JAUNIMAS IR
PSICHOAKTYVIOSIOS
MEDŽIAGOS

2021 m.
N=740
15-29 m.

VARTOJO
ALKOHOLĮ:

75,8 %

54,2 %

17,4 %

bent kartą per
12 mėn.

bent kartą per
30 d.

kartą per
savaitę ar
dažniau

Jaunimas vienu metu įprastai išgeria 1-3
standartinius alkoholio vienetus (SAV).
Moterys – 1 SAV, vyrai – 2-3 SAV.

20,5%
6,9%
5%

kasdien rūko
tabako cigaretes
kasdien vartoja
elektronines
cigaretes
kasdien vartoja
kaitinamuosius
tabako gaminius

15,5% jaunimo bent kartą per mėnesį
nesaikingai vartoja alkoholį –
išgeria 6 ir daugiau SAV vienu metu.
KASDIEN RŪKO TABAKO CIGARETES:

11,5%

29,4%

15-19 m.

6,4 %

20-24 m.

23,7 %

25-29 m.

32,1 %

Reguliariai rūkantis jaunimas per dieną
surūko vidutiniškai 10 tabako cigarečių.
Vyrai – 10,6 vnt., moterys – 8,8 vnt.

VARTOJO
KOKIUS NORS
NARKOTIKUS:

23,4 %

10 %

3,8 %

bent kartą
gyvenime

bent kartą per
12 mėn.

bent kartą per
30 d.
Amfetaminai
2,4%

BENT KARTĄ GYVENIME KOKIUS
NORS NARKOTIKUS VARTOJO:

15,3%

31,3%

Kanapės
22,7%

15-19 m.

15,1 %

20-24 m.

28,1 %

25-29 m.

27,1 %

3,5%
yra vartoję naujas
psichoaktyviąsias
medžiagas
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Ekstazis
3,1%

Kokainas
2,8%

6,6%
yra vartoję
inhaliantus

LSD
2%
Haliuc.
grybai
1,8%
Opioidai

0,5%

JAUNIMAS
IR NARKOTIKAI

2021 m.
N=740
15-29 m.

46,8 %

53,8 %

14,1 %

jaunimo kada nors
kas nors buvo
siūlęs pabandyti
narkotikų.

jaunimo, kada nors sulaukusio
pasiūlymo pabandyti narkotikų,
sėkmingai atsisakė ir niekada
neišbandė jokių narkotikų.

jaunimo, kuris niekada
gyvenime nevartojo
narkotikų, pasitaikius
progai juos išbandytų.

20,4% jaunimo panorėję galėtų lengvai
per 24 val. gauti narkotikų.

Narkotikus
vartojęs
jaunimas
dažniausiai
juos išbando
ar vartoja:

37,4% jaunimo būtų neįmanoma
per 24 val. gauti narkotikų.

72,8 %

31,2 %

21,4 %

draugų rate

naktiniuose
klubuose,
diskotekose

baruose,
kavinėse

Dažniausiai narkotikus
išbando norėdami:

Dažniausios priežastys, dėl kurių
neišbando narkotikų:

smalsumą, viską
54,9% patenkinti
išbandyti,
atsipalaiduoti, jaustis

paprasčiausiai
69% narkotikai
nedomina,
suvokia neigiamą narkotikų

53,2% laisvai ir linksmai,

67,5% poveikį sveikatai,

neišsiskirti iš

yra neigiamai nusistatę

35,8% bendraamžių,

64% prieš narkotikų vartojimą,

21,4% atitrūkti nuo realybės.

53,3% bijo priklausomybės.

Jaunimo informuotumas apie galimas narkotikų vartojimo pasekmes:

blogai
informuoti

informuoti,
ir to pakanka

labai gerai

4,6%

25,7% informuoti

46,4%

23,4%

informuoti, bet
norėtų sužinoti
daugiau

91% jaunimo narkotikų
vartojimą vertina neigiamai.

Jaunimo požiūris į narkotikų politiką:

Pritaria

Neturi nuomonės

52%

Narkotikų dekriminalizavimas

34,2%

Kanapių legalizavimas
0
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25

Nepritaria

15%
14,1%
50

33%
51,8%
75

100 %

