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1. WPROWADZENIE 

 

 

Gwałtowne przemiany technologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe, jakie 

dokonały się w XX wieku, doprowadziły do przeobrażeń w niemal każdej sferze życia 

społecznego przyczyniając się do przeobrażenia starych i powstawania nowych problemów 

społecznych. Niektórzy socjologowie twierdzą, iż współczesne społeczeństwo produkuje 

znacznie więcej problemów społecznych niż społeczeństwo tradycyjne.  

 

,,Problem społeczny” – zjawisko, które w percepcji społeczności uznawane jest za 

stwarzające konieczność podjęcia działań zmierzających do ich rozwiązania, a czasem 

przeciwdziałania jego powstaniu.  

 

Problem społeczny w definicji Paula B. Hortona i Geralda R. Lesliego to:  

 

a) zjawisko, które jest niepożądane społecznie i kłopotliwe ze względu na 

natężenie, częstotliwość występowania, zasięg, charakter następstw,  

 

b) porusza znaczną część społeczeństwa - kłopotliwa kwestia musi zaistnieć  

w świadomości społecznej i uzyskać krytyczną opinię; w ten sposób obiektywnie istniejące 

zjawisko przeobraża się w subiektywnie odbierany problem społeczny,  

 

c) wydaje się możliwe do przezwyciężenia - musi istnieć przekonanie, że problem 

można rozwiązać; zwiększa to szanse na autentyczne zaangażowanie członków zbiorowości  

i wypracowanie praktycznych dyrektyw służących jego eliminacji lub minimalizowaniu 

negatywnych skutków,  

 

d) przezwyciężenie go jest możliwe poprzez działania zbiorowe - konieczna jest nie 

tylko aktywność „profesjonalistów od danych problemów”, ale masowe wsparcie społeczne 

— uzyskane dzięki zbliżonym sposobom interpretacji zjawiska.  
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Huber Blumer wyróżnia pięć faz w procesie definiowania problemów społecznych: 

— wyłonienie się problemu,  

— uprawomocnienie,  

— mobilizacja do działania,  

— sformułowanie oficjalnego planu działania,  

— empiryczne realizacje planu.  

 

Do problemów społecznych, które w ostatnich dekadach dają najwyraźniej znać  

o sobie w polskiej rzeczywistości należy zaliczyć: alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, 

ubóstwo, bezrobocie, przemoc, bezradność opiekuńczo-wychowawczą oraz wykluczenie 

społeczne. Każdy z tych problemów wymaga odmiennego podejścia i działań specjalistów. 

Priorytetem w polityce społecznej staje się zatem przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom 

oraz podjęcie działań prowadzących do ograniczenia izolacji społecznej oraz zwiększenie 

integracji społecznej grup i osób zagrożonych występowaniem wyżej wymienionych 

problemów.  

         Punktem wyjścia wszelkiej interwencji socjalnej jest diagnoza, będąca niezbędnym 

elementem poprawnie zaplanowanego procesu zmian. Pomaga ona zidentyfikować 

negatywne, nieakceptowane zjawiska, a także niezaspokojone potrzeby i oczekiwania 

mieszkańców. 

Głównymi celami diagnozy społecznej jest:  

 Identyfikacja przyczyn wywołujących sytuacje problemowe,  

 Identyfikacja wzajemnych związków pomiędzy problemami i kwestiami społecznymi,  

 Identyfikacja skali problemów społecznych w danym układzie administracyjnym,  

 Identyfikacja regionalnych, lokalnych uwarunkowań problemów społecznych,  

 Analiza podejmowanych działań zmierzających do rozwiązania sytuacji problemowej 

lub jej złagodzenia,  

 Analiza proponowanych rozwiązań przez politykę społeczną regionu.  
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1.1. Cele i ogólne założenia badania  

Niniejsza diagnoza społeczna realizowana na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Ma na celu ukazanie skali problemów uzależnień społecznych na terenie Gminy 

Piecki. Zakres działań badawczych odnosił się do zidentyfikowania następujących kwestii:  

 zidentyfikowania problemów uzależnień wśród różnych grup (dzieci, młodzieży, 

dorosłych mieszkańców, sprzedawców),  

 

 zidentyfikowania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe, 

  

 określenia skali oraz zakresu problemów uzależnień, 

  

 zidentyfikowania skutków występujących problemów,  

 

 pokazania rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej lub 

złagodzenie jej skutków.  

 

1.2. Problematyka badania  

Zakres prac badawczych odnosił się do zdiagnozowania następujących problemów:  

 

 Problemu alkoholowego (alkoholizmu) – według WHO to ,,wszelki sposób picia, 

który wykracza poza miarę tradycyjnego i zwyczajowego spożycia albo poza ramy 

obyczajowego, przyjętego w całej społeczności, picia towarzyskiego bez względu na 

czynniki, które do tego prowadzą”
1
. Problem alkoholowy jest jednym  

z najpoważniejszych i najpowszechniejszych problemów społeczeństwa polskiego,  

w związku z tym tej kwestii poświęcono najwięcej miejsca w niniejszej diagnozie.  

 

 Problemu narkotykowego (narkomania) – według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii, narkomania to: ,,stałe lub okresowe używanie  

w celach niemedycznych środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać 

                                                           
1
 T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, str. 92,   
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lub powstało uzależnienie od nich”
2
. W niniejszym raporcie zwrócono uwagę przede 

wszystkim na następujące kwestie związane z owym zjawiskiem: rozpowszechnienie  

i dostępność narkotyków oraz dopalaczy, skala problemu wśród dorosłych 

mieszkańców, dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy.  

 

 Problemu nikotynowego (nikotynizm) – jest zjawiskiem, które polega na 

regularnym zażywaniu tytoniu, w skład którego wchodzi nikotyna – silna trucizna 

oraz szereg innych substancji, które wykazują negatywny wpływ na nasz organizm. 

Niniejsza diagnoza ma na celu ukazanie skali uzależnienia oraz dostępności dla dzieci 

i młodzieży szkolnej na terenie gminy, a także skali problemu wśród dorosłych 

mieszkańców Gminy Piecki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r. poz. 224),   
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2. METODOLOGIA BADANIA 

 

 

2.1. Uzasadnienie i wybór techniki badawczej  

 Istotą badania było poznanie opinii oraz postaw względem wybranych problemów 

społecznych: problemu alkoholowego, nikotynowego i narkotykowego. W tym celu 

zdecydowano się na przeprowadzenie czterech komplementarnych badań, zrealizowanych 

wśród trzech grup społecznych: dorosłych mieszkańców gminy  

i uczniów. Każda grupa respondentów wniosła coś nowego względem badanych zagadnień  

i pozwoliła na ich lepszą diagnozę oraz głębsze zrozumienie.  

 

 W badaniach zastosowano triangulację technik badawczych. Koncepcja badania 

uwzględniła zapewnienie trafności i rzetelności planowanych działań. Wiązała się z tym 

przede wszystkim triangulacja źródeł danych, polegająca na pozyskaniu informacji z różnych 

środowisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

Metody ilościowe 

Standaryzowane 

narzędzie badawcze 

(ankieta) 

Badanie różnych 

grup mieszkańców 

gminy 
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           Diagnozę problemów społecznych na terenie Gminy Piecki rozpoczęto od 

przeprowadzenia badań wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców. Zostały one wykonane 

zgodnie z metodologią ilościową, za pomocą metody PAPI (wywiad bezpośredni 

realizowany przy użyciu papierowej ankiety). Wykorzystana technika badawcza opierała się 

na bezpośrednim komunikowaniu się ankietera z respondentami, przy wykorzystaniu 

ustrukturyzowanego narzędzia badawczego, jakim był kwestionariusz ankiety. W ten sposób 

przebadano dorosłych mieszkańców. W przypadku uczniów zastosowano badanie ankietowe 

za pomocą ankiety internetowej (CAWI). Przed przystąpieniem do ankietowania dzieci  

i młodzieży szkolnej, za każdym razem uzyskiwano zgodę dyrekcji placówki szkolnej na 

przeprowadzenie badania, udzielano informacji o całkowitej anonimowości oraz o zasadach 

wypełniania kwestionariuszy, by zminimalizować ryzyko występowania braków danych. 

 

2.2. Dobór próby  

Badania zostały przeprowadzane w lutym 2018 roku. W badaniu łącznie wzięły udział 

180 osób. Zróżnicowany dobór próby umożliwił pogłębienie badanych zjawisk związanych 

bezpośrednio z zagrożeniami społecznymi na terenie gminy oraz uzyskanie informacji i opinii 

z różnych środowisk. Poniższy wykres przedstawia szczegółową strukturę próby badawczej:  

 

Dorośli mieszkańcy- 100 
osób 

Uczniowie- 80 osób 
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2.3.Narzędzia badawcze  

         Kwestionariusz ankiety użyty do zebrania danych miał podobną konstrukcję niezależnie  

od badanej grupy. Składał się z pytań zamkniętych jednego lub wielokrotnego wyboru.  

Ze względu na specyfikę poszczególnych grup dokonano spersonalizowania pytań, 

dostosowując ich charakter do profilu respondenta. Ankieta wypełniana była samodzielnie,  

co ma niebagatelną rolę w badaniu postaw i opinii względem delikatnych kwestii. Za każdym 

razem przed przystąpieniem do badania, uczestnicy zostali poinformowani o pełnej 

anonimowości, został wyjaśniony cel oraz instrukcja wypełniania kwestionariusza. Wyniki 

przedstawione w raporcie mają charakter procentowy. Ewentualne dysproporcje związane 

są z zaokrągleniem do liczb całkowitych (maksymalnie +/- 1%). 

Przeprowadzone badanie diagnozujące problemy społeczne składało się z kilku etapów, 

które zostały przedstawione poniżej. 

 

 

 

 

 

 

•Planowanie badania diagnozującego problemy 

•Określenie obszarów tematycznych 

•Określenie możliwości realizacji diagnozy Etap 1 
•Określenie problemu badawczego 

•Wybór metod i technik badawczych 

•Opracowanie harmonogramu 

•Dobór próby 
Etap 2 

• Proces zbierania danych 

• Analiza i interpretacja danych Etap 3  
• Opracowanie wniosków i rekomendacji 

• Opracowanie raportu z badania Etap 4  
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3. BADANIE DOROSŁYCH 

MIESZKAŃCÓW NA TERENIE 

GMINY PIECKI 

 

3.1. Struktura badanej próby  

 badaniu diagnozującym 

problemy społeczne na 

terenie Gminy Piecki wzięło 

udział 100 mieszkańców. Spośród 

badanych 71% stanowiły kobiety, a 29% 

mężczyźni. 

Wyk.1. Płeć: 

 

 Najliczniejszą część badanej 

społeczności stanowiły osoby w wieku 26-

35 lat (31%) oraz 36-45 lat (29%). 

Ankietowani w wieku 46-55 lat tworzyli 

grupę 20% badanych, zaś 7% 

respondentów miało mniej niż 25 lat.  

11% badanej populacji miało 56-65 lat,  

a powyżej 65 roku życia było 2% 

respondentów. 

 

Wyk.2. Wiek: 

 

 Spośród badanych 49% posiada 

wykształcenie średnie lub pomaturalne.  

Z deklaracji 27% respondentów wynika,  

że zdobyli wykształcenie wyższe, 17% - 

zawodowe. 7% ankietowanych ma 

wykształcenie podstawowe,  

Wyk.3. Wykształcenie: 

 

 Analizując strukturę zatrudnienia 

badanej społeczności, zauważamy, że 21% 

pracuje w przedsiębiorstwach prywatnych, 

32% w instytucjach publicznych. Własną 

działalność gospodarczą prowadzi 7% 

respondentów, zaś 26% ankietowanych 

71% 

29% 
kobieta

mężczyzna

7% 

31% 29% 

20% 

11% 

2% 
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

7% 

49% 

17% 

27% 
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pozostaje bez pracy. 2% badanych 

utrzymuje się z rolnictwa, a 12% przebywa 

na rencie lub emeryturze. 

Wyk.4. Miejsce zatrudnienia: 

 

 Jako dobrą ocenia swoją sytuację 

materialną 42% badanych. 33% 

mieszkańców Gminy Piecki ani dobrze, ani 

źle nie ocenia swojej sytuacji materialnej, 

natomiast 14% uważa, że jest zła,  

2% odpowiedziało, że jest bardzo zła. 

Tylko 9% swoją sytuację materialną ocenia 

bardzo dobrze. 

 

 

Wyk.5. Jak ocenia Pan/i swoją sytuację 

materialną? 

 

 Zdecydowana większość badanych 

jest zamężna/żonata (64%), zaś 23% jest 

panną/ kawalerem. 6% respondentów jest 

po rozwodzie, a 7% jest wdową/wdowcem. 

Wyk.6. Stan cywilny: 

 

 

3.2. Problem alkoholowy z 

perspektywy dorosłych 

mieszkańców 

Pierwszy blok pytań skierowanych 

do dorosłych mieszkańców miał na celu 

scharakteryzowanie problemu 

0% 10% 20% 30% 40%

instytucja publiczna
(rządowa lub

samorządowa)

przedsiębiorstwo
prywatne (jako

pracownik)

własna działalność
gospodarcza

rolnik

emeryt/rencista

osoba bezrobotna

32% 

21% 

7% 

2% 

12% 

26% 
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

9% 

42% 

33% 

14% 

2% 

0% 20% 40% 60% 80%
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dziony

wdowa/wdowiec

23% 

64% 

6% 

7% 
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alkoholowego w Gminie Piecki. 

Ankietowani mieli tutaj za zadanie 

odpowiedzenie na szereg pytań 

związanych z ich doświadczeniami oraz 

poglądami związanymi ze spożywaniem 

alkoholu.  

 Celem określenia skali problemu 

alkoholizmu w Gminie Piecki, 

poprosiliśmy dorosłych mieszkańców  

o oszacowanie jak często spożywają 

alkohol. Spośród ankietowanych 47% 

deklaruje, że w ogóle nie pije alkoholu, zaś 

30% badanych pije napoje alkoholowe 

kilka razy w roku. 19% respondentów 

sięga po alkohol kilka razy w miesiącu,  

1% kilka razy w tygodniu, a 3% 

codziennie.  

Wyk.7. Jak często spożywa Pan/i 

alkohol? 

 

 Wśród osób, które przyznały,  

że spożywają alkohol, najpopularniejszym 

napojem jest wino (60%), natomiast 42% 

badanych pije wino, a 28% wódkę. 

Popularne są również nalewki (15%)  

i likiery (13%). Tylko 4% badanej 

populacji sięga po alkohol własnej roboty, 

zaś 2% po wyroby z nielegalnego źródła. 

Wyk.8. Jaki rodzaj alkoholu pije Pan/i 

najczęściej? 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi 

nie sumują się do 100% 

 W diagnozie alkoholizmu, obok 

częstotliwości spożywanych trunków, 

istotnym wskaźnikiem tego problemu są 

także dzienne porcje spożycia alkoholu. 

Spożycie alkoholu opisywać można  

w gramach wypitego alkoholu lub też 

posługując się miarą porcji standardowej. 

Przyjmuje się, że w Europie porcja taka 

zawiera zwykle 10g czystego alkoholu. 

Porcja standardowa alkoholu (tzn. 10g 

czystego, 100% alkoholu) zawarta jest  

w ok. 250ml piwa o mocy 5%, w ok. 

0% 20% 40% 60%

codziennie

kilka razy w tygodniu

kilka razy w miesiącu

kilka razy w roku

nie piję alkoholu

3% 
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15% 
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4% 
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100ml wina o mocy 12% oraz w ok. 30ml 

wódki o mocy 40%
3
.  

 Jak wynika z odpowiedzi 

respondentów, 75% wypija zwykle 1-2 

jednostki alkoholu, 19% ankietowanych  

3-4 porcje, a 4% badanych deklaruje 

spożycie 5-7 porcji dziennie. Między  

11 a 13 i więcej porcji alkoholu w ciągu 

dnia wypija 2% badanych mieszkańców 

Gminy Piecki.  

Wyk.9. Ile porcji alkoholu wypija Pan/i 

w ciągu całego dnia, w którym Pan/i 

pije? Porcja to szklanka piwa (250ml ), 

lampka wina (100 ml), kieliszek wódki 

(30 ml). 

 

 Mieszkańcy gminy zostali zapytani 

o powody, z jakich sięgają po alkohol. 

Większość pije dla towarzystwa (54%). 

Niepokojący wydaje się fakt, że 13% 

badanych spożywa napoje 

wysokoprocentowe bez konkretnego 

powodu, natomiast 4% ze względu na chęć 

lepszej zabawy. Część badanej 

społeczności pije alkohol aby złagodzić 

                                                           
3
 http://www.parpa.pl/index.php/szkody-

zdrowotne-i-uzaleznienie/autodiagnoza,  

stres (12%). Dzięki alkoholowi  

o problemach chce zapomnieć 8% 

badanych, aby zmniejszyć objawy kaca 

napoju wysokoprocentowego używa 2% 

respondentów, a pod wpływem znajomych 

pije 8% mieszkańców. 15% spożywa 

alkohol, ponieważ lubią jego smak. 

Wyk.10. Z jakich powodów sięga Pan/i 

po alkohol? 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi 

nie sumują się do 100% 

 Respondenci najczęściej spożywają 

alkohol w domu (46%) i u znajomych 

(37%). Część ankietowanych decyduje się 

na picie napojów wysokoprocentowych  

w pubie/ restauracji (8%), jak również pod 
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sklepem (6%) i na świeżym powietrzu 

(2%). 

Wyk.11. Gdzie najczęściej spożywa 

Pan/i alkohol? 

 

 Pracownik, który stawił się do 

pracy w stanie nietrzeźwości, nie może 

wykonywać pracy. W przypadku gdy 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 

pracownik stawił się do pracy w stanie po 

użyciu alkoholu lub spożywał go w czasie 

pracy, kierownik zakładu pracy albo osoba 

przez niego upoważniona mają obowiązek 

niedopuszczenia takiego pracownika do 

wykonywania pracy. Nietrzeźwość 

pracownika w pracy może zostać 

potraktowana jako ciężkie naruszenie 

obowiązków pracowniczych także wtedy, 

gdy takie zachowanie pracownika nie 

spowodowało dla pracodawcy szkody ani 

żadnych innych następstw.  

 Z deklaracji badanych wynika,  

że 67% z nich nigdy nie pracowało  

w stanie odurzenia alkoholowego, 

jednakże 19% badanych przyznało, że 

zdarza im się rzadko pracować pod 

wpływem alkoholu. Należy zwrócić uwagę 

na fakt który wskazuje, że czasami po 

spożyciu alkoholu pracy podejmuje się 2% 

badanych mieszkańców gminy.  

6% badanych podaje, ze często lub bardzo 

często pracuje po spożyciu napoju 

wysokoprocentowego. Z danych wynika, 

że aż 33% respondentów wykonywało 

swoje obowiązki w pracy pod wpływem 

alkoholu, co wskazuje na nieprzestrzeganie 

elementarnych przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, co grozi 

utratą zdrowia lub życia. 

Wyk.12. Czy zdarzyło się Panu/i 

wykonywać obowiązki w pracy pod 

wpływem alkoholu? 

 

 Polskie ustawodawstwo wyróżnia 

dwa poziomy stężenia alkoholu we krwi – 

stan po użyciu alkoholu oraz stan 
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nietrzeźwości. Jazda pod wpływem może 

być wykroczeniem, za które grozi kara 

aresztu lub grzywny, albo przestępstwem, 

za które grozi kara grzywny, ograniczenia 

lub nawet pozbawienia wolności.  

 Z deklaracji mieszkańców Gminy 

Piecki wynika, że 77% badanych nigdy nie 

prowadziło pojazdu pod wpływem 

alkoholu. 19% badanej populacji raz 

zdarzyło się być kierowcą samochodu po 

spożyciu napoju wysokoprocentowego, 4% 

zdarza się to sporadycznie. 

Wyk.13. Czy zdarzyło się Panu/i 

kierować pojazdem pod wpływem 

alkoholu? 

 

 Dorośli mieszkańcy Gminy Piecki 

na pytanie, czy zostali zatrzymani za 

prowadzenie pojazdu pod wpływem 

alkoholu 85% badanych  zadeklarowało,  

że nigdy się im to nie zdarzyło, zaś 15% 

miało taką sytuację. 

 

Wyk.14. Czy był Pan/i kiedykolwiek 

zatrzymany za prowadzenie pojazdu w 

stanie nietrzeźwości? 

 

 Przyznanie się do prowadzenia 

pojazdu pod wpływem alkoholu jest 

drażliwą kwestią, dlatego respondenci 

często nie są chętni to takich deklaracji.  

W takim przypadku warto zapytać 

badanych o to, czy zdarzyło się im być 

świadkiem sytuacji, w której ktoś 

prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. 

Okazuje się, że 57% respondentów było 

świadkami takiej sytuacji (28% rzadko, 

13% czasami, 13% często, a bardzo często- 

3%). 43% badanej populacji twierdzi,  

że nigdy nie widzieli osoby nietrzeźwej 

prowadzącej samochód. 

Wyk.15. Czy zdarzyło się Panu/i być 

świadkiem sytuacji, w której ktoś 

prowadził pojazd pod wpływem 

alkoholu? 
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 Nadużywanie alkoholu w czasie 

ciąży związane jest z 

występowaniem zaburzeń u dzieci. 

Alkohol przenika do krwi płodu w takim 

samym stężeniu jak do krwi matki, 

powodując m.in.: płodowy zespół 

alkoholowy, zwiększenie ryzyka 

poronienia oraz porodu przedwczesnego, 

ryzyko komplikacji porodowych, 

zaburzenia w rozwoju mózgu dziecka  

i układu nerwowego, osłabienie rozwoju 

komórek płodu, uszkodzenie mięśni, skóry, 

gruczołów, kości i zębów, osłabienie 

rozwoju płuc, powoduje zaburzenia 

rozwoju wzrostu, zaburzenia emocjonalne, 

zaburzenia mowy, zespół nadpobudliwości 

psychoruchowej, leukemię, wady nerek, 

problemy ze słuchem i wzrokiem. 

 Interesująca wydaje się kwestia 

poglądu badanej społeczności na 

szkodliwość picia alkoholu w ciąży.  

91% badanych zauważa, iż ma ono 

negatywny wpływ na rozwój dziecka. 

Znaczące jest, że 6% ankietowanych 

deklaruje brak wiedzy na temat 

szkodliwości picia napojów 

wysokoprocentowych w ciąży, a 3% jest 

zdania, iż nie ma ono wpływu.  

 

 

 

 

Wyk.16. Czy według Pana/i picie 

alkoholu w ciąży ma wpływ na rozwój 

dziecka? 

 

 Jak wygląda kwestia picia alkoholu 

przez kobiety w ciąży na terenie Gminy 

Piecki? Większość badanych widziała 

kobiety ciężarnej spożywającej napoje 

wysokoprocentowe (43%). 37% 

ankietowanych nie spotkało pijącej kobiety 

w ciąży, a co piąty nie potrafiło określić, 

czy spotkało się z taką sytuacją. 

Wyk.17. Czy widział/a Pan/i kobiety w 

ciąży spożywające alkohol na terenie 

Pana/i miejscowości? 

 

 W diagnozie problemu alkoholizmu 

na terenie gminy pomocna może okazać 

się opinia dotycząca jego skali.  

32% badanych zauważa, iż spożycie 
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alkoholu w ich miejscowości wzrasta,  

23% uznaje je za stałe. Większość 

badanych nie ma zdania na ten temat,  

a tylko 7% twierdzi, iż spożycie alkoholu 

w gminie maleje. 

Wyk.18. Proszę ocenić czy spożycie 

alkoholu na przestrzeni kilku lat w 

Pana/i miejscowości 

 

 W profilaktyce uzależnień pomocne 

może okazać się poznanie stanu wiedzy 

mieszkańców na temat picia alkoholu oraz 

osób go spożywających. 91% badanych nie 

zgodziło się ze stwierdzeniem, że nie ma 

nic złego w przychodzeniu do pracy na 

kacu, a 7% badanych nie ma zdania na ten 

temat. 53% respondentów nie zgadza się, 

że alkohol w piwie jest mniej szkodliwy 

niż w wódce, 33% nie ma wiedzy na ten 

temat. Badani mieszkańcy gminy 

zauważają, że osoba, która ma problem 

alkoholowy nie koniecznie musi pić 

codziennie (45%), 39% respondentów 

uważa, że osoba z problemem 

alkoholowym spożywa napoje 

wysokoprocentowe każdego dnia, a 16% 

nie umie tego stwierdzić.   

37% ankietowanych nie zgodziło się  

z twierdzeniem, że alkoholizm jest 

dziedziczny, natomiast 34% uznaje,  

iż geny mogą mieć znaczenie w kwestii 

uzależnienia alkoholowego. Należy 

zaznaczyć, że badani mieszkańcy gminy 

zauważają, iż nawet okazjonalne 

spożywanie alkoholu może uzależniać 

(44%). 36% badanych uznało, że picie 

napojów wysokoprocentowych jedynie od 

czasu do czasu nie uzależnia.  

66% badanych nie zgodziło się ze 

stwierdzeniem, że alkohol jest dobrym 

lekarstwem na sen. Aż 9% badanych 

uznaje alkohol za skuteczny środek  

w walce z bezsennością. 
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Wyk.19. Proszę ocenić czy zgadza się 

Pan/i z poniższymi stwierdzeniami. 

 

3.3. Problem nikotynowy z 

perspektywy dorosłych 

mieszkańców  

 Część mieszkańców Gminy Piecki-

67% deklaruje, że nigdy nie paliło 

papierosów, zaś 23% twierdzi,  

że codziennie pali papierosy. Kilka razy  

w tygodniu po wyroby tytoniowe sięga  

2% badanych, a kilka razy w miesiącu-3%. 

Kilka razy do roku 5% badanych pali 

papierosy.  

Wyk.20. Jak często pali Pan/i papierosy? 

 

 Spośród osób, które zdeklarowały 

się jako palące mniej niż 5 papierosów 

wypala 13% badanych, 39% pali od 6 do 

15 sztuk dziennie. 10% sięga po 16-25 

papierosów dziennie. 39% respondentów 

nie liczy ilości wypalanych papierosów. 

Wyk.21. Ile sztuk papierosów dziennie 

Pan/i wypala? 
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 Ankietowani odpowiadając na 

pytanie dotyczące próby rzucenia palenia, 

wielu z nich wskazało, że nigdy nie 

podejmowała takich prób (25%).  

W porównaniu do osób, które miały raz 

taką próbę lecz nieskuteczną (11%), liczba 

osób nie podejmujących się zwalczenia 

uzależnienia jest duża. 36% badanych nie 

mających za sobą dotychczas próby 

rzucenia palenia deklaruje taki zamiar. 

Uzależnienie od nikotyny jest jednym  

z najsilniejszych uzależnień od środków 

psychoaktywnych. Usiłowanie rozstania 

się z nałogiem często kończą się 

niepowodzeniem, co zniechęca palaczy do 

podejmowania kolejnych kroków.   

Wyk.22. Czy próbował Pan/i 

kiedykolwiek rzucić palenie? 

 

 Kolejnym pytaniem z zakresu 

palenia papierosów było zapytanie o ocenę 

szkodliwości ich nadużywania dla zdrowia. 

Ankietowani odpowiedzieli, że palenie 

papierosów jest bardzo szkodliwe (53%),  

a 43% jest zdania, że są one szkodliwe.  

3% uznało wyroby tytoniowe za mało 

szkodliwe. Wskazuje to na świadomość 

palaczy, że mają do czynienia ze 

substancją szkodzącą ich zdrowiu  

i przynoszącą spustoszenie w organizmie.  

Wyk.23. Jak ocenia Pan/i szkodliwość 

palenia papierosów dla zdrowia? 

 

 

3.4. Problem narkotykowy z 

perspektywy dorosłych 

mieszkańców  

 W kolejnym bloku tematycznym 

poruszono problem narkotykowy  

z perspektywy dorosłych mieszkańców. 

Celem było poznanie opinii oraz 

doświadczeń respondentów związanych z 

używaniem tych substancji 

psychoaktywnych.  

 W pierwszym pytaniu ankietowani 

zostali zapytani o zażywanie narkotyków.  

2% badanych ma za sobą inicjację 

narkotykową. Po środki psychoaktywne 

kilka razy w roku sięga 1% badanych, 
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natomiast codziennie lub prawie 

codziennie – kolejny 1%.  

Wyk.24. Jak często zażywa Pan/i środki 

psychoaktywne (narkotyki, leki w celu 

odurzania)? 

 

 Wśród osób, które zdeklarowały 

się, że zażywają narkotyki, najczęściej 

sięgają po marihuanę (50%) i inne środki 

psychoaktywne (50%). 

 

 

 

 

 

 

Wyk.25. Proszę zaznaczyć na poniższej 

liście, które substancje psychoaktywne 

stosował/a Pan/i? 

 

 Mieszkańcy Gminy Piecki 

poproszeni o podanie powodu z jakiego 

sięgnęli po narkotyki, odpowiedzieli,  

że kierowali się chęcią lepszej zabawy 

(50%) oraz brali je dla towarzystwa (50%).  
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Wyk.26. Z jakich powodów sięgnął/ęła 

Pan/i po wyżej wymienione substancje 

psychoaktywne? 

 

 W kolejnym pytaniu badani mieli 

określić jak często sięgają po dopalacze. 

Połowa badanych twierdzi, że nigdy nie 

brała wymienionej substancji, zaś kolejne 

50% podaje, że zażywa dopalacze 

codziennie lub prawie codziennie.  

 

 

 

 

 

 

Wyk.27. Jak często zażywa Pan/i 

dopalacze? 

 

 Badani zażywają dopalacze, 

ponieważ jak twierdzą, chcą w ten sposób 

zapomnieć o problemach (100%). 

Wyk.28. Z jakich powodów sięgnął/ęła 

Pan/i po wyżej wymienione substancje 

psychoaktywne? 
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 W następnym pytaniu, ankietowani 

mieli określić, czy z powodu zażywania 

narkotyków lub dopalaczy mieli przykre 

doświadczenia. Wszyscy zgodnie twierdz, 

ze nie mieli nieprzyjemnych doświadczeń 

związanych z zażywaniem środków 

odurzających. 

Wyk.29. Czy miał/a Pan/i jakieś przykre 

doświadczenia związane ze spożywaniem 

narkotyków lub dopalaczy? 

 

 Na pytanie dotyczące możliwości 

pozyskania narkotyków na terenie 

zamieszkiwanej miejscowości, respondenci 

odpowiedzieli, że nie wiedzą gdzie 

mogliby je kupić (74%). Mieszkańcy 

społeczności twierdzą, że jest trudny 

dostęp do środków psychoaktywnych 

(4%), natomiast aż 14% respondentów nie 

miałoby problemów, aby je pozyskać. Dla 

8% badanych narkotyki są całkowicie 

niedostępne. 

Wyk.30. Jak ocenia Pan/ i możliwość 

pozyskania narkotyków na terenie 

Pana/i miejscowości? 

 

 Ankietowani w pytaniu  

o możliwość pozyskania dopalaczy na 

terenie miejsca zamieszkania, mieli ocenić 

czy istnieją trudności w ich zdobyciu. 14% 

badanych twierdzi, że pozyskanie 

dopalaczy jest łatwe, natomiast trudno 

dostępne są w opinii 5%. Tylko 4% 

mieszkańców uważa, że dopalacze w ich 

miejscu zamieszkania są całkowicie 

niedostępne. Część badanej społeczności 

(77%) nie potrafi ocenić, czy można 

pozyskać dopalacze na terenie gminy. 
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Wyk.31. Jak ocenia Pan/i możliwość 

pozyskania dopalaczy na terenie Pana/i 

miejscowości? 

 

 W odniesieniu do wcześniejszego 

pytania, poproszono respondentów  

o wskazanie, gdzie w swojej miejscowości 

mogą nabyć narkotyki lub dopalacze. 85% 

mieszkańców odpowiedziało, że nie zna 

takich miejsc. Wynikać to może z obawy  

o poniesienie konsekwencji prawnych 

przez siebie, bądź z obawy przed osobami 

rozprowadzającymi substancje 

psychoaktywne. Pozostali mieszkańcy 

uważają, że środki psychoaktywne można 

dostać w centrum miejscowości (5%), na 

dyskotece (3%) na osiedlu (4%), jak 

również w szkole (3%). 3% badanej 

społeczności zna konkretna osobą 

handlującą narkotykami i/lub dopalaczami. 

 

Wyk.32. Czy zna Pan/i miejsca w swojej 

miejscowości gdzie można zakupić 

narkotyki lub dopalacze? 

 

 Następnie respondenci mieli za 

zadanie ocenić czy zgadzają się  

z wymienionymi stwierdzeniami. Miało to 

na celu zbadanie ich przekonań na temat 

narkotyków i dopalaczy, które 

powszechnie funkcjonują  

w społeczeństwie. Z przekonaniem,  

że przychodzenie do pracy pod wpływem 

narkotyków lub dopalaczy nie ma nic 

złego nie zgodziło się 95% badanych, nie 

wiem odpowiedziało 4%. 85% 

mieszkańców nie zgodziło się ze 

stwierdzeniem, że posiadanie narkotyków 
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nie powinno być karalne. Kolejnym  

z twierdzeń jest, że dopalacze są 

bezpieczną alternatywą dla narkotyków, 

gdzie 90% mieszkańców społeczności nie 

popiera tego przekonania, a 9% 

opowiedział się, że nie wie.  

Ze stwierdzeniem: okazjonalne zażywanie 

narkotyków nie prowadzi do uzależnienia 

nie zgodziło się 86% badanych, 10% nie 

ma zdania na ten temat, a 4% uznaje je za 

prawdziwe. Kolejnym przekonaniem 

funkcjonującym w społeczeństwie jest,  

że marihuana nie powinna być 

klasyfikowana jako narkotyk, gdzie 54% 

ankietowanych jest odmiennego zdania  

i nie zgadza się z tym twierdzeniem, 32% 

nie ma zdania, a 14% w pełni zgadza się  

z przekonaniem. 90% mieszkańców nie 

zgadza się ze stwierdzeniem, że wszystkie 

narkotyki są bezpieczne o ile używa się ich 

odpowiednio, a 9% nie ma zdania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk.33. Proszę ocenić czy zgadza się 

Pan/i z poniższymi stwierdzeniami. 

 

3.5. Profilaktyka z perspektywy 

dorosłych mieszkańców  

Niniejszy rozdział poświęcony 

będzie działaniom profilaktycznym 

prowadzonym przez Gminę Piecki. Jego 

celem jest również przedstawienie wiedzy 

mieszkańców  
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na temat kwestii związanych  

z uzależnieniami oraz przemocą. 

 W razie problemu przemocy bądź 

uzależnień w rodzinie dorośli mieszkańcy 

udaliby się po pomoc do Policji (37%),  

a także do Ośrodka Pomocy Społecznej 

(32%) lub rodziny (24%). Wielu 

ankietowanych nie ma wiedzy, gdzie 

mogłoby uzyskać pomoc w razie 

wymienionych trudności życiowych. 

Wyk.34. Do kogo zwróciłby się Pan/i o 

pomoc w razie problemu uzależnień w 

rodzinie? 

 

 Z danych zawartych w poniższym 

wykresie wynika, że mieszkańcy gminy 

wiedzę na temat konsekwencji 

nadużywania substancji psychoaktywnych 

czerpią z telewizji i Internetu (59%).  

Prasa stanowi źródło informacji dla  

16% badanych, natomiast znajomi  

30% ankietowanych informują  

o konsekwencjach nadużywania środków 

psychoaktywnych, rodzina- 16%. 12% 

wskazało na pracę, a 2% mieszkańców 

dowiaduje się o wymienionych 

konsekwencjach na uczelni. Aż 12% 

badanych, nie zasięga wiedzy  

o negatywnych konsekwencjach używania 

środków takich jak narkotyki, dopalacze, 

alkohol i papierosy.  

Wyk.35. Skąd czerpie Pan/i informacje o 

konsekwencjach nadużywania 

substancji psychoaktywnych? 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi 

nie sumują się do 100% 
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 Aż 26% mieszkańców nie wie, 

jakie działania profilaktyczne podejmuje 

gmina aby ograniczyć popyt na zażywanie 

narkotyków lub dopalaczy. Wskazywać to 

może, na nieduże rozpowszechnienie 

działań profilaktycznych przez organy 

właściwe. 51% badanych wskazało na 

warsztaty profilaktyczne jako działania 

profilaktyczne podejmowane przez gminę, 

zaś 36% na zajęcia dla dzieci i młodzieży 

przybierające różne formy oraz 

festyny/pikniki profilaktyczne-23%.  

15%  respondentów zauważa są to akcje 

informacyjne prowadzone za 

pośrednictwem ulotek, plakatów, zaś 41% 

opowiedziało się za pogadankami/ 

wykładami, a 3% za spotami radiowymi. 

23% mieszkańców Gminy Piecki wskazało 

na kampanie profilaktyczne, 7% na filmy 

w telewizji lub Internecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk.36. Jakie działania według Pana/i 

podejmuje gmina, aby ograniczyć popyt 

na zażywanie narkotyków lub 

dopalaczy? 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi 

nie sumują się do 100% 
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 Z zebranych danych wynika,  

że mieszkańcy w większości działania 

władz lokalnych związanych  

z rozwiązywaniem problemów 

społecznych oceniają dobrze (35%).  

26% mieszkańców działania podejmowane 

przez gminę ocenia dostatecznie lub 

wystawia notę niedostateczną (5%). 

Zaangażowanie gminy w sprawy 

mieszkańców bardzo dobrze ocenia 8% 

respondentów, zaś 10% nie miało zdania 

na ten temat. 16% nie ma wiedzy na temat 

stopnia zaangażowania władz lokalnych  

w problemy mieszkańców. 

Wyk.37. Jak ocenia Pan/i stopień 

zaangażowania władz lokalnych, 

związanych z rozwiązywaniem 

problemów społecznych mieszkańców? 

 

 Zadawalający jest fakt, że 29% 

mieszkańców zna dobrze dane kontaktowe 

do instytucji pomocowych i wie gdzie 

szukać wsparcia w razie problemów, 

natomiast 19% zna je bardzo dobrze.  

34% respondentów nie jest pewnych czy 

zna dane instytucji, zaś 18% nie zna ich  

i nie wie gdzie w razie problemów mogliby 

szukać pomocy. 

Wyk.38. Czy zna Pan/i dane kontaktowe 

do instytucji pomocowych, gdzie można 

się zgłosić w razie problemów? 

 

 W opinii mieszkańców Gminy 

Piecki, najefektywniejszymi działaniami 

profilaktycznymi są warsztaty dla dzieci 

(70%), jak również wykłady i pogadanki 

(51%). W dalszej kolejności badani 
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wymienili akcje informacyjne za 

pośrednictwem ulotek i plakatów (26%), 

filmy telewizji lub Internecie (23%) oraz 

festyny/imprezy/pikniki profilaktyczne 

(20%). Na spoty radiowe jako efektywną 

formę działań profilaktycznych wskazało 

2% ankietowanych. 

Wyk.39. Poniżej wymieniono różne 

formy działań, które z nich według 

Pana/i przyniosą najlepsze efekty w 

oddziaływaniach profilaktycznych? 
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4. BADANIE UCZNIÓW NA 

TERENIE GMINY PIECKI 

 

4.1. Struktura badanej próby 

 badaniu ankietowym na 

terenie Gminy Piecki w 

szkołach podstawowych  

i gimnazjalnych wzięło udział 80 uczniów, 

gdzie 44% próby stanowili chłopcy, 56% 

dziewczynki.  

Wyk.40. Twoja płeć: 

 

 48% respondentów to uczniowie 

klasy VI, 25% społeczności uczniowskiej 

stanowili uczniowie klasy II gimnazjum. 

21% badanych uczęszcza do klasy III 

gimnazjum, a 3% to uczniowie klasy VII. 

Kolejne 3% badanych to uczniowie V 

klasy, 1%-IV. 

Wyk.41. Klasa: 

 

Najliczniejszą grupę badanych 

stanowiły dzieci 11-13 letnie (53%),  

a następnie uczniowie mający 14-16 lat 

(46%). 1% badanych miał 17 i więcej lat. 

Wyk.42. Wiek: 

 

 

4.2. Problem alkoholowy z 

perspektywy dzieci i młodzieży 

 Pierwszy blok tematyczny dotyczył 

problemu alkoholowego z perspektywy 

dzieci i młodzieży. Uczniowie zostali 

zapytani o to, czy ich rówieśnicy piją 

alkohol. Twierdząco na to pytanie 

odpowiedziało 40% respondentów.  

30% ankietowanych uważa, że ich 

koledzy/ koleżanki nie piją alkoholu, 

kolejne 30% nie mają wiedzy na ten temat. 

Wyk.43. Czy osoby w Twoim wieku piją 

alkohol? 
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 Aż 33% uczniów ma za sobą 

inicjację alkoholową. Większość 

badanych-68% twierdzi, że nigdy nie piło 

napojów alkoholowych. 

Wyk.44. Czy próbowałeś/aś pić alkohol 

 

 Na pytanie, w jakim wieku 

spożywałeś alkohol, prawie połowa 

badanych (46%) odpowiedziała, że miało 

wówczas 14-16 lat. 31% respondentów 

piło napoje alkoholowe pomiędzy 11 a 13 

rokiem, zaś 8% badanych miało wówczas 

8-10 lat. 15% badanych twierdzi, że w dniu 

inicjacji alkoholowej miało 17 lub więcej 

lat, co nie jest zgodne z prawdą, gdyż tylko 

1% zadeklarował, że podczas badania miał 

17 lat.  

Wyk.45. W jakim wieku zacząłeś pić 

alkohol? 

 

 

 

 Uczniowie sięgający po alkohol 

najczęściej wybierają piwo (85%), 

następnie szampana (69%) i wódkę (54%). 

Po wino sięga 50% badanych, zaś po 

likiery i nalewki 31%. Inne, bliżej nie 

określone alkohole wybiera 4% 

respondentów. 

Wyk.46. Jaki rodzaj alkoholu 

próbowałeś? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi 

nie sumują się do 100% 

 Po raz pierwszy uczniowie sięgnęli 

po alkohol w czasie uroczystości rodzinnej 

(35%) jak również ze znajomymi na 

podwórku (35%). 23% deklaruje, że piło 

napoje wysokoprocentowe po raz pierwszy 

pod nieobecność rodziców w domu.  

19% ankietowanych inicjację alkoholową 

przeszło w czasie imprezy towarzyskiej. 

8% wskazało, iż spożywało napoje 

alkoholowe na dyskotece. Na inne, bliżej 

nie określone okoliczności wskazało 8% 

ankietowanych. 
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Wyk.47. W jakich okolicznościach 

spożyłeś/aś alkohol po raz pierwszy? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi 

nie sumują się do 100% 

 Spośród uczniów pijących alkohol, 

przykrych doświadczeń z nim związanych 

nie miało 88% badanych. Na problemy  

w rodzinie wskazało 8% ankietowanych,  

a na  trudności finansowe-4%. 4% 

wskazało na inne trudności. 

 

 

Wyk.48. Czy miałeś jakieś przykre 

doświadczenia związane ze spożywaniem 

alkoholu? 

 

 W kolejnym pytaniu uczniowie 

mieli określić w jaki sposób zdobyli 

alkohol. Większość-62% twierdzi, że ktoś 

ich poczęstował. W dalszej kolejności 

badani wskazali, że podkradli rodzicom 

(35%). Od starszych kolegów alkohol 

dostało 27% respondentów, a 31%  

poprosiło obce osoby o zakup. 15% 

uczniów twierdzi, iż samemu kupiło 

alkohol. 

Wyk.49. Jak otrzymałeś/zdobyłeś 

alkohol? 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi 

nie sumują się do 100% 
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 32% uczniów deklaruje, że rodzice 

nie wiedzą, że ich dzieci spożywają 

alkohol. Ponad połowa rodziców-68%  ma 

świadomość, że ich pociechy są po 

inicjacji alkoholowej. 

Wyk.50. Czy rodzice wiedzą, że 

próbowałeś pić alkohol? 

 

 Rodzice, którzy wiedzą, że ich 

dzieci piją alkohol aż 19% z nich nic nie 

zrobiło z tym faktem. 31% twierdzi,  

że rodzice nie zareagowali, ponieważ nie 

wiedzieli o zaistniałej sytuacji, zaś 35% 

przeprowadziło z nimi rozmowę. W opinii 

23% respondentów, rodzice zdenerwowali 

się i wyznaczyli karę, natomiast 4% 

zareagowało w inny sposób, bliżej przez 

nich nie określony. 4% badanych podało, 

że ich opiekunowie szukali pomocy  

u specjalisty. 

 

 

 

 

Wyk.51. Jak Twoi rodzice zareagowali 

na spożywanie przez Ciebie alkoholu? 

 

 Uczniowie zapytani o dostępność 

alkoholu dla osób niepełnoletnich, 

twierdzą, że jego zdobycie w miejscu 

zamieszkania jest łatwe (19%). 

Przeciwnego zdania jest 26% badanej 

populacji, zaś 55% nie ma zdania na ten 

temat. 

Wyk.52. Gdybyś chciał zdobyć alkohol 

w swojej miejscowości byłoby to: 

 

 W opinii uczniów, dzieciom 

alkohol kupują starsi koledzy/koleżanki 

(54%).  
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W skrajnych przypadkach nieletni proszą 

obcych ludzi pod sklepem o zakup napoju 

wysokoprocentowego (29%), lub sami 

sobie kupują (19%). Rodzicom podkrada 

alkohol 35% badanych, natomiast 45% 

odpowiedziało, że nie wie skąd młodzież 

pozyskuje napoje wysokoprocentowe. 

Wyk.53. Jak młodzież w Twojej okolicy 

może zdobyć alkohol? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi 

nie sumują się do 100% 

 

4.3. Problem nikotynowy z 

perspektywy dzieci i młodzieży  

 Następny blok pytań dotyczył 

problemu nikotynowego wśród osób 

nieletnich w Gminie Piecki. Na początku 

zapytano uczniów czy ich rówieśnicy palą 

papierosy. Negująco na to pytanie 

odpowiedziało 21% respondentów, 15% 

nie ma wiedzy na ten temat.  

64% ankietowanych potwierdziło,  

że rówieśnicy sięgają po papierosy. 

Wyk.54. Czy osoby w Twoim wieku palą 

papierosy? 

 

 W kolejnym pytaniu uczniowie 

mieli oszacować ile razy w życiu 

próbowali palić papierosy. Większość-69% 

twierdzi, że nigdy nie sięgało po wyroby 

tytoniowe, natomiast 21% paliło tylko 

kilka razy. Od czasu do czasu po papierosy 

sięga 9% badanych, zaś 1% pali regularnie. 

Wyk.55. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) 

zdarzyło Ci się próbować palić 

papierosy? 

 

        W ciągu ostatnich 30 dni, 40% 

uczniów paliło 1-2 razy. 12% 

respondentów twierdzi, że paliło kilka razy 
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(3-5), kolejne 12%-wiele razy.  

Do codziennego używania wyrobów 

tytoniowych przyznało się 12% uczniów, 

natomiast 24% twierdzi, iż nie pali 

papierosów. 

Wyk.56. Jak często paliłe(a)ś papierosy 

w ciągu OSTATNICH 30 DNI? 

 

 

4.4. Problem narkotykowy z 

perspektywy dzieci i młodzieży 

 Kolejny blok pytań dotyczył 

używania różnych substancji 

psychoaktywnych. Na początek uczniowie 

zostali zapytani o to, czy zdarzyło im się 

kiedykolwiek zażywać narkotyki. 

Zdecydowana większość respondentów 

przeczy temu, aby spożywali środki 

psychoaktywne. Z deklaracji respondentów 

wynika, że 10% z nich miała z nimi 

styczność. 

 

Wyk.57. Czy próbowałeś kiedykolwiek 

zażywać narkotyki/ inne środki 

psychoaktywne? 

 

 Kolejne pytanie było skierowane do 

osób, które przyznały, iż próbowały 

zażywać narkotyki. Zapytano dzieci o wiek 

pierwszego spożycia substancji 

psychoaktywnych. Inicjację narkotykową 

63% przeszło mając 14-16 lat. 25% 

ankietowanych twierdzi, że w dniu 

inicjacji narkotykowej miało 11-13 lat, zaś 

13% brało narkotyki między 8 a 10 rokiem 

życia. 

Wyk.58. Jeśli tak, to ile miałeś/aś wtedy 

lat? 

 

 Uczniowie mający za sobą inicjację 

narkotykową za sobą, w większości 

twierdzą, że sięgnęli po marihuanę lub 

haszysz (100%). Pozostali badani wskazali 
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na „Kompot”, metadon, heroinę, kokainę, 

ekstazy i amfetaminę. 

Wyk.59. Jakie były to substancje? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi 

nie sumują się do 100% 

 Badani uczniowie po raz pierwszy 

zażyli narkotyki ze znajomymi na 

podwórku (75%), a także pod nieobecność 

rodziców w domu (25%). W dalszej 

kolejności wskazali na dyskotekę (13%)  

i imprezę towarzyską. Co czwarty badany 

wskazał na inne okoliczności inicjacji 

narkotykowej 

 

 

Wyk.60. W jakich okolicznościach 

zażyłeś/aś narkotyki/dopalacze/inne 

środki psychoaktywne po raz pierwszy? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi 

nie sumują się do 100% 

 Na pytanie o źródło pozyskania 

substancji psychoaktywnych, uczniowie 

odpowiedzieli, że dostali od kolegi (50%), 

bądź brali wspólnie w grupie (38%). Co 

czwarty badany narkotyki kupił od 

kolegi/koleżanki. 13% dostało środki 

psychoaktywne od obcej osoby, bądź od 

kogoś kogo znali ze słyszenia lecz nie 

osobiście. Część uczniów narkotyki 

dostało od starszego rodzeństwa (13%). 
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Wyk.61. Skąd wziąłeś(ęłaś) tę 

substancję? 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi 

nie sumują się do 100% 

 Niepokojący jest fakt, że 13% 

badanych ma za sobą inicjację 

dopalaczową. Jest to zjawisko na które 

należy zwrócić szczególną uwagę. 

Wyk.62. Czy próbowałeś kiedykolwiek 

zażywać dopalacze? 

 

 Uczniowie zapytani o motywy 

sięgania po narkotyki, w zdecydowanej 

większości, odpowiedzieli, że kierowała 

nimi ciekawości (75%) i chęć dobrej 

zabawy (38%). Aż 13% badanej 

społeczności uczniowskiej poprzez 

spożywanie narkotyków chciało 

zaimponować w towarzystwie. 
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Wyk.63. Co skłoniło Cię do zażywania 

narkotyków/dopalaczy/innych środków 

psychoaktywnych? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi 

nie sumują się do 100% 

 

 Uczniowie, po narkotyki/dopalacze 

sięgali na podwórku (65%), a także  

w barze lub klubie (25%). 13% badanych 

substancje psychoaktywne brało  

u kolegi/koleżanki, jak również w domu 

(13%).  

 

 

Wyk.64. Gdzie zdarzyło Ci się zażywać 

narkotyki/dopalacze/inne środki 

psychoaktywne? 

 

 Osoby które miały kontakt  

z narkotykami, zostały zapytane o przykre 

doświadczenia związane z ich 

zażywaniem. 100% uczniów nie 

doświadczyło przykrości wynikających ze 

spożywania środków psychoaktywnych. 

Wyk.65. Czy miałeś jakieś przykre 

doświadczenia związane z zażywaniem 

narkotyków lub dopalaczy? 
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 Kolejne pytanie skierowane do 

uczniów dotyczyło wiedzy ich rodziców na 

temat zażywania narkotyków przez dzieci. 

88% respondentów twierdzi, że ich rodzice 

nie wiedzą o spożywaniu przez nich 

substancji psychoaktywnych. Jest to 

niepokojący fakt, mogący świadczyć o 

braku zainteresowania ze strony rodziców 

życiem ich dzieci. 13% uczniów deklaruje, 

że ich rodzice wiedzą o inicjacji 

narkotykowo-dopalaczowej którą badani 

mają za sobą.  

Wyk.66. Czy rodzice wiedzą, że 

zażywasz narkotyki/dopalacze? 

 

 Prawie połowa uczniów-48% nie 

wie, czy zdobycie narkotyków w ich 

miejscowości jest możliwe. 44% 

ankietowanych uważa, że trudno pozyskać 

narkotyki, natomiast 9% twierdzi, że łatwo 

je zdobyć na terenie miejsca zamieszkania. 

 

 

 

Wyk.67. Gdybyś chciał zdobyć 

narkotyki w swojej miejscowości byłoby 

to: 

 

 Podobnie jak w poprzednim 

pytaniu dotyczącym dostępu do 

narkotyków, dopalacze w miejscu 

zamieszkania respondentów są trudno 

dostępne dla 36% uczniów, natomiast 

łatwy dostęp zadeklarowało 9% badanych. 

55% respondentów nie potrafi ocenić 

stopnia dostępności dopalaczy w ich 

miejscowości. 

Wyk.68. Gdybyś chciał zdobyć 

dopalacze w swojej miejscowości byłoby 

to: 

 

 Zdecydowana większość badanej 

populacji uczniów (88%), twierdzi, że nie 

zna miejsc, gdzie można pozyskać 

narkotyki lub dopalacze w swojej 

miejscowości. 3% ankietowanych uważa, 
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że narkotyki lub dopalacze można kupić na 

osiedlu, a 1% wskazał na centrum 

miejscowości. 3% badanych podało,  

że można je nabyć w szkole. Konkretną 

osobę rozprowadzającą środki 

psychoaktywne zna 10% respondentów.   

Wyk.69. Czy znasz miejsca w swojej 

miejscowości gdzie można kupić 

narkotyki lub dopalacze? 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi 

nie sumują się do 100% 

 Uczniowie zapytani o motywy 

sięgania przez rówieśników po alkohol, 

narkotyki, dopalacze lub papierosy, 

stwierdzili, że kieruje nimi ciekawość 

(56%) oraz chęć zaimponowania innym 

(60%). Pod presją grupy środki 

psychoaktywne bierze 38% rówieśników 

osób badanych, za chęcią lepszej zabawy 

opowiedziało się 34% uczniów.  

Za poszukiwaniem wrażeń opowiedziało 

się 30% badanych, świętowaniem okazji-

26%, natomiast na obawę przed 

odrzuceniem wskazało 23% 

ankietowanych. Inne, bliżej nie określone 

motywy podało 8% populacji 

uczniowskiej. 

Wyk.70. Z jakich powodów osoby w 

Twoim wieku sięgają po alkohol, 

narkotyki, dopalacze, a także papierosy. 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi 

nie sumują się do 100% 

 W opinii 78% uczniów, zażywanie 

narkotyków jest zdecydowanie szkodliwe. 

Raczej szkodliwe jest dla 11% badanych, 

zaś zdecydowanie nie szkodliwe są dla 1%. 

Nie miało zdania na ten temat 10% 

badanych. 
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Wyk.71. Czy uważasz, że zażywanie 

narkotyków jest szkodliwe dla zdrowia? 

 

 Za szkodliwością dopalaczy 

zdecydowanie opowiedziało się 83% 

uczniów, a raczej szkodliwe są w opinii 

13% badanych. 1% twierdzi, iż dopalacze 

są raczej nieszkodliwe, natomiast 4% 

ankietowanych nie potrafiło określić 

swojego stanowiska.                                                                                                          

Wyk.72. Czy uważasz, że zażywanie 

dopalaczy jest szkodliwe dla zdrowia? 

 

 Według ankietowanych 

negatywnymi konsekwencjami 

związanymi z uzależnieniem od substancji 

psychoaktywnych mogą być zaburzenia 

zdrowia fizycznego i psychicznego (69%), 

nieodpowiednie towarzystwo (46%), a 

także pogorszenie relacji rodzinnych 

(47%). Innymi konsekwencjami jest 

obniżenie efektywności nauki (45%), 

pogorszenie relacji koleżeńskich (36%) i 

poważne kłopoty finansowe (35%). 8% 

uczniów uważa, że nie występują 

negatywne konsekwencje nadużywania 

środków psychoaktywnych. Aż 26% nie 

ma wiedzy na temat tego, jakie skutki 

może przynieść uzależnienie od alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy i palenia 

papierosów.   

Wyk.73. Jakie według Ciebie mogą być 

negatywne konsekwencje związane z 

uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy i papierosów? 
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 Jak wynika z danych, uczniowie 

wiedzę dotyczącą narkotyków i dopalaczy 

czerpią głównie z telewizji i Internetu 

(53%). 39% wiedzę na ich temat zdobywa 

od nauczycieli, 26% od znajomych, a 25% 

ankietowanych informacje o narkotykach  

i dopalaczach pozyskuje od rodziny. 4% 

badanych wskazało na inne źródła, 

natomiast 31% nie czerpie wiedzy na ten 

temat. 

Wyk.74. Skąd czerpiesz wiedzę 

dotyczącą narkotyków i dopalaczy? 

 

 Na temat szkodliwości środków 

psychoaktywnych najczęściej rozmawiali  

z uczniami nauczyciele (60%) oraz rodzice 

(56%). Aż 16% respondentów twierdzi,  

że nikt z nimi nie rozmawiał, zaś 24% 

samemu pozyskuje wiedzę na ten temat. 

25% ankietowanych rozmawiało na temat 

szkodliwości substancji psychoaktywnych 

z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, 

zaś dla 10% koledzy/koleżanki stanowili 

źródło informacji. 4% wskazało na inne 

osoby, lecz nie wskazali konkretnie kto to 

był. 

Wyk.75. Kto rozmawiał z Tobą na temat 

działania i szkodliwości środków takich 

jak alkohol, narkotyki, dopalacze, 

papierosy? 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi 

nie sumują się do 100% 

 Uczniowie w sytuacji problemowej 

wynikającej z używania substancji 

psychoaktywnych zwróciliby się o pomoc 

w pierwszej kolejności do rodziców bądź 

opiekunów (71%). Nauczycieli 

poprosiłoby o pomoc 25% badanych, 

kolejne 25% wskazało na kolegę/ 

koleżankę. Do Policji zwróciłoby się o 

pomoc 19% ankietowanych, na Telefon 

Zaufania wskazało 21% badanych, a na 

Ośrodek Pomocy Społecznej-8%. 

Niewielką popularnością cieszą się Urząd 

Gminy (3%) oraz Ośrodek Interwencji 
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Kryzysowej (5%). Aż 15% badanych, nie 

wie, gdzie w razie problemów 

wynikających ze spożywania środków 

psychoaktywnych mogłoby się udać po 

pomoc. 

Wyk.76. Do kogo zwróciłbyś się o pomoc 

mając problem związany z alkoholem, 

narkotykami lub dopalaczami? 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi 

nie sumują się do 100% 
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5. WNIOSKI I REKOMENDACJE 
 

Celem badania było przedstawienie aktualnych problemów alkoholowych  

i narkotykowych dotykających Gminę Piecki w odniesieniu do opinii: dorosłych 

mieszkańców i uczniów. Cel ten został osiągnięty w toku weryfikacji zebranego materiału 

badawczego, będącego podstawą do opracowania wniosków i rekomendacji, które następnie 

posłużą do tworzenia różnego rodzaju programów pomocowych zmierzających do poprawy 

sytuacji na terenie gminy, w tym jakości życia jej mieszkańców.  

 

Przeprowadzona diagnoza oraz analiza danych umożliwiła:  

 Rozpoznanie sytuacji dorosłych mieszkańców gminy, ich opinii i postaw względem 

uzależnień od substancji psychoaktywnych,  

 Zapoznanie się z problemami uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej, 

szczególnie ich postaw i doświadczeń związanych z wybranymi zagrożeniami 

społecznymi oraz uzależnieniami, 

 

W oparciu o dokonaną analizę problemów społecznych zostały sformułowane 

rekomendacje. Poniżej znajduje się podsumowanie wniosków z badania diagnozującego 

aktualne problemy alkoholowe i  narkotykowe na terenie Gminy Piecki wraz  

z rekomendacjami co do dalszych działań profilaktycznych skierowanych do uczniów  

i mieszkańców gminy oraz instytucji, których celem jest profilaktyka.  

 

 

 Niepokojącym zjawiskiem wśród mieszkańców Gminy Piecki jest przekraczanie 

spożycia dziennej standardowej porcji alkoholu. W przypadku kobiet zaleca się nie 

przekraczanie jednej porcji w ciągu dnia przez pięć kolejnych dni  

w tygodniu, zachowując dwa dni abstynencji, natomiast mężczyźni nie powinni 

przekraczać dwóch porcji w ciągu dnia przez kolejnych pięć dni w tygodniu 

zachowując dwa dni trzeźwości. Ponad 25% mieszkańców deklaruje, że wypija 

więcej niż zalecana porcja standardowa na dzień. Wskazywać to może na problem 

nadużywania alkoholu przez mieszkańców Gminy Piecki. Również 3% 

ankietowanych przyznaje się do codziennego spożywania alkoholu, gdzie 

DOROŚLI MIESZKAŃCY 
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najczęściej sięgają po wino (60%). Zaleca się przeprowadzenie przez Gminną 

Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kampanii informacyjnej 

dotyczącej negatywnych skutków dla zdrowia i relacji społecznych nadużywania 

alkoholu. Istotnym jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Rekomenduje 

się użycie ulotek, bilbordów i spotów reklamowych w lokalnej prasie i na stronie 

internetowej gminy powołując się na wyniki niniejszego raportu.  

 

 

Źródło: http://oficyna-profilaktyczna.pl/ 

 

 Kolejnym zjawiskiem wymagającym podjęcia działań profilaktycznych jest 

podejmowanie pracy pod wpływem alkoholu. Aż 33% respondentów wykonuje 

swoje obowiązki zawodowe będąc pod wpływem alkoholu. Zaleca się podjęcie 

działań edukacyjnych skierowanych zarówno do pracodawców jak i pracowników, 

których celem będzie przedstawienie konsekwencji prawny związanych 

podejmowaniem pracy w stanie nietrzeźwym oraz zagrożeń wynikających z takiej 

sytuacji. Implikacje prawne zawarte są w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r., gdzie art. 17 ust.1 

mówi: Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek 

niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 

stawił się on w pracy w stanie po spożyciu alkoholu albo spożył alkohol w trakcie 

pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi 

do wiadomości. Ustawodawca określa również, kto przeprowadza kontrolę stanu 

trzeźwości, art. 17 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy: Na żądanie kierownika zakładu 

pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym 

mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony 

organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje 

fachowy pracownik służby zdrowia. Do badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy, 

http://oficyna-profilaktyczna.pl/
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wydane na podstawie art.47 ust.2. Zaleca się przeprowadzenie szkolenia  

pt. „Pracownik „pod wpływem”… Wymiaru Sprawiedliwości- czyli o konsekwencjach 

stosowania alkoholu w miejscu pracy lub wypełniania obowiązków w stanie po 

spożyciu”.  

 

 Kolejny istotny problemem w Gminie Piecki stanowi prowadzenie pojazdów przez 

osoby pod wpływem alkoholu. Aż 23% mieszkańców twierdzi, że zdarzyło się im 

prowadzić samochód po wypiciu alkoholu, a 15% z nich zostało zatrzymanych 

przez Policję za to wykroczenie. Zaleca się przeprowadzenie kampanii 

profilaktycznej z zakresu konsekwencji prawno- społecznych związanych  

z prowadzeniem pojazdu po wypiciu alkoholu. Rekomenduje się zwiększyć kontrole 

Policji pod kątem trzeźwości kierowców na terenie Gminy Piecki, a także 

przeprowadzić warsztaty dla uczniów i nauczycieli z użyciem alkogogli4. Pomocne 

mogą się okazać ulotki i plakaty, takie jak:  

 

 
 

Źródło: http://oficyna-profilaktyczna.pl/ 

 

 3% ankietowanych jest zdania, że spożywanie napojów alkoholowych w trakcie 

ciąży nie ma wpływu na rozwój dziecka. 43% deklaruje, że widziało na terenie 

gminy kobiety w ciąży pijące napoje wysokoprocentowe. W związku z tym zaleca 

się przeprowadzenie kampanii informującej o skutkach picia w ciąży, jak również 

zapoznanie mieszkańców z tematyką FAS. 

 

                                                           
4
 http://www.atelier-profilaktyka.edu.pl/oferta/index.php?id=347, dostęp z dnia 11.10.2107 r.,   

http://oficyna-profilaktyczna.pl/
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 32% mieszkańców Gminy Piecki jest zadania, że spożycie napojów alkoholowych 

na terenie gminy wzrasta. 

 Z wnikliwej analizy materiału badawczego wynika, że osoby z problemem 

alkoholowym to osoby między 36 a 45 rokiem życia, pijący napoje alkoholowe 

codziennie bądź kilka razy w tygodniu. Zwykle sięgają po 3-4 porcj3 standardowe 

alkoholu, czym przekraczają zalecaną dzienną dawkę spożycia o ok. 2 porcje, co może 

wskazywać na picie szkodliwe bądź ryzykowne. 

Ilość porcji standardowych spożywanych w ciągu dnia z podziałem na wiek 

badanych 

 

Częstotliwość spożywania alkoholu z podziałem na wiek badanych 

 

 Należy zwrócić na problem nikotynowy wśród mieszkańców. 23% deklaruje,  

że codziennie sięga po papierosy, a 39% z nich pali między 6 a 15 sztuk na dzień. 

11% z nich próbowało raz rzucić palenie, lecz bezskutecznie. W związku z tym, 

należy podjąć działania profilaktyczne, mające na celu edukację mieszkańców  

z zakresu szkodliwości nikotyny na zdrowie palacze i jego najbliższego otoczenia.  
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 Jak wynika z badań, 2% mieszkańców ma za sobą inicjację narkotykową, gdzie 

najczęściej sięgali po marihuanę. 1% badanych bierze je kilka razy w roku, kolejny 

1% codziennie lub prawie codziennie. Zdecydowana większość spożywa 

wymienione substancje, w celu lepszej zabawy. W nawiązaniu do powyższego, należy 

przeprowadzić działania profilaktyczne na poziomie uniwersalnym dotyczące 

konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych zażywania narkotyków  

i dopalaczy. Działania powinny mieć szeroki zasięg, który będzie możliwy do 

zrealizowania za pomocą kampanii informacyjno-edukacyjnej przy użyciu ulotek, 

plakatów i artykułów sponsorowanych przez gminę w lokalnej prasie. 

 

 Warto zwrócić uwagę na rozpowszechnienie działań profilaktycznych. Mieszkańcy 

mają trudność określić, czy działania profilaktyczne podejmowane przez gminę są 

skuteczne. Wynikać to może ze słabego rozpowszechnienia informacji dotyczących 

podejmowanych działań na terenie gminy. Rekomenduje się szersze informowanie 

mieszkańców o podejmowanych działaniach mających na celu zapobieganie  

i zmniejszenie skali zjawisk ryzykownych związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych i przemocy. Zaleca się przeszkolenie członków Gminnej Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z strategii konstruowania Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5
. Jak wynika  

z licznych publikacji naukowych, problemem nadużywania alkoholu wyzwala w wielu 

przypadkach przemoc w rodzinie. W związku z tym, zaleca się przeszkolenie 

członków Zespołów Interdyscyplinarnych z: wybranych zagadnień działania 

Zespołów Interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania przemocy rodzinie
6
.  

W dotarciu do większej liczby mieszkańców z informacjami o instytucjach 

pomocowych umożliwią spersonalizowane ulotki z danymi teleadresowymi.  

 

 W prowadzonych działaniach profilaktycznych warto wykorzystać współczesne media 

tj. telewizja i Internet, gdyż zdecydowana większość mieszkańców czerpie wiedzę na 

temat nadużywania substancji psychoaktywnych z tych źródeł.  

 
                                                           
5
 Źródło: Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, Strategie konstruowania Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
6
 Źródło: Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, Strategie konstruowania Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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Rys.1. Zależność przyczynowo-skutkowa między wskazanymi 

problemami 
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 Rekomenduje się podjęcie działań profilaktycznych na poziomie uniwersalnym wśród 

dzieci i młodzieży w celu obniżenia liczby uczniów inicjujących we wczesnych latach 

picie alkoholu. Z zebranych danych wynika, że 33% badanych ma za sobą inicjację 

alkoholową. Między 14 a 16 rokiem życia alkohol spożywało 46% uczniów.  

35% inicjację przeszło ze znajomymi na podwórku. Większość uczniów-85% 

najczęściej sięga po piwo. Aż 19% rodziców dzieci pijących alkohol nie 

zareagowało na ten fakt, mimo iż o nim wiedzieli. Zaleca się przeprowadzenie 

programu rekomendowanego przez Państwową Agencję ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych pt. Fantastyczne możliwości. Program należy dostosować 

do indywidualnych potrzeb. Również rekomenduje się przedstawienie dzieciom  

i młodzieży gry edukacyjnej „Nie, bo tak”, której celem jest podnoszenie 

świadomości na temat szkodliwości alkoholu, oraz opóźnienie inicjacji, rezygnacji lub 

ograniczenia korzystania z alkoholu przez nieletnich. Aplikacja jest do pobrania  

w sklepie play, pod hasłem: @niebotakgame.  

 

 Zaleca się działania informacyjne dotyczące podwyższenia świadomości dzieci  

i młodzieży na temat instytucji pomocowych. Z badań wynika, że wiedza nieletnich, 

dotycząca miejsc, gdzie w razie problemów wynikających ze spożywania substancji 

psychoaktywnych mogą otrzymać pomoc jest niewielka. Powinno się stworzyć ulotki 

z adresami placówek i ich charakterystyką, aby wręczyć każdemu uczniowi na terenie 

gminy. Zaleca się, aby działania te były połączone z pogadanką uczniów  

z pedagogiem/psychologiem szkolnym lub warsztaty profilaktyczne, gdzie na 

początku będzie przedstawiona i scharakteryzowana instytucja publiczna, która 

sponsoruje warsztaty. W celu promowania prowadzonych zajęć profilaktycznych, 

zaleca się sporządzenie notatki prasowej do lokalnej pracy, zawierającej miejsce 

prowadzenia zajęć, zakres tematyczny i podmiot sponsorujący przedsięwzięcie.  

 

 

 Dzieci i młodzież należy objąć działaniami mającymi na celu uświadomienie skutków 

palenia papierosów, gdyż 31% uczniów sięga papierosy. 1% z nich pali regularnie. 

Podczas zajęć edukacyjno-informacyjnych zaleca się wykorzystanie nowoczesnych 

UCZNIOWIE 
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technologii i multimediów, ponieważ uczniowie wskazali na nie jako na atrakcyjne 

formy zajęć. 

 

 

 10% uczniów ma za sobą inicjację narkotykową, a 13% - dopalaczową. 

Większość z nich-75% pierwszy raz środki psychoaktywne brało razem ze 

znajomymi na podwórku. Wymienione środki badani pozyskują od znajomych 

(najczęściej od kolegów lub koleżanek). W celu uświadomienia konsekwencji 

wynikających z zażywania środków psychoaktywnych zaleca się przeprowadzenie 

zajęć rekomendowanych przez Państwową Agencję ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Scenariusz zajęć pt. Szkolna Interwencja Profilaktyczna. 

 

 Aż 9% ankietowanych twierdzi, że zdobycie narkotyków i dopalaczy na terenie 

ich miejsca zamieszkania jest łatwe, zaś część z nich zna konkretną osobę 

rozprowadzającą środki psychoaktywne. Wskazywać to może na 

rozpowszechnienie substancji odurzających na terenie gminy. 

 

 W działania profilaktyczne rekomenduje się zaangażowanie rodziców i nauczycieli, 

gdyż cieszą się zaufaniem dzieci i młodzieży. Ich relacje z podopiecznymi mogą 

stanowić czynnik chroniący od podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych.  
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Rys.2. Zależność przyczynowo-skutkowa między wskazanymi 

problemami 
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Tab.1 Podsumowanie wniosków z badań 

 Podsumowanie wniosków z badań 

MIESZKAŃCY 

- Dorośli mieszkańcy najczęściej spożywają wino; 

- 23% wykonuje swoje obowiązki w pracy będąc pod wpływem 

alkoholu; 

- W opinii 32% mieszkańców, w gminie utrzymuje się wzrasta spożycie 

napojów wysokoprocentowych; 

- Najczęściej po alkohol sięgają osoby między 36 a 45 rokiem życia. Piją 

codziennie lub kilka razy w tygodniu, po 3-4 porcje standardowe na 

dzień; 

- 2% mieszkańców ma za sobą inicjację narkotykową, gdzie najczęściej 

sięgają po marihuanę. 1% bierze środki psychoaktywne regularnie; 

 

UCZNIOWIE 

- 33% przeszło inicjację alkoholową; 

- Uczniowie po raz pierwszy sięgają po napoje wysokoprocentowe 

najczęściej między 14 a 16 rokiem życia; 

- 31% badanych pali papierosy, a 21% z nich sięga po nie regularnie; 

- 10% respondentów bierze narkotyki, a 13% dopalacze,  które 

najczęściej pozyskują od kolegów lub koleżanek; 
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Tab.2. Podsumowanie celów profilaktycznych 

 Podsumowanie celów profilaktycznych 

MIESZKAŃCY 

- Prowadzenie przez GKRPA kampanii informacyjnych dotyczących 

negatywnych skutków nadużywania alkoholu dla zdrowia i relacji 

społecznych.(przy wykorzystaniu ulotek, plakatów, spotów reklamowych 

w lokalnej prasie i na stronie internetowej gminy); 

- Przeprowadzenie szkolenia dla pracodawców, pt. Pracownik „pod 

wpływem”… wymiary sprawiedliwości-czyli o konsekwencjach 

stosowania alkoholu w miejscu pracy lub wypełniania obowiązków w 

stanie po spożyciu;  

- zwiększenie kontroli Policji pod kątem trzeźwości kierowców; 

- przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat skutków 

spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży i FAS. W działania należy 

włączyć personel medyczny podstawowej opieki zdrowotnej. 

UCZNIOWIE 

- Przeprowadzenie programu rekomendowanego przez PARPA, pt. 

Fantastyczne możliwości, wśród uczniów szkoły podstawowej i 

gimnazjalnej w celu opóźnienia inicjacji alkoholowej (profilaktyka 

uniwersalna); 

http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/fantastyczne-

mozliwosci-,16 

- Przeprowadzenie programu rekomendowanego przez PARPA, pt. 

Szkolna Interwencja Profilaktyczna, skierowanego do uczniów ze 

wszystkich poziomów kształcenia, którzy sięgają po substancje 

psychoaktywne (profilaktyka selektywna); 

http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/szkolna-interwencja-

profilaktyczna,23 

 

 


