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Nelátkové
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Trávení času v digitálním světě

Pokud budete svému dítěti ustupovat a nebudete hranice dodržovat, pak ztratí smysl nejen
ta pravidla, z kterých ustoupíte, ale také všechna budoucí. Dítě nebude mít důvod brát
domluvu vážně. Velmi často nedodrží rodiče domluvená pravidla, protože mají rádi své děti
a je pro ně těžké vidět, že se jejich dítě trápí nebo je smutné nebo se naopak vzteká a je plné
hněvu. Nicméně hlídání hranic je úkolem výchovy rodičů, protože děti hranice potřebují, ale
samy si je nastavit nedokážou. Hranice a řád znamenají pro děti bezpečí a jistotu.

V textu se čtenáři mohou dočíst o hlavních příznacích
nelátkových závislostí, které mohou pozorovat u svých
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počtu hodin strávených ve virtuálním světě, nárůst mezilidských konfliktů, apod. Poté, co se čtenář stručně dozví základní informace o podobě příznaků, může se na
dalších řádcích dočíst o tom, proč je tak lákavé v digitálním prostředí trávit takové množství času. Pozornost je
věnována jak neurobiologii závislostí, tak na příklad cíleným strategiím firem zábavního průmyslu, které zvyšují atraktivitu online světa. Popsány jsou také typické aspekty dětského a adolescentního hraní. Zvláštní kapitola
textu je věnována možným krokům, které by mohly vést
ke změně v chování dotyčného jedince. Důraz je kladen
na to, aby blízcí a rodiče nezůstávali ve své bezmoci sami
a vyhledali a vyhledávali odpovídající pomoc. Z toho, co
se mohl čtenář zatím v letáku dočíst, také vyplývá, že
k zahájení změny může být velmi důležitá práce na vztahu mezi rodičem a dítětem a zájem rodiče o dítě. Neméně
důležitý prostor dostávají rovněž informace o nastavování a dodržování hranic. Protože se nejedná o jednoduchou
kapitolu výchovy a intervencí, blízcí se mohou dočíst
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o konkrétních tipech, jak s dítětem a dospívajícím jednat.
Doufáme, že náš leták bude nápomocen nejen rodičům
a blízkým osob, které se potýkají s nelátkovými závislostmi, ale také pedagogům, sociálním pracovníkům a jiným
profesionálům, kteří pracují s touto cílovou populací.

