
•«ДРУЗІ» не скажуть тобі правду, адже з 5 проданих тобі доз, вони отримують 

одну .
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•Тільки наркологи з батьками зможуть врятувати тебе ЧАСТКОВО. Ти більше 
ніколи не станеш тим, ким був.

•Дівчата і юнаки будьте обережні! ЦЮ дурь МОЖУТЬ підсипають вам будь- 
коли, навіть не питаючи вас.

• Уникай компаній, де є «колеса, шірево, куриво, балдеж». Головне -  не вір тим, 
хто каже що це безпечно і пропонує спробувати!

• Інакше ТИ збільшиш розміри кладовищ.
•Інакше ТИ не зможеш мати нормальних дітей, якщо взагалі вони будуть.
•Закон не на боці наркотиків -  від 4 до 15 років.
СПОДІВАЄМОСЯ, ТОБІ НЕ ДОВЕДЕТЬСЯ ДІЗНАТИСЯ ПРО ЦЕ
Якщо ти станеш наркоманом ти їм будешь до кінця свого життя. Це не потрібно 

тобі.


