
Palisz marihuanę ?   (  w tle dymek,joint) 

Być może jesteś w grupie osób, którym palenie 

marihuany przeszkadza lub zaczyna 

przeszkadzać w codziennym życiu. Odpowiedz 

proszę na poniższe pytania mając na uwadze 

okres ostatnich 12 miesięcy ? 

1.Czy zdarzyło Ci się nie pójść lub spóźnić się 

do szkoły/pracy z powodu używania 

marihuany?  Tak/nie 

2.Czy z powodu palenia marihuany  dochodzi 

do kłótni z bliskimi ? (partner,rodzice) Tak/nie 

3. Czy z powodu używania marihuany miałeś 

poważny konflikt z przyjaciółmi? Tak/nie 

4. Czy zdarzyło Ci się samodzielnie kupić 

marihuanę? Tak/nie 

5. Czy masz coraz więcej kłopotów z nauką, 

przyswajaniem nowych informacji? Tak/nie 

6. Czy zdarzało Ci się palić marihuanę w 

samotności? Tak/nie 

7. Czy często odczuwasz potrzebę użycia 

marihuany? Tak/nie 

8. Czy zdarzyło Ci się wydać na marihuanę tak 

dużo pieniędzy, że musiałeś zrezygnować z 

innych rzeczy,na których Ci zależało? Tak/nie 

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na co najmniej 

3 pytania, to warto skontaktować się z 

terapeutą Candis 

Marihuana jest najpopularniejszym i 

najczęściej używanym obecnie 

narkotykiem. Niestety obok przyjemnych 

doznań, jakich dostarczają, pojawia się 

niebezpieczeństwo uzależnienia. 
  
O problemowym używaniu marihuany 
można mówić w szczególności gdy: 
 

• z powodu ich używania zaniedbujesz 
ważne obowiązki w pracy, w szkole lub 
w domu; 

• używasz marihuany często w dużych 
ilościach lub dłużej niż zamierzałeś; 

• bezskutecznie próbujesz ograniczyć lub 
kontrolować ich używanie; 

• stwierdzasz, że ta sama ilość konopi nie 
ma już takiego działania jak wcześniej, 
albo musisz używać więcej dla 
uzyskania poprzednich efektów; 

• odczuwasz napięcie, podenerwowanie, 
być może dopada Cię lęk lub depresja, 
gdy nie palisz przez dłuższy czas; 

• z powodu marihuany lub haszyszu 
zaniedbałeś przyjaźnie, a także swoje 
pasje/hobby i realizowane w wolnym 
czasie zainteresowania. 
 

Dalsze problemy towarzyszące to na przykład 
trudności w szkole lub w pracy, konflikty z 
prawem, z rodzicami, partnerką/partnerem i 
przyjaciółmi, kłopoty finansowe lub problemy 
zdrowotne. 
 
Lisc konopi 

 

 

 

Obrazek rodziny 

 

 

Dla rodziców i partnerów 

 Jeśli Twój bliski (partner/przyjaciel) lub 

Twoje dziecko używa marihuany i to 

powoduje problemy w Waszych relacjach, 

ponadto odczuwasz troskę, niepokój 

czasem złość i bezsilność, to jest to oferta 

również dla Ciebie. U nas możesz uzyskać 

profesjonalna pomoc  i wsparcie 

psychologiczne, terapeutyczne, prawne i 

lekarskie. Czasem wpłynięcie na bliską 

osobę, aby podjęła terapię bywa bardzo 

trudne i wymaga być może innego 

podejścia niż dotychczasowe. 

Przyjdź do nas. W pełnej dyskrecji możesz 

uzyskać wskazówki i pomoc jak odnaleźć 

się w sytuacja kiedy Twoje dziecko lub 

partner pali marihuanę. 

 

 



Program CANDIS jest indywidualnym 

programem terapeutycznym, opracowanym z 

myślą o osobach które chciałby ograniczyć lub 

zrezygnować z używania konopi albo chociaż 

przemyśleć tę kwestię.W programie mogą 

uczestniczyć osoby po ukończeniu  16 roku 

życia. www.candisprogram.pl 

PRAWO 

Jeśli masz problemy z prawem z powodu 

marihuany możesz skorzystać z programu 

CANDIS w związku z art. 72 ust.1 ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii Art. 72 ust.1 

„Jeśli osoba uzależniona lub używająca 

szkodliwie substancji psychoaktywnej, której 

zarzucono popełnienie przestępstwa 

pozostającego w związku z używaniem środka 

odurzającego lub substancji psychotropowej 

zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat 

pozbawienia wolności, podda się leczeniu, 

rehabilitacji lub udziałowi w programie 

edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym 

przez zakład opieki zdrowotnej lub inny pomiot 

działający w ochronie zdrowia, prokurator 

może zawiesić postępowanie do czasu 

zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału 

w programie”. 

 

Przyjdź do nas. Zespół psychoterapeutów i 

psychologów jest po to, aby pomóc Tobie i 

Twojej rodzinie. 

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie. 

Nasza oferta: 

Program Candis ( dla osób używających 

marihuany problemowo) 

Program Candis –Plus ( terapia motywująca 

do zmiany, poradnictwo psychologiczne, 

terapia rodzinna, sesje par/małżeństw, grupa 

wsparcia, testy osobowości i inne.) 

Pomoc jest bezpłatna 

Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania 

Narkomanii 

ul. Gajowa 43, 

85-087 Bydgoszcz 

tel. 52 371 19 08 w godz 15.00-19.00 

Email:ptznbyd@op.pl  

Program finansowany z Funduszu 

Rozwiązywania Problemów Hazardowych 

będących w dyspozycji Ministra Zdrowia 

 

 

 

JEŚLI PALISZ MARIHUANĘ 
ZAUWAŻASZASZ, ZE ZACZYNA TO 

WPŁYWAĆ NA TWOJE ŻYCIE 

 

Nie pozwól aby trawa Cię przerosła ! 

 

Przyjdź, zapytaj, dowiedz się więcej o 

programie Candis 

 

JEŚLI TWÓJ PARTNER PALI 

MARIHUANĘ, WIDZISZ, ŻE NEGATYWNIE 

WPŁYWA TO WASZE RELACJE, MOŻEMY 

TOBIE POMÓC 

JEŚLI TWOJE DORASTAJĄCE 

DZIECKO PALI MARIHUANĘ, A TY 

ODCZUWASZ NIEPOKÓJ, ZŁOŚĆ LUB 

BEZSILNOŚĆ NIE WAHAJ SIĘ I PRZYJDŹ 

DO NAS ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO. 

     POMOŻEMY CI ZNALEŹĆ ROZWIĄZANIE 


