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1. Wprowadzenie 

  

Żyjemy w erze globalizacji. Ma ona dla nas pozytywne, jak i negatywne skutki. Według 

Doroty Czajkowskiej- Majewskiej globalizacja jest „wehikułem postępu, poprawy warunków 

życia i zdrowia ludzkości”
1
. Panujące przekonanie, o tym, że dzięki globalizacji nastąpiła 

poprawa warunków życiowych wielu społeczeństw jest pozytywnym faktem, aczkolwiek 

trzeba mieć na uwadze to, że istnieją też negatywne konsekwencje globalizacyjne takie jak: 

zwiększenie ubóstwa, nasilanie się bezrobocia, bezdomności oraz wszelkie różnice miedzy 

narodami bogatymi i biednymi. W rezultacie w społeczeństwie polskim powyższe problemy 

społeczne widoczne są coraz to na szeroką skalę.  

Jerzy Kwaśniewski przez problem społeczny rozumie takie zachowania ludzkie i zjawiska 

społeczne, które ze względu na swój charakter, skutki czy intensywność występowania 

postrzegane są i odczuwane przez członków danej społeczności jako istotne dolegliwości  

w życiu zbiorowym, domagające się rozwiązania. O problemie społecznym mówimy 

wówczas, gdy dane zjawisko spełnia kilka kryteriów:  

 dotyczy wielu osób w społeczności,  

 ma charakter powtarzający się, a nie jednorazowy,  

 jest postrzegane i odczuwane przez członków danej społeczności jako istotne 

dolegliwości w życiu zbiorowym,  

 domaga się rozwiązania,  

 można mu zaradzić poprzez zbiorowe działanie 
2
. 

Do problemów społecznych, które w ostatnich dekadach dają najwyraźniej znać  

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

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

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

specjalistów.  

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.  

                                                           
1
 Czajkowska- Majewska D., Człowiek globalny, s. 99. 

2
  Kwaśniewski J., Rola diagnozy w rozwiązywaniu problemów społecznych, s.7. 
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Termin „diagnoza społeczna” używany jest w szerokim i węższym znaczeniu.  

W szerokim znaczeniu diagnozą społeczną są społeczne badania, w których zbiera się dane 

szczegółowe, porządkuje je i interpretuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytania: „Jak jest? 

Co to jest? Dlaczego tak jest?”. Celem takiej diagnozy jest poznanie problemów,  

a przedmiotem są różne zjawiska społeczne. O diagnozie społecznej w węższym znaczeniu 

mówimy, gdy badania dotyczą rozpoznawania zdarzeń i sytuacji społecznych ze względu na 

ich dotkliwość i potrzebę zmian. Zgodnie z tą definicją, przedmiotem badania są zdarzenia  

i sytuacje społecznie dotkliwe, celem – zmiana społeczna, efektem zaś – przede wszystkim 

wnioski i zalecenia dla praktyki 
3. Diagnozę społeczną przeprowadza się w celu: 

 identyfikacji przyczyn wywołujących sytuacje problemowe,  

 identyfikacji wzajemnych związków pomiędzy problemami i kwestiami społecznymi,  

 identyfikacji skali problemów społecznych w danym układzie administracyjnym,  

 identyfikacji regionalnych, lokalnych uwarunkowań problemów społecznych,  

 analizy podejmowanych działań zmierzających do rozwiązania sytuacji problemowej 

lub jej złagodzenia,  

 analizy proponowanych rozwiązań przez politykę społeczną regionu. 

Można wyróżnić kilka typów diagnozy społecznej, które zostały przedstawione  

w poniższej tabeli: 

Tabela 1. Typy diagnozy społecznej. Źródło: Szatur – Jaworska B., Diagnoza i 

diagnozowanie w polityce społecznej. 

TYPY DIAGNOZY SPOŁECZNEJ 

Diagnoza klasyfikacyjna Przyporządkowuje obserwowane zjawiska  

i cechy szerszym klasom społecznym, 

odpowiada na pytanie: z jakiego typu 

problemem mamy do czynienia. 

Diagnoza genetyczna Poszukuje przyczyn danego stanu rzeczy. 

Diagnoza znaczenia Określa wpływ badanych zjawisk na 

funkcjonowanie całego systemu. 

Diagnoza fazy Służy ustaleniu etapu badanego procesu oraz 

określeniu jego dynamiki. 

Diagnoza prognostyczna Służy przewidywaniu dalszych zmian 

badanego stanu rzeczy. 

  

                                                           
3
 Szatur – Jaworska B., Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej, s. 109. 
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Rzetelnie przeprowadzona diagnoza jest fundamentem do planowania różnych programów 

rozwiązywania problemów społecznych. Wiedza, której dostarcza nam diagnoza pozwala na 

odpowiednią alokację zasobów w polecane programy. Dlatego jakość wykonanej diagnozy 

jest znacząca dla tworzenia właściwych i adekwatnych działań w społeczeństwie. 
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2. Metodologia badań 

2.1. Cele i ogólne założenia badania 
 

oniższa diagnoza społeczna realizowana na zlecenie Urzędu Gminy ma na celu 

ukazanie lokalnych zagrożeń społecznych wśród uczniów szkół na terenie gminy 

Poczesna. Zakres działań badawczych odnosił się do zidentyfikowania następujących 

kwestii:  

 zidentyfikowania problemów uzależnień wśród dzieci, młodzieży, 

 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. 

 Przeprowadzone badanie diagnozujące problemy społeczne składało się z kilku etapów, które 

zostały przedstawione poniżej. 

 

 

 

 

I ETAP 

• planowanie 
badania 
diagnozującego 
problemy 

• określenie 
obszarów 
tematycznych 

• określenie 
możliwości 
realizacji 
diagnozy 

II ETAP 

• określenie 
problemu 
badawczego 

• wybór metod i 
technik 
badawczych 

• opracowanie 
harmonogramu 

• dobór próby 

III ETAP 

• proces 
zbierania 
danych 

• analiza i 
interpretacja 
danych 

 

IV ETAP 

• opracowanie 
wniosków i 
rekomendacji 

• opracowanie 
raportu z 
badania 

P 
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2.2. 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”4. Alkoholizm ściśle wiąże się z negatywnymi 

zjawiskami społecznymi takimi jak: bezrobocie, przemoc, ubóstwo, czy zachowania 

kryminalne. Problem alkoholowy wśród współczesnych społeczeństw jest problemem  

o bardzo szerokim zasięgu, w związku z tym tej kwestii poświęcono najwięcej miejsca  

w poniższej 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 lub 

powstało uzależnienie od nich”5. W niniejszym raporcie zwrócono uwagę przede 

wszystkim na następujące kwestie związane z owym zjawiskiem: rozpowszechnienie  

i dostępność narkotyków, dopalaczy oraz skala zjawiska wśród 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. Nikotynizm jest 

uzależnieniem fizycznym i psychicznym. Został szczegółowo opisany w Międzynarodowej 

Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10. Niniejsza diagnoza ma na celu 

ukazanie skali uzależnienia oraz dostępności papierosów dla uczniów na terenie gminy. 

 Zjawisko przemocy domowej– przemoc jest intencjonalnym i zamierzonym działaniem 

człowieka, które ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Definicja 

przemocy w rodzinie  według ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie mówi, że: „przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo 

powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa albo dobra 

osobiste osób najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub 

gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, 

                                                           
4
 T. Pilch, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, str. 92.   

5
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030).   
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zdrowia, narażające szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 

cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”. Niniejsza diagnoza ukazuje 

skale, przyczyny oraz rodzaj problemu.  

 Zjawisko przemocy rówieśniczej – Dan Olweus, pionier badań nad zjawiskiem przemocy 

szkolnej definiuje przemoc jako „agresywne zachowanie, w którym sprawca używa swego 

ciała lub przedmiotu (włączając broń) do zranienia lub skrzywdzenia innej osoby”. Z kolei 

WHO określa przemoc jako „użycie z rozmysłem siły lub grożenie nią, przeciw sobie, innej 

osobie, grupie lub społeczności, co prowadzi do zranienia, śmierci, lub szkody psychicznej, 

a także do zaburzeń rozwojowych i upośledzenia społecznego”
6
. Nowym problemem, który 

pojawia się już coraz częściej wśród Polskich uczniów to zjawisko cyberbullyingu lub 

inaczej mówiąc cyberprzemocy. Poniższa tabela przedstawia różne sposoby rozumienia 

cech charakterystycznych dla systematycznej przemocy rówieśniczej w szkole i jej 

cyfrowego odpowiednika. 

Tabela 2. Dręczenie szkolne i cyberbullying. Różne rozumienie właściwości dręczenia  

w tradycyjnym dręczeniu i cyberbullyingu. Źródło: (J. Pyżalski,  Agresja elektroniczna 

 i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży s.124) 

Kryterium wyróżniające Tradycyjny bullying Cyberbullying 

 

 

 

Powtarzalność 

 

 

Wynika z wielokrotnego 

działania sprawców. 

Może wynikać z cech samego 

materiału zamieszczonego  

w Internecie, który jest albo 

wielokrotnie kopiowany, albo 

długotrwale obecny; w obu 

tych przypadkach ofiara 

doświadcza powtarzalnej 

wiktymizacji. 

 

Nierównowaga sił 

Wynika z przewagi 

ilościowej, fizycznej lub 

psychologicznej sprawcy 

bądź sprawców. 

Może wynikać z większych 

kompetencji sprawców  

w zakresie obsługi nowych 

technologii komunikacyjnych. 

  

 

Intencjonalność 

 

Jest operacjonalizowana 

najczęściej jako świadoma 

chęć skrzywdzenia ofiary. 

Część badań wskazuje, że ze 

względu na cechy komunikacji 

zapośredniczonej (m.in. 

redukcja sygnałów 

niewerbalnych) niektórzy 

sprawcy nieświadomie 

krzywdzą ofiary. 

 

 

 

                                                           
6
 Przemoc i agresja w szkołach w Europie – sposoby przeciwdziałania, Polskie Biuro Eurydice, Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2007. 
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Warto poznać przykłady agresji elektronicznej, z którą borykają się uczniowie szkół. 

1. Flaming – agresywna wymiana zdań, np. na czacie lub w ramach grupy dyskusyjnej.  

2. Prześladowanie (ang. harassment) – regularne przesyłanie nieprzyjemnych 

wiadomości do ofiary za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji. 

3.  Kradzież tożsamości (ang. impersonation) – podszywanie się pod ofiarę.  

4. Upublicznianie tajemnic (ang. outing) – udostępnianie prywatnych materiałów 

ofiary (np. zdjęcia). 

5.  Śledzenie (ang. cyberstalking) – inwigilacja ofiary i nękanie jej niechcianymi 

komunikatami. 

6. Happy slapping – prowokowanie lub atakowanie innej osoby i dokumentowanie 

wydarzenia w postaci zdjęć lub filmu oraz upublicznienie nagrań lub zdjęć  

w Internecie. 

7. Poniżenie (ang. denigration) – upublicznienie poniżających, nieprawdziwych 

informacji lub materiałów na temat ofiary.  

8. Wykluczenie (ang. exclusion) – celowe usunięcie z listy kontaktów internetowych 

lub niedopuszczenie do niej ofiary.  

9. Agresja techniczna – działania przeciwko sprzętowi komputerowemu ofiary bardziej 

niż przeciwko samej ofierze 
7
. 

2.3. Wybór metod i technik badawczych 
 

Istotą badania było poznanie opinii oraz postaw uczniów szkół względem wybranych 

problemów społecznych: problemu alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego oraz 

przemocy domowej i rówieśniczej. W tym celu zdecydowano się na przeprowadzenie 

komplementarnych badań, zrealizowanych wśród jednej grupy społecznej- uczniów szkół. 

Przez metodę badawczą rozumie się na ogół system założeń i reguł pozwalających na takie 

uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności, aby można było osiągnąć cel, do 

jakiego się świadomie zmierza
8
. Wyróżnia się metody ilościowe i jakościowe. Zarówno 

jedne, jak i drugie są użyteczne w prowadzeniu badań socjologicznych. Wszystko zależy od 

tego jakich danych potrzebujemy. Badacze jakościowi szukają odpowiedzi na pytania „jak?”, 

„dlaczego?”, skupiając się na pojedynczych jednostkach lub małych grupach. Badania te mają 

na celu zrozumieć głębsze przyczyny zachowań ludzi. Z racji tego, że obejmują niewielką 

                                                           
7
 J. Pyżalski,  Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. s.126-128. 

8
 J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, s. 60. 
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liczbę badanych, wyników nie można uogólniać na całą populację. Metody badań ilościowych 

posługują się głównie liczbami i odpowiadają na pytania “ile?” i “jak często?”. Ten typ badań 

przeprowadzany jest na większą skalę, niż w metodach jakościowych, a jego wyniki można 

przekładać na populację
9
. 

Badania wśród badanej grupy zostały wykonane zgodnie z metodologią ilościową. 

Kwestionariusze ankiet wśród uczniów zostały przeprowadzone za pomocą techniki CAWI 

(Computer Assisted Web Interviews). Metoda ta polega na przeprowadzeniu ankiety, która jest 

dostępna online. Pozwala ona na anonimowość, dzięki czemu osoby biorące udział w badaniu 

czują się swobodnie. Przed przystąpieniem do ankietowania uczniów, za każdym razem 

uzyskiwano zgodę dyrekcji placówki szkolnej na przeprowadzenie badania, udzielano 

informację o całkowitej anonimowości oraz o zasadach wypełniania kwestionariuszy, by 

zminimalizować ryzyko występowania braków danych.  

Podsumowując – w  obecnej diagnozie zastosowano metodę ilościową (sondaż 

diagnostyczny) rozumiejąc ją jako powtarzalne, skuteczne sposoby rozwiązania problemu 

badawczego. W ramach tej metody zastosowano jedną technikę CAWI, rozumianą jako 

sposób zbierania danych realizowanych w ramach obranej metody. Narzędziem, to znaczy 

przedmiotem służącym do realizacji techniki był kwestionariusz ankiety. 

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.  

2.4. Dobór próby 

Najczęściej badana przez nas zbiorowość jest zbyt liczna, aby zbadać jej wszystkich 

członków, dlatego wybiera się jej reprezentację. Występują dwa typy doboru próby: losowy  

i nielosowy. Podejmując decyzję o wyborze doboru próby, powinniśmy kierować się tym, jaki 

jest cel naszych badań. Zróżnicowany (losowy) dobór próby umożliwił pogłębienie badanych 

zjawisk związanych bezpośrednio z zagrożeniami społecznymi na terenie gminy oraz 

uzyskanie informacji i opinii z różnych środowisk. 

 

                                                           
9
 J. Przewłocka, CAWI- specyfika, wykorzystanie, perspektywa rozwoju. s. 97. 
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Badania zostały przeprowadzane w maju 2019 roku. W badaniu łącznie wzięło udział   

398 osób. Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę próby badawczej:  

2.5.Narzędzia badawcze 

Badacze, którzy zajmują się tworzeniem narzędzi badawczych rozróżniają dwa typy 

kwestionariusza: 

 Kwestionariusz ankiety, czyli gotowy formularz z pytaniami skierowanymi do 

respondentów. To właśnie ten typ kwestionariusza wykorzystywany jest przez naszą 

firmę w prowadzonych badaniach. 

 Kwestionariusz wywiadu składa się ze schematu pytań zadawanych przez ankietera, 

który wcześniej ma zaplanowaną ich formę i kolejność.  

Kwestionariusz ankiety można podzielić na 3 części. 

1. Część adresowo-tytułowa umieszcza się ją na pierwszej stronie naszej ankiety, 

gdzie wyszczególnione są takie kwestie jak: nazwa ośrodka badawczego, tytuł 

kwestionariusza oraz szczegółowe instrukcje dla naszego respondenta 

2. Część merytoryczna zawarte są w niej nasze pytania dotyczące zagadnienia, które 

badamy. 

3. Część metryczkowa zawarte są w niej dane dotyczące respondenta. Są to np. płeć, 

wykształcenie, stan cywilny, przedział wiekowy lub miejsce zamieszkania. Informacje 

te pozwalają na korelacje z innymi pytaniami zawartymi w ankiecie.  

DOBÓR PRÓBY 

LOSOWY 
(probabilistyczny) 

Każdy ma jednakowe 
szanse, aby brać udział 

w badaniu 

NIELOSOWY 
(nieprobabilistyczny) 

Ankieter ma wpływ na 
dobór osób do badania 
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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. Wyniki przedstawione w raporcie mają charakter 

procentowy. Ewentualne dysproporcje związane są z zaokrągleniem do liczb całkowitych 

(maksymalnie +/- 1%).  

2.6. Etyka prowadzonych badań 

Podczas prowadzenia badań społecznych wyróżnia się kilka podstawowych reguł, jakimi 

powinien kierować się badacz, aby nasze badania były prowadzone w sposób etyczny. Wśród 

nich wymienia się między innymi: 

 świadomą zgodę respondenta, który ma pełną wiedzę, co do charakteru swojego 

uczestnictwa w badaniu,  

 unikanie wprowadzania w błąd respondentów, 

 zagwarantowanie badanym poufności oraz uszanowania ich prywatności, 

 niedopuszczenie do sytuacji celowych pominięć i manipulacji w trakcie zbierania  

i analizy danych, 

  podmiotowe traktowanie badanych osób,  

 nieszkodzenie w żaden sposób badanym,  

 jasne i precyzyjne informowanie badanych o korzyściach i obciążeniach
10

. 

Badane przez nas osoby wypełniały ankietę samodzielnie, co ma niebagatelną rolę  

w badaniu postaw i opinii względem delikatnych kwestii. Za każdym razem przed 

przystąpieniem do badania, uczestnicy zostawali informowani o pełnej anonimowości 

badania, został wyjaśniony cel oraz instrukcja wypełniania arkusza ankiety, co sprawia, że 

nasz badania prowadzone są w sposób etyczny. 

 

 

 

 

                                                           
10

 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce,  s.515-519. 
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3. Badanie uczniów na terenie Gminy Poczesna 

 

 niniejszym rozdziale przedstawiony został problem uzależnień i przemocy  

z perspektywy uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjum. Pytania 

zawarte w kwestionariuszu ankiety, miały na celu zbadanie opinii 

respondentów na temat alkoholu i narkotyków, oszacowanie skali występowania problemu 

uzależnień wśród młodych mieszkańców oraz sprawdzenie skali przemocy domowej, 

rówieśniczej i cyberprzemocy.  

3.1.Struktura badanej grupy 

W badaniu diagnozującym problemy społeczne na terenie gminy Poczesna wzięło udział   

398 uczniów. Badania zostały przeprowadzone wśród uczniów szkół podstawowych oraz  

III klas gimnazjum. Kwestionariusze ankiety wypełniło 46% dziewczynek i 54% chłopców.  

Wykres 1. Płeć: 

 

Największą grupą respondentów są uczniowie V klasy szkoły podstawowej (31%). Nieco 

mniejszy udział w badaniu mają uczniowie klasy IV (19%), VIII (15%), VI (14%) oraz  

VII (14%). Najmniej ankiet zostało wypełnionych w III gimnazjum (7%). 

 

 

46% 
54% 

kobieta

mężczyzna

W 
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Wykres 2. Klasa: 

 

52% uczniów biorących udział w badaniu ma 11-13 lat. Wiek 33% respondentów mieści się 

w przedziale 14-16 lat, a 15% w przedziale 8-10 lat.  

Wykres 3. Wiek: 

 

W badaniu łącznie wzięło udział 398 uczniów. W Szkole Podstawowej im. Gustawa 

Morcinka w Poczesnej respondenci wypełnili 81 ankiet. Zarówno w Szkole Podstawowej  

im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej, jak i w Szkole Podstawowej im. Kazimierza 

Wielkiego w Hucie Starej B zostało zrealizowanych po 96 kwestionariuszy. W Szkole 

Podstawowej w Nieradzie wypełnionych  zostało 87 ankiet, a w Szkole Podstawowej  

w Słowiku tylko 29 ankiet. Poniższy rysunek przedstawia powyższe dane w sposób 

szczegółowy. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

V IV VIII VI VII III gim.

31% 

19% 
15% 14% 14% 

7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

11-13 lat

14-16 lat

8-10 lat

52% 

33% 

15% 
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3.2.Problem alkoholowy z perspektywy uczniów 

Pierwszy blok tematyczny dotyczył problemu alkoholowego wśród uczniów. W celu 

oszacowania skali problemu spożywania napojów wysokoprocentowych przez młodych 

mieszkańców gminy, zadano pytanie, czy ich rówieśnicy piją alkohol. 24% odpowiedziało 

twierdząco na to pytanie, a 51% przecząco. 25% uczniów nie potrafiło odpowiedzieć na to 

pytanie. 

Wykres 4. Czy osoby w Twoim wieku piją alkohol? 

 

• 81 ankiet (21%) Szkoła Podstawowa  
im. Gustawa Morcinka  

w Poczesnej 

• 96 ankiet (25%) Szkoła Podstawowa  
im. Mikołaja Kopernika 

we Wrzosowej 

• 96 ankiet (25%) Szkoła Podstawowa  
im. Kazimierza Wielkiego  

w Hucie Starej B 

• 87 ankiet (22%) Szkoła Podstawowa  
w Nieradzie 

• 29 ankiet (7%) Szkoła Podstawowa  
w Słowiku 

24% 

51% 

25% 
tak

nie

nie wiem
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Następne pytanie odnosiło się do tego, czy badani uczniowie próbowali pić alkohol.  

22% respondentów odpowiedziało twierdząco na to pytanie, natomiast 78% deklaruje, że 

nigdy tego nie robiło. 

Wykres 5. Czy próbowałeś/aś pić alkohol? 

 

Uczniowie, którzy mają za sobą inicjację alkoholową, w większości po raz pierwszy 

spożywali alkohol w wieku 14-16 lat (57%). 35% badanych miało wówczas 11-13 lat,  

a 8% badanych 8-10 lat. 

Wykres 6. W jakim wieku zacząłeś pić alkohol? 

 

Zdecydowana większość uczniów próbowała pić piwo (70%) i szampana (66%). Respondenci 

sięgali również po wino (52%), wódkę (45%) oraz likiery i nalewki (24%).  

9% uczniów wskazało na inny rodzaj alkoholu, a w odpowiedziach wymieniają whisky, 

denaturat, bimber, burbon oraz cydr. 

22% 

78% 

tak

nie

0%
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60%
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57% 

35% 
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Wykres 7. Jaki rodzaj alkoholu próbowałeś? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Kolejne pytanie dotyczyło okoliczności spożywania po raz pierwszy alkoholu przez uczniów. 

Większość respondentów miało inicjację alkoholową w czasie uroczystości rodzinnej (62%). 

Znaczny odsetek badanych wskazał również na spożywanie alkoholu w czasie imprezy 

towarzyskiej (32%) oraz pod nieobecność rodziców (22%). Nieco mniej odpowiedzi padło na 

próbowanie alkoholu ze znajomymi na podwórku (17%), na dyskotece (7%) oraz w czasie 

wycieczki szkolnej (6%). Wśród innych odpowiedzi uczniowie podają, iż spożywali alkohol 

podczas sylwestra, ktoś z rodziny dał im na spróbowanie, na ślubie oraz na Pierwszej 

Komunii Świętej. 

Wykres 8. W jakich okolicznościach spożyłeś/aś alkohol po raz pierwszy? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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Większość uczniów nie miało przykrych doświadczeń związanych ze spożywaniem alkoholu 

(85%), jednak 11% badanych wskazuje na problemy w rodzinie, 5% na problemy w szkole, 

3% na pogorszenie relacji koleżeńskich, a 2% na problemy finansowe. 

Wykres 9. Czy miałeś jakieś przykre doświadczenia związane ze spożywaniem alkoholu? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 

W kolejnym pytaniu uczniowie zostali poproszeni o określenie w jaki sposób otrzymali lub 

zdobyli alkohol. Znaczna część respondentów (71%) – została nim poczęstowana,  

a 22% uczniów podkradło alkohol rodzicom. 16% dostało alkohol od starszych kolegów,  

13% zakupiło alkohol samemu, a 10% poprosiło kogoś o kupno. 

Wykres 10. Jak otrzymałeś/zdobyłeś alkohol? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Jak wynika z odpowiedzi udzielonych przez uczniów, 74% przyznało, że ich rodzice wiedzą, 

że próbowali pić alkohol, a 26% nie wie o tym fakcie. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

nie miałem/am przykrych doświadczeń

problemy w rodzinie

problemy w szkole

pogorszenie relacji koleżeńskich

problemy finansowe

inne
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2% 

2% 
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ktoś mnie poczęstował
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13% 

10% 

9% 
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Wykres 11. Czy rodzice wiedzą, że próbowałeś pić alkohol? 

 

Spośród rodziców, którzy wiedzą, że ich dzieci spożywały alkohol, 40% nie zareagowało, 

28% przeprowadziło z uczniem rozmowę, 6% zdenerwowało się i wyznaczyło dziecku karę,  

a 2% szukało pomocy u specjalisty. 

Wykres 12. Jak Twoi rodzice zareagowali na spożywanie przez Ciebie alkoholu? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 Następne pytanie miało na celu sprawdzenie dostępności alkoholu dla młodych ludzi  

w gminie. 17% uważa, że zdobycie napojów wysokoprocentowych byłoby łatwe, a 48% nie 

ma wiedzy na ten temat. Zdaniem 35% uczniów uzyskanie alkoholu na terenie ich 

miejscowości byłoby trudne. 

74% 

26% 

tak

nie
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Wykres 13. Gdybyś chciał zdobyć alkohol w swojej miejscowości byłoby to: 

 

3.3.Problem nikotynowy z perspektywy uczniów 

Kolejne pytania dotyczyły problemu palenia papierosów przez uczniów. W celu oszacowania 

skali tego zjawiska, poproszono uczniów o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy ich 

rówieśnicy palą papierosy. 26% badanych odpowiedziało twierdząco na to pytanie,  

a 45% przecząco.  

Wykres 14. Czy osoby w Twoim wieku palą papierosy? 

 

Następnie zapytaliśmy, ile razy w życiu uczniom zdarzyło się próbować palić papierosy. 

Większość nigdy tego nie robiła (84%), a 12% próbowało kilka razy. 3% uczniów przyznało, 

że pali od czasu do czasu, a 1%  regularnie/codziennie. 
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Wykres 15. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się próbować palić papierosy? 

 

Spośród osób, które deklarują, że paliły papierosy 33% uczniów sięgnęło po nie  

w ciągu ostatnich 30 dni 1-2 razy, 8%  parę razy (3-5), 5% wiele razy (więcej niż 6),  

a 2% paliło codziennie. 

Wykres 16. Jak często paliłe(a)ś papierosy w ciągu OSTATNICH 30 DNI?- 

 

W kolejnych pytaniach zapytaliśmy uczniów, czy próbowali palić papierosy elektroniczne  

(e-papierosy). Większość odpowiedziała na to pytanie przecząco (79%), a 16% próbowało 

palić e-papierosy kilka razy. 4% uczniów często pali papierosy elektroniczne, a 2% robi to 

regularnie/codziennie. 
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Wykres 17. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się próbować palić e-papierosy 

(papierosy elektroniczne)? 

 

Spośród osób, które deklarują, że paliły e-papierosa 27% uczniów sięgnęło po nie w ciągu 

ostatnich 30 dni 1-2 razy, 15%  paliło wiele razy (więcej niż 6), 14% parę razy (3-5),  

a 6% codziennie. 

Wykres 18. Jak często paliłe(a)ś e-papierosy w ciągu OSTATNICH 30 DNI?  

 

W kolejnym pytaniu uczniowie mieli określić skąd mieli e-papierosa. 64% badanych dostało 

go od koleżanki/kolegi, 22% ma go na własność, a 9% dostało od kogoś z rodziny. Wśród 

innych osób respondenci odpowiadali, że dostali e-papierosa od kolegi, kuzyna lub rodzice 

dali na spróbowanie. 
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Wykres 19. Skąd miałeś/aś e-papierosa? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W ostatnim pytaniu wszyscy badani uczniowie mieli określić swoje stanowisko w kontekście 

bezpieczeństwa papierosów elektronicznych dla zdrowia. 33% respondentów uważa, że  

e-papierosy są tak samo niebezpieczne, jak tradycyjne papierosy, a aż 42% myśli, że są one 

bezpieczniejsze niż te zwykłe papierosy. 16% twierdzi, że e-papierosy są bardziej szkodliwe, 

a 8% uważa, że są całkowicie bezpieczne. 

Wykres 20. Czy uważasz, że e-papierosy są bezpieczne dla zdrowia? 

 

3.4.Problem narkotykowy z perspektywy uczniów 

Kolejny blok pytań dotyczył używania przez młodzież substancji psychoaktywnych.  

W pierwszym pytaniu uczniowie zostali zapytani o to, czy kiedykolwiek próbowali zażywać 

narkotyki, dopalacze lub inne środki psychoaktywne. Odpowiedzi na postawione pytanie 

pokazują, że zdecydowana większość respondentów nie stosowała nigdy takich substancji 

(98%). Tylko 2% uczniów sięgnęło po narkotyki, dopalacze lub inne środki psychoaktywne  

(7 osób). 
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Wykres 21. Czy próbowałeś kiedykolwiek zażywać narkotyki/dopalacze/inne środki 

psychoaktywne? 

 

Respondenci, którzy odpowiedzieli twierdząco na poprzednie pytanie, zostali poproszeni 

również o wskazanie, ile mieli wtedy lat. Pięć osób sięgnęło po substancje psychoaktywne 

mając 14-16 lat, a dwie w wieku 11-13 lat. 

Tabela 3. Jeśli tak, to ile miałeś/aś wtedy lat? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

14-16 lat 71% 5 

11-13 lat 29% 2 

8-10 lat 0% 0 

Uczniowie, którzy zażywali substancje musieli określić jej rodzaj. 6 badanych zażywało 

marihuanę lub haszysz, a 3 inne formy konopi. Dwie osoby próbowały amfetaminę, kokainę 

oraz heroinę. Po jednym głosie padło na takie odpowiedzi jak: grzyby halucynogenne, ekstazy 

oraz substancje wziewne. Wśród innych środków psychoaktywnych uczniowie wymienili 

Seronil, Atarax i Pramolan. 

Tabela 4. Jakie były to substancje? 
Odpowiedź % Liczba odp. 

marihuana lub haszysz 86% 6 

inne formy konopi 43% 3 

amfetamina 29% 2 

kokaina 29% 2 

heroina 29% 2 

grzyby halucynogenne 14% 1 

ekstazy 14% 1 

substancje wziewne 14% 1 

inne 14% 1 

LSD 0% 0 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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tak
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Respondenci, którzy zadeklarowali zażywanie substancji psychoaktywnych, sięgnęli po nie  

ze znajomymi na podwórku (5 osób), w czasie imprezy towarzyskiej (2 osoby), w czasie 

wycieczki szkolnej (1 osoba) oraz pod nieobecności rodziców w domu (1 osoba). 

Tabela 5. W jakich okolicznościach zażyłeś/aś narkotyki/dopalacze/inne środki 

psychoaktywne po raz pierwszy? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

ze znajomymi na podwórku 71% 5 

w czasie imprezy towarzyskiej 29% 2 

w czasie wycieczki szkolnej 14% 1 

pod nieobecność rodziców w domu 14% 1 

inne 14% 1 

w czasie uroczystości rodzinnej 0% 0 

na dyskotece 0% 0 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Uczniowie, którzy spożywali substancje psychoaktywne zostali także poproszeni  

o zaznaczenie od kogo otrzymali tą substancję. 3 osoby dostały używki od kolegi lub 

koleżanki, a 2 nie wiedzą skąd była substancja. Po jednym wskazaniu padło na takie 

odpowiedzi jak: wspólne zażywanie w grupie przyjaciół oraz zakupienie substancji od kolegi. 

Wśród innych odpowiedzi jeden uczeń wskazał, że dostał powyższe środki psychoaktywne od 

lekarza. 

Tabela 6. Skąd wziąłeś(ęłaś) tę substancję? 
Odpowiedź % Liczba odp. 

Dostałem(am) od kolegi/koleżanki 43% 3 

nie wiem 29% 2 

Braliśmy to wspólnie, w grupie przyjaciół 14% 1 

Kupiłem od kolegi 14% 1 

inne 14% 1 

Dostałem(am) od starszego brata lub siostry 0% 0 

Dostałem(am) od kogoś, kogo znałem(am) ze 

słyszenia, ale nie osobiście 

0% 0 

Dostałem(am) od obcej osoby 0% 0 

Kupiłem od kogoś znanego mi ze słyszenia, ale 

nie osobiście 

0% 0 

Kupiłem od obcej osoby 0% 0 

Otrzymałem/am ją nieświadomie (bez mojej zgody) 0% 0 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Uczniowie zostali spytani również o motywy sięgania po narkotyki, dopalacze lub inne środki 

psychoaktywne. Wśród młodych mieszkańców gminy dominowała przyjemność/relaksacja  
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(5 osób), ciekawość (3 osoby), chęć dobrej zabawy (2 osoby) oraz chęć bycia modnym  

(1 osoba).   

Tabela 7. Co skłoniło Cię do zażywania narkotyków/dopalaczy/innych środków 

psychoaktywnych? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

przyjemność/relaksacja 71% 5 

ciekawość 43% 3 

chęć dobrej zabawy 29% 2 

chęć bycia modnym 14% 1 

inne  14% 1 

presja grupy 0% 0 

zaimponowanie w towarzystwie 0% 0 

otrzymałem/am je nieświadomie (bez mojej zgody) 0% 0 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Uczniowie zażywali powyższe substancje w domu (4 osoby) oraz u koleżanki, kolegi  

(3 osoby). Po jednym głosie padło na takie odpowiedzi, że uczniowie zażywali środki 

psychoaktywne podczas wycieczek szkolnych, w barze, klubie oraz na podwórku. 

Tabela 8. Gdzie zdarzyło Ci się zażywać narkotyki/dopalacze/inne środki 

psychoaktywne? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

w domu 57% 4 

u koleżanki, kolegi 43% 3 

podczas szkolnych wycieczek 14% 1 

w barze, klubie 14% 1 

w innym miejscu 14% 1 

na podwórku 14% 1 

na terenie szkoły 0% 0 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Nikt z uczniów zażywających środki psychoaktywne, nie miał przykrych doświadczeń 

związanych z ich próbowaniem.  

Tabela 9. Czy miałeś jakieś przykre doświadczenia związane z zażywaniem narkotyków 

lub dopalaczy? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

nie miałem/am przykrych doświadczeń 100% 7 

problemy w szkole 0% 0 

problemy w rodzinie 0% 0 

problemy finansowe 0% 0 

pogorszenie relacji koleżeńskich 0% 0 

inne 0% 0 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%  
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Kolejne pytanie skierowane do uczniów, dotyczyło wiedzy ich rodziców na temat zażywania 

przez nich narkotyków. Wszyscy respondenci przyznali, że ich rodzice nie wiedzą o tym 

fakcie. 

Tabela 10. Czy rodzice wiedzą, że zażywasz narkotyki/dopalacze? 
Odpowiedź % Liczba odp. 

nie 100% 7 

tak 0% 0 

Kolejne pytanie miało na celu sprawdzenie dostępności narkotyków na terenie gminy 

Poczesna. Znaczna część respondentów stwierdziła, że nie ma wiedzy na ten temat (48%).  

49% uczniów uważa, że zdobycie takich substancji byłoby trudne, a 3% określa to jako łatwe.  

Wykres 22. Gdybyś chciał zdobyć narkotyki w swojej miejscowości byłoby to: 

 

Uczniowie zostali również poproszeni o określenie stopnia dostępności dopalaczy w ich 

miejscowości. Podobnie jak w przypadku pytania o dostępność narkotyków - 3% twierdzi, że 

zdobycie takich substancji byłoby łatwe, 48% określa jako trudne, a 49% nie ma zdania na ten 

temat. 
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Wykres 23. Gdybyś chciał zdobyć dopalacze w swojej miejscowości byłoby to: 

 

Przeważająca część respondentów nie zna miejsc w swojej miejscowości, gdzie mogłaby 

kupić narkotyki lub dopalacze (94%). Część osób wskazuje jednak na konkretną osobę,  

u której może je zdobyć (4%). 2% uczniów twierdzi, że może kupić środki psychoaktywne  

na osiedlu, a 1% na dyskotece oraz w centrum miejscowości. 2% respondentów określiło, że 

jest w stanie zdobyć powyższe substancje w szkole, przed szkołą lub na dyskotece. Wśród 

innych miejsc uczniowie wymieniali, że kupią narkotyki w aptece, przez Internet oraz  

w centrum miasta. 

Wykres 24. Czy znasz miejsca w swojej miejscowości gdzie można kupić narkotyki lub 

dopalacze? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

3% 

48% 

49% 
łatwe

trudne

nie wiem

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

nie znam takich miejsc

znam konkretną osobę, u której je można
zdobyć

inne miejsca

na osiedlu

na dyskotece

w centrum miejscowości

w szkole, przed szkołą

w siłowni

94% 

4% 

3% 

2% 

1% 

1% 

0% 

0% 



Diagnoza uczniowska lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Poczesna 

 

29 | S t r o n a  
 

Większość uczniów uważa, że zażywanie narkotyków jest szkodliwe dla zdrowia.  

80% udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak, a 11% - raczej tak. 6% uczniów trudno to 

ocenić, 2% ocenia te substancje jako raczej lub zdecydowanie nieszkodliwe. 

Wykres 25. Czy uważasz, że zażywanie narkotyków jest szkodliwe dla zdrowia? 

 

W przypadku pytania o szkodliwość dopalaczy, 87% respondentów stwierdziło, że takie 

substancje są zdecydowanie szkodliwe, a zdaniem 7% - raczej szkodliwe. 1% respondentów 

udzielił odpowiedzi „zdecydowanie nie”, a 2% „raczej nie”. 3% uczniów trudno było 

odpowiedzieć na to pytanie. 

Wykres 26. Czy uważasz, że zażywanie dopalaczy jest szkodliwe dla zdrowia? 

 

Uczniów poproszono również o odpowiedź na pytanie, jakie mogą być negatywne 

konsekwencje związane z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i papierosów. 

Respondenci najczęściej wskazywali na zaburzenia zdrowia fizycznego i psychicznego 

(74%). Innymi konsekwencjami według badanych są kolejno według liczby wskazań: 

pogorszenie relacji rodzinnych (54%), nieodpowiednie towarzystwo (49%), obniżenie 

efektywności nauki (47%), poważne kłopoty finansowe (41%) oraz pogorszenie relacji 
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koleżeńskich (38%). Warto zwrócić uwagę na to, że aż 17% nie wie jakie mogą być 

negatywne konsekwencje, a 5% uważa, że takie nie występują. W przypadku innych 

odpowiedzi uczniowie wskazywali na uzależnienia, uszkodzenie zdrowia, a w konsekwencji 

śmierć. 

Wykres 27. Jakie według Ciebie mogą być negatywne konsekwencje związane  

z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i papierosów? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%  

Na temat działania i szkodliwości środków takich jak alkohol, narkotyki, dopalacze  

i papierosy, uczniowie rozmawiali głównie z nauczycielami (59%) i rodzicami (56%). Mniej 

osób wskazało na pedagoga, psychologa szkolnego (27%), na to, że samemu pozyskuje 

wiedzę (17%) oraz czerpie ją od koleżanek/kolegów (11%). 17% przyznaje, iż nikt  

z nimi o tym nie rozmawiał. Wśród innych osób uczniowie wymieniają policję, babcię, ciocię, 

rodzeństwo oraz księdza. 
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Wykres 28. 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% 

Badani uczniowie czerpią wiedzę dotyczącą narkotyków i dopalaczy głównie z telewizji  

i Internetu (53%). 41% pozyskuje informacje na ten temat od nauczycieli, 31% od rodziny, 

zaś 14% od znajomych. Warto zwrócić uwagę na to, że 31% uczniów nie zdobywa wiedzy na 

temat tych substancji. 

Wykres 29. Skąd czerpiesz wiedzę dotyczącą narkotyków i dopalaczy? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W przypadku problemów związanych z alkoholem, narkotykami lub dopalaczami, większość 

uczniów zwróciłoby się do rodziców/opiekunów (74%). 29% poprosiłoby o pomoc 

nauczycieli, 16% Telefon Zaufania, 15% Policję lub koleżanki, kolegów, a 11% księdza. 

Mniejszą popularnością cieszy się Ośrodek Pomocy Społecznej (9%) i Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej (3%). Znaczna część osób nie wie gdzie zwróciłaby się mając problem związany 

z alkoholem, narkotykami lub dopalaczami (17%). 
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Wykres 30. Do kogo zwróciłbyś się o pomoc mając problem związany z alkoholem, 

narkotykami lub dopalaczami? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

3.5.Problem przemocy z perspektywy uczniów 
 

Kolejny blok tematyczny dotyczył problemu przemocy. Pierwsze pytanie miało na celu 

oszacowanie skali problemu przemocy wśród dzieci  i młodzieży w gminie. Uczniów spytano 

więc o to, czy zdarzyło im się doświadczyć przemocy. 27% respondentów odpowiedziało 

twierdząco na to pytanie. 

Wykres 31. Czy zdarzyło Ci się doświadczyć przemocy? 
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Warto zwrócić uwagę na fakt, że spośród uczniów, którzy odpowiedzieli twierdząco na 

poprzednie pytanie, ponad połowa doświadczyła przemocy ze strony kolegów ze szkoły 

(62%). 21% wskazało na znajomych, 14% na brata, 11% na tatę, 7% na siostrę, a 4% na 

mamę. Wśród innych osób, które stosowały przemoc wobec badanych uczniowie wymieniali 

koleżanki, kolegów, rodziców i księdza. 

Tabela 11. Kto stosował wobec Ciebie przemoc? 
Odpowiedź % Liczba odp. 

koledzy ze szkoły 62% 61 

znajomi 21% 21 

inne osoby 18% 18 

brat 14% 14 

tata 11% 11 

siostra 7% 7 

mama 4% 4 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%  

Często zdarza się, że osoba która stosuje przemoc, znajduje się pod wpływem substancji 

psychoaktywnych, spytano więc uczniów o ich doświadczenia z tym związane.  

75% respondentów stwierdziło, że osoba, która stosowała przemoc nie była pod wpływem 

żadnej substancji, a 24%  nie zna odpowiedzi na to pytanie. 7% uczniów wskazało, że osoba 

stosująca wobec niej przemoc była pod wpływem alkoholu, 2% pod wpływem narkotyków,  

a 1% pod wpływem dopalaczy lub leków. 

Tabela 12. Czy osoba, która stosowała wobec Ciebie przemoc była pod wpływem: 
Odpowiedź % Liczba odp. 

nie była pod wpływem substancji 75% 75 

nie wiem 24% 24 

alkoholu 7% 7 

inne 3% 3 

narkotyków 2% 2 

dopalaczy 1% 1 

leków 1% 1 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%  

Niepokojący jest fakt, że w opinii 33% uczniów - w ich szkole występuje przemoc. Duża 

część respondentów stwierdziła, iż nie ma wiedzy na ten temat (35%), a 33% twierdzi, że 

przemoc w ich szkole nie występuje. 
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Wykres 32. Czy w Twojej szkole występuje problem przemocy między uczniami? 

 

Uczniowie zostali zapytani również o to, czy stosowali przemoc wobec innych. Znaczna 

część badanych odpowiedziała przecząco (80%), jednak 20% przyznało się do stosowania 

przemocy.  

Wykres 33. Czy samemu zdarzyło Ci się stosować przemoc wobec innych? 

 

Spośród osób, które odpowiedziały twierdząco na poprzednie pytanie, najwięcej deklaruje 

stosowanie przemocy wobec rówieśników (69%). Pozostałe odpowiedzi padły na rodzeństwo 

(29%), rodziców (1%) oraz inne osoby, przy czym w odpowiedziach podają głównie 

kolegów, znajomych oraz w obronie własnej lub kolegi, koleżanki (23%). 
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Tabela 13. Wobec kogo zdarzyło Ci się stosować przemoc? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

wobec rówieśników 69% 52 

wobec rodzeństwa 29% 22 

innych osób 23% 17 

wobec rodziców 1% 1 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%  

W celu oszacowania skali przemocy w rodzinie w gminie Poczesna uczniowie zostali 

zapytani o to, czy znają kogoś, kto jest ofiarą przemocy w swoim domu. Większość 

respondentów nie zna takiej osoby (66%). 9% uczniów deklaruje, że zna kogoś kto jest ofiarą 

przemocy, a 25% trudno odpowiedzieć na to pytanie. 

Wykres 34. Czy znasz kogoś w swoim otoczeniu, kto jest ofiarą przemocy w swoim 

domu? 

 

Kolejne pytania dotyczyły zjawiska cyberprzemocy. Według większości uczniów, 

cyberprzemoc jest to publikowanie obraźliwych treści na czyiś temat (68%) oraz agresja 

elektroniczna (51%). Wielu respondentów wskazało również na naruszanie czyjejś 

prywatności (42%), naśmiewanie się z kogoś (41%) oraz przezwiska w stronę innych osób 

(35%). Warto zwrócić uwagę na to, że 17%  uczniów nie ma wiedzy na ten temat.  
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Wykres 35. Czym według Ciebie jest cyberprzemoc? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Uczniowie zostali również poproszeni o odpowiedź na pytanie, co według nich przyczynia się 

do powstawania cyberprzemocy. Najwięcej odpowiedzi padło na chęć zemsty (53%)  

i  poczucie anonimowości w Internecie (48%). W dalszej kolejności uczniowie wskazywali na 

chęć dotarcia do dużej liczby odbiorców/zdobycie popularności (39%) oraz na łatwość 

dostępu do Internetu i portali społecznościowych (31%). W 11% uczniowie twierdzą, że to 

brak możliwości wyciągnięcia konsekwencji przyczynia się do powstawania cyberprzemocy. 

Warto zwrócić uwagę na to, że 23% badanych respondentów nie wie, co jest przyczyną 

cyberprzemocy. 

Wykres 36. Co według Ciebie przyczynia się do powstawania cyberprzemocy? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Następnie badanym zostało zadane pytanie, czy zdarzyło im się doświadczyć cyberprzemocy. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że 15% uczniów deklaruje, iż doznało aktów przemocy  

w sieci. 

Wykres 37. Czy zdarzyło Ci się doświadczyć cyberprzemocy? 

 

W celu oszacowania skali zjawiska, uczniom zadano również pytanie o to, czy stosowali 

kiedykolwiek cyberprzemoc. Fakt ten przybiera w gminie stosunkowo małe rozmiary, jednak 

wymaga podjęcia działań, gdyż 8% uczniów deklaruje, iż stosowało cyberprzemoc. 

Wykres 38. Czy stosowałeś cyberprzemoc? 

 

 
 

15% 

85% 

tak

nie

8% 

92% 

tak

nie
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3.6. Działania profilaktyczne z perspektywy uczniów 
 

Ostatni blok tematyczny dotyczył spostrzegania działań profilaktycznych przez uczniów.  

W pierwszym pytaniu uczniowie zostali poproszeni o wskazanie najciekawszych  

i najefektywniejszych według nich zajęć. Najwięcej odpowiedzi padło na pogadanki  

z wychowawcą (56%). W dalszej kolejności uczniowie wskazywali na zajęcia  

warsztatowe z psychologiem pedagogiem lub innym specjalistą (47%), zajęcia  

z przedstawicielem Policji (32%) oraz spektakl lub musical profilaktyczny (23%). 

Wykres 39. Jaka forma zajęć profilaktycznych jest wg Ciebie najciekawsza/ 

najefektywniejsza? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W celu realizacji jak najskuteczniejszych działań profilaktycznych, uczniów spytano również 

o to, jakich zajęć profilaktycznych brakuje w ich szkole. Według 41% badanych nie ma  

w wystarczającej ilości spektaklów lub musicali profilaktycznych, 33% brakuje zajęć  

z wykorzystaniem form multimedialnych oraz zajęć warsztatowych z psychologiem, 

pedagogiem lub innym specjalistą. Zdaniem 23% brakuje zajęć z przedstawicielem Policji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

pogadanki z wychowawcą

zajęcia warsztatowe z psychologiem, pedagogiem
lub innym specjalistą

zajęcia z przedstawicielem Policji

spektakl lub musical profilaktyczny

inna forma

56% 

47% 

32% 

23% 

8% 
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Wykres 40. Jakiego rodzaju zajęć profilaktycznych brakuje w Twojej szkole? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Zdaniem 61% uczniów prowadzone zajęcia profilaktyczne spełniają swoje zadanie ponieważ 

badani wiele się dowiedzieli i były one ciekawe. Warto zwrócić uwagę, że 21% respondentów 

nie brało udziału takich zajęciach, a 19% uważa, że nie wniosły one nic nowego i były 

nieciekawe. 

Wykres 41. Czy Twoim zdaniem prowadzone zajęcia profilaktyczne spełniają swoje 

zadanie? 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

spektakl lub musical profilaktyczny

zajęcia z wykorzystaniem form multimedialnych
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lub innym specjalistą

zajęcia z przedstawicielem Policji
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4. Wnioski i rekomendacje profilaktyczne 

 

elem badania było przedstawienie aktualnych problemów alkoholowych, 

narkotykowych oraz przemocy dotykającej uczniów gminy Poczesna. 

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: 

 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, narkotykowe oraz przemocy wśród uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych na terenie gminy Poczesna. W następnej części pojawią się również 

rekomendacje, co do dalszych działań profilaktycznych skierowanych do uczniów  

i mieszkańców gminy oraz instytucji, których celem jest profilaktyka. 
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UCZNIOWIE SZKÓŁ 

ALKOHOL 

Nadmierne spożywanie alkoholu wśród uczniów to problem społeczny, który z oczywistych 

względów napawa niepokojem. Bardzo ważna w kwestii uzależnień wśród młodych ludzi jest 

znajomość tego zjawiska wśród dorosłych- rodziców, pedagogów, lekarzy, czy psychologów. 

Ze względów na coraz większą skalę tego zjawiska należy podejmować działania 

profilaktyczne, aby uświadomić uczniom, że szybko można stać się niewolnikiem substancji 

odurzających. Na poniższym rysunku zostały przedstawione wnioski płynące z badań na 

temat problemu alkoholowego wśród uczniów szkół. 

 

 

 

• 24% uważa, że ich rówiesnicy piją alkohol. 

• 22% uczniów spożywało alkohol.  
Skala spożywania alkoholu  

• 57% uczniów sięgnęło po alkohol po raz 
pierwszy w wieku 14-16 lat, a 35% w wieku 
11-13 lat.  

Wiek inicjacji alkoholowej 

• Uczniowie sięgali najczęściej po piwo (70%)  
i szampana (66%). 

Rodzaj spożywanego 
alkoholu 

• Większość młodych ludzi spożywało alkohol 
w czasie uroczystości rodzinnej. 

Okoliczności spożycia 
alkoholu po raz pierwszy 

• 85% uczniów nie miało żadnych przykrych 
sytuacji związanych z próbowaniem alkoholu. 

Przykre doświadczenia 
związane ze spożywaniem 

alkoholu 

• 17% wszystkich respondentów oceniło 
możliwość zdobycia alkoholu jako łatwe. 

Możliwości zdobycia 
alkoholu przez osoby 

niepełnoletnie w gminie 

• 74% uczniów deklaruje, że ich rodzice wiedzą 
o tym, że spożywali alkohol. 

• 28% rodziców przeprowadziło z uczniem 
rozmowę, a 40% nie zareagowało. 

Wiedza rodziców na temat 
spożywania alkoholu przez 

ich dzieci 
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WNIOSKI 

Problem alkoholowy wśród młodych mieszkańców gminy jest znaczący, gdyż spożycie 

alkoholu zadeklarowało 22% respondentów. Większość z nich zostało poczęstowanych 

alkoholem i sięgnęło po napoje wysokoprocentowe podczas uroczystości rodzinnej. Znaczny 

odsetek respondentów przyznaje, że ich rodzice wiedzą o spożyciu przez nich alkoholu. 

Niepokojący jest fakt, że 40% uczniów twierdzi, że ich rodzice nie zareagowali na to, że pili 

alkohol, a wiedzieli o tym fakcie. Należy więc podjąć działania profilaktyczne, zapobiegające 

dalszemu rozwojowi problemu. 

W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie następujących działań: 

  Działania o możliwie najszerszym spektrum, docierającym do wszystkich dzieci  

i młodzieży w gminie, w celu obniżenia liczby uczniów inicjujących we wczesnych 

latach picie alkoholu. Skuteczne mogą okazać się np. profilaktyczne godziny 

wychowawcze, w czasie których opiekunowie będą podejmować działania 

profilaktyczne: realizacja rekomendowanych programów, wykorzystanie źródeł 

multimedialnych, spotkania z ekspertami np. osobami pracującymi z uzależnionymi.  

 Zorganizowanie kampanii informacyjnej dla młodzieży szkolnej w celu 

uświadomienia jak alkohol negatywnie wpływają na organizm człowieka oraz 

funkcjonowanie społeczności, poprzez różnego rodzaju akcje ulotkowe lub plakatowe.  

 Rozpowszechnianie wśród uczniów informacji na temat form pomocy w przypadku 

posiadania w rodzinie osoby uzależnionej. Ważną rolę w diagnozie dzieci dotkniętych 

tym problem, odgrywają nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie w placówkach, 

którzy poprzez obserwację i dyskretne wywiady powinny zwracać uwagę na 

symptomy świadczące o tym, że dziecko cierpi z powodu uzależnionego członka 

rodziny. Pomocne mogą okazać się również warsztaty psychologiczne (np. podczas 

godzin wychowawczych) polegające na pracy nad samooceną, budowaniem zaufania, 

ćwiczeniem różnego rodzaju umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w grupie, 

gry i zabawy pomagające w budowaniu więzi z innymi ludźmi, uczące norm z innymi 

ludźmi, dające szanse na budowanie pozytywnego wizerunku własnego, a także 

wycieczki, które będą pomagać budować relacje interpersonalne i pokazywać 

weselszy, otwarty świat.  

 Przeprowadzenie szkoleń dla rodziców (np. podczas wywiadówek), podczas których 

przekazana im będzie wiedza, na temat problemu picia napojów 

wysokoprocentowych, skutków wczesnej inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz 
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możliwości jej zapobiegania. Rodzice powinni zostać również przeszkoleni,  

w zakresie reagowania, w przypadku spożywania alkoholu przez dziecko. Warto 

skorzystać z darmowego przewodnika Jak rozmawiać z dzieckiem o alkoholu? 

Dostępnego na stronie trzymajpion.pl. Istotne jest dotarcie do jak największej liczby 

rodziców.  

 Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i pedagogów szkolnych  

z najważniejszych umiejętności wychowawczych dla nauczycieli. Tematyka zajęć 

powinna być nakierunkowana na obszar konfliktów międzypokoleniowych  

i komunikację, a także budowanie autorytetu opiekuna lub sposobu na jego 

odzyskanie. Istotne jest także, aby podczas szkoleń zwrócić uwagę nauczycieli na 

problem przyzwolenia społecznego na zakup alkoholu przez nieletnich.  

 Wykorzystywanie strategii alternatyw – angażowanie dzieci i młodzieży  

w atrakcyjne, bezpieczne aktywności (np. sportowe, artystyczne, plastyczne), które 

dopasowane będą do możliwości i potrzeb odbiorców. 

 Prowadzenie zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży mających na celu 

budowanie więzi pomiędzy uczniami oraz poczucie bezpieczeństwa i zaufania, gdyż 

to stanowi między innymi czynnik chroniący podejmowania zachowań ryzykownych 

przez dzieci i młodzież. 

 Rekomenduje się także stworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, celem aktywizacji 

społeczno-politycznej młodych mieszkańców. Warto, by taka instytucja miała realny 

wpływ na funkcjonowanie gminy Poczesna. 

 Podjęcie działań, mających na celu zapobieganie wczesnej inicjacji alkoholowej przez 

dzieci i młodzież. Przydatne w tym przypadku, będzie zastosowanie w działaniach 

profilaktycznych strategii edukacyjnej, która ma na celu rozwijanie ważnych 

umiejętności psychologicznych i społecznych. Zaleca się realizowanie ćwiczeń, gier 

psychoedukacyjnych, czy warsztatów, które będą rozwijały asertywność, uczyły 

nawiązywania relacji z innymi ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania 

konfliktów lub podnoszenia poczucia własnej wartości. 

 Rekomenduje się podjęcie działań profilaktycznych na poziomie uniwersalnym wśród 

dzieci i młodzieży. Zaleca się przeprowadzenie programu rekomendowanego przez 

Państwową Agencję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. Program 

Domowych Detektywów dla dzieci młodszych (Załącznik nr 1) i Fantastyczne 

możliwości dla dzieci starszych (Załącznik nr 2). Program należy dostosować do 

indywidualnych potrzeb.  
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NIKOTYNA 

Nikotyna to powszechny środek psychoaktywny – niestety, stosowany przez młodych, 

a nawet bardzo młodych ludzi. Istnieje długa lista skutków zdrowotnych palenia tytoniu, ale 

oprócz nich młodzież jest coraz częściej podatna na inne uzależnienia takie jak: narkotyki, 

alkohol, czy hazard. Powszechność nikotynizmu sprawia, że jest on przyczyną coraz większej 

ilości zgonów na całym świecie. Zauważalny jest również problem biernego palenia, czego 

skutkiem jest narażanie osób niepalących na wszelkie dolegliwości związane z tym nałogiem. 

Coraz częstym zjawiskiem wśród uczniów jest palenie papierosów elektronicznych  

tj. zasilane akumulatorem urządzenie inhalacyjne dające użytkownikowi podobne wrażenia 

jak przy paleniu tradycyjnych papierosów. Na poniższym obrazku zostały przedstawione 

najważniejsze wnioski wysnute z przeprowadzonych przez nas badań. 

 

WNIOSKI 

Palenie papierosów przez młodych mieszkańców gminy nie jest powszechne, bowiem  

16% sięgnęło po wyroby nikotynowe, a spośród tych osób większość próbowała kilka razy.  

Palenie papierosów elektronicznych jest bardziej powszechne wśród uczniów, gdyż sięgnęło 

po nie 21% respondentów. Niepokojący jest odsetek uczniów, którzy uważają, że papierosy 

elektroniczne są bezpieczne. Są uczniowie którzy palą zarówno papierosy elektroniczne, jak  

i tradycyjne wiele razy w ciągu miesiąca, dlatego działania profilaktyczne powinny odbywać 

się na poziomie uniwersalnym. 

• 26% badanych uważa, że ich rówieśnicy palą 
papierosy. 

• 16% uczniów paliło papierosy. 

• W ciągu ostatnich 30 dni 33% palących osób 
sięgnęło po papierosa 1-2 razy, a 8% pare razy 
(3-5). 

Skala palenia 
papierosów przez 
dzieci i młodzież 

• 21% próbowało paliće-papierosy, a 4% pali 
go często. 

• W ciągu ostatnich 30 dni 27% palących osób 
sięgnęło po e-papierosa 1-2 razy, a 15% wiele 
razy (więcej niż 6). 

• 64% dostało e-papierosa od kolegi, a 22% ma 
go na własność. 

• 42% uczniów uważa, że e-papierosy są 
bezpieczniejsze niż tradycyjne papierosy,  
a 8% twierdzi, że są one całkowicie 
bezpieczne.  

Skala palenia  
e-papierosów przez 

dzieci i młodzież 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator_litowo-jonowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inhalacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Palenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papieros
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W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie następujących działań: 

 Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu strategii informacyjnej, poprzez 

przekazywanie wiedzy na temat szkodliwości palenia tradycyjnych papierosów, jak  

i tych elektronicznych.  

 Pomocne w realizacji tej strategii, może być zaproszenie wykwalifikowanej osoby 

(np. lekarza), który w profesjonalny sposób przekaże uczniom odpowiedni zasób 

wiedzy, na temat skutków podejmowania takiego zachowania. 

 Aby zapobiegać sięgania przez młodzież po papierosy i e-papierosy, zaleca się 

również propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, poprzez 

przedstawianie korzyści za tym idących oraz możliwości tego osiągnięcia, a także 

poprzez rozpowszechnianie na ten temat atrakcyjnych ulotek, plakatów oraz 

zapewnianie uczniom możliwości uczestnictwa w zajęciach sportowych.  

 Ograniczanie dostępności papierosów i e-papierosów dla dzieci i młodzieży poprzez 

szkolenia dla sprzedawców wyrobów nikotynowych z zakresu przestrzegania zakazu 

sprzedaży papierosów osobom nieletnim oraz konsekwencji moralnych i prawnych za 

tym idących. 

NARKOTYKI 

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku nastąpił wzrost zainteresowania narkotykami,  

a co za tym idzie – wzrost liczby osób odurzających się. Wybór narkotyków nieustannie się 

zwiększa, można wyróżnić ich kilka rodzajów: 

 rozładowujące – opium i jego pochodne: morfina, kodeina, heroina i kodetylina,  

 psychotropowe – środki nasenne, uspakajające i przeciwbólowe, 

 pobudzające – kokaina, crack, kath i amfetamina,  

 halucynogenne – LSD, meskalina i grzyby halucynogenne, 

 odurzające – konopie i konopie indyjskie – marihuana, haszysz,  

 środki wziewne – rozpuszczalniki i kleje. 

Na rysunku znajdującym się poniżej przedstawione zostały wnioski z badań dotyczących 

spożywania substancji psychoaktywnych wśród badanych uczniów. 
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•Do zażywania środków psychoaktywnych 
przyznało się 7 osób. 

Skala zażywania 
narkotyków lub dopalaczy 

przez dzieci i młodzież 

•Uczniowie zażywali głównie substancje 
psychoaktywne mając 14-16 lat. 

Wiek inicjacji 
narkotykowej 

•Uczniowie próbowali głównie marihuany lub 
haszyszu oraz innych form konopii. 

Rodzaj zażywanej 
substancji 

•Młodzi ludzie deklarujący sięgnięcie po substancje 
psychoaktywne, po raz pierwszy zażyli je ze 
znajomymi na podwórku oraz w czasie imprezy 
towarzyskiej. 

•Motywem tego zachowania była 
przyjemność/relaksacja, ciekawość i chęć dobrej 
zabawy. 

Okoliczności zażycia 
substancji 

psychoaktywnych po raz 
pierwszy 

•3% ocenia możliwość zdobycia narkotyków  
i dopalaczy jako łatwe. 

•6% zna miejsca w swojej miejscowości, gdzie 
może kupić narkotyki lub dopalacze, a 4% zna 
konkretną osobę, u której może tekie substancje 
zakupić.  

Dostępność środków 
psychoaktywnych 

•Uczniowie uważają zażywanie narkotyków za 
szkodliwe lub zdecydowanie szkodliwe. 

• Na temat szkodliwości uczniowie rozmawiali 
głównie z nauczycielami i rodzicami. 

• Dla większości młodych ludzi uzależnienia 
od środków psychoaktywnych wiążą się 
z zaburzeniami zdrowia fizycznego  
i psychicznego (74%). 

• Nikt z uczniów nie miał żadnych przykrych 
doświadczeń związanych z zażywaniem 
środków psychoaktywnych. 

Wiedza uczniów na temat 
uzaleznień 



Diagnoza uczniowska lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Poczesna 

 

47 | S t r o n a  
 

WNIOSKI 

Problem zażywania substancji psychoaktywnych przez młodych mieszkańców gminy nie jest 

alarmujący, choć trzeba zwrócić na niego część uwagi. Niepokojący jest fakt, że 6% uczniów 

zna miejsca, w których może kupić substancje psychoaktywne. Część uczniów nie wie jakie 

mogą być konsekwencje zażywania takich środków, co domaga się zastosowania szerokich 

działań profilaktycznych na poziomie uniwersalnym. 

W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie następujących działań: 

 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 (Załącznik nr 3). 

 Prowadzenie działań profilaktycznych w szkole, mających na celu przekazywanie 

wiedzy na temat konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania 

narkotyków. Pomóc w tym, mogą ulotki, broszury czy plakaty, zawierające informacje na 

ten temat, a także zaproszenie osób, które mają za sobą negatywne doświadczenia 

związane z uzależnieniem od narkotyków i przekażą dostosowane do wieku i poziomu 

rozwoju uczniów -  informację na ten temat. 

 Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla rodziców, na temat reagowania  

w przypadku zażywania przez dzieci środków psychoaktywnych, rozpoznawania czy 

dziecko zażywa takie substancje, do kogo należy się zgłosić w przypadku doświadczenia 

tego problemu oraz jak rozmawiać z dzieckiem w przypadku podejmowania przez niego 

zachowań ryzykownych. 

 Szkolenie kadr – pracowników socjalnych, nauczycieli, terapeutów w zakresie pracy  

z osobami zażywającymi narkotyki w sposób okazjonalny lub szkodliwy. 

 Przeprowadzenie działań mających na celu informowanie dzieci i młodzieży na temat 

instytucji, gdzie mogą szukać pomocy. Ulotki, plakaty powinny być umieszczone  

w widocznych miejscach zarówno w szkołach, jak i innych instytucjach publicznych,  

a także powinny zawierać dane kontaktowe do instytucji pomocowych. 

 Rekomenduje się skorzystanie z programu Fred goes net (Załącznik 4)– to program 

profilaktyki selektywnej, którego adresatem są młode osoby w wieku 14-21 lat, które 

używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. 
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PRZEMOC 

   

W ostatnich latach niemal we wszystkich szkołach prowadzi się mniej lub bardziej 

intensywne działania zmierzające do zapobiegania przemocy. Może ona przybierać różne 

formy np. fizyczną, werbalną, czy elektroniczną. Ofiary przemocy szkolnej bardzo rzadko 

mówią dorosłym o swoich problemach, dlatego nie zawsze są rozpoznawane przez otoczenie. 

Następna tabela przedstawia problem przemocy wśród uczniów badanych szkół. 

 

WNIOSKI 

Problem przemocy w gminie jest znaczący bowiem prawie 1/3 uczniów przyznaje, że jej 

doświadczyła. Szczególnie dostrzegalnym rodzajem przemocy jest przemoc rówieśnicza. 

Większość uczniów doznało jej ze strony kolegów ze szkoły i 1/3 uważa, że  

w ich szkole występuje przemoc. Warto również pochylić się nad zjawiskiem cyberprzemocy 

i poszerzyć wiedzę uczniów zarówno na temat istoty tego problemu, jak i konsekwencji jej 

stosowania dla ofiary i sprawcy. 

W związku z powyższym rekomenduje się podjęcie następujących działań: 

 Zaleca się przeprowadzić zajęcia zgodne z rekomendowanym przez PARPA programem 

rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych przez rówieśników z powodu zachowań 

antyspołecznych. W profilaktyce warto również wykorzystać takie rodzaje zajęć jak:  

 Trening empatii – ćwiczenia w wyobrażaniu sobie przeżyć i emocji ofiar przemocy 

(Jak ty byś się poczuł/-a gdyby ktoś…?), które mają na celu wzbudzanie 

współodczuwania z potencjalnymi ofiarami przez ewentualnych świadków  

i potencjalnych sprawców aktów przemocy.  

• 27% młodych mieszkańców zadeklarowało 
doznanie kiedykolwiek przemocy. 

• Spośród tych osób większość doświadczyła 
przemocy ze strony kolegów ze szkoły (62%). 

•Aż 33% wszystkich respondentów przyznało, że  
w ich szkole występuje problem przemocy 
miedzy uczniami. 

• 20% uczniów stosowało przemoc. 

• 69% spośród stosujących przemoc, stosowało ją 
wobec rówieśników. 

• 9% zna kogoś kto doświadcza przemocy  
w swoim domu. 

• 15% przyznaje, iż doświadczyło cyberprzemocy.  

• 8% zadeklarowało stosowanie cyberprzemocy. 

Skala 
przemocy 
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 Trening atrybucji – ćwiczenia w wyjaśnianiu przyczyn zachowań w różnych 

sytuacjach (m. in. konfliktowych) z punktu widzenia drugiej osoby; ma to na celu 

rozwijanie umiejętności przewidywania, rozpoznawania i nazywania możliwych 

konsekwencji płynących z różnic w zakresie systemów wartości, obyczajów, stylów 

życia, upodobań (czyli wszystkiego co jest źródłem potencjalnego konfliktu).  

 Trening twórczego wykorzystywania podobieństw i różnic- ćwiczenie  

w identyfikowaniu i nazywanie podobieństw i różnic między różnymi osobami 

(grupami); poszukiwanie możliwości twórczego wykorzystywania różnic  

w działaniach oraz odwoływania się do wspólnoty ponad podziałami.  

 Symulacje doświadczania - organizowanie symulacji funkcjonowania przedstawicieli 

innych („obcych”) grup; inscenizowanie różnych sytuacji tak, by ich uczestnicy mogli 

przeżyć i zrozumieć (dzięki identyfikacji lub empatii) uczucia i działania innych  

w sytuacjach skrajnych. 

 Warsztaty radzenia sobie z trudnymi emocjami - poznawanie podstaw 

funkcjonowania emocjonalnego i sposobów niedestrukcyjnego, konstruktywnego 

radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i frustracją. 

 Rekomenduje się szkolenia dla rodziców i nauczycieli z zakresu problematyki agresji  

i przemocy, udzielania uczniom wsparcia, uczenia umiejętności psychologicznych  

i społecznych, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach 

kryzysowych.  

 Wspomniany już w raporcie Dan Olweus, norweski psycholog, podaje wskazówki 

pozwalające zidentyfikować ofiarę przemocy szkolnej. Według badacza dziecko takie: 

 jest często wyśmiewane, ośmieszane, poniżane, zastraszane, popychane, zmuszane do 

wykonywania poleceń kolegów, często też ma nieprzyjemne przezwisko, 

 może szukać swoich rzeczy, które często są chowane, rozrzucane albo niszczone,  

 ma wyraźne ślady fizyczne – zadrapania, sińce, także podarte lub zniszczone ubrania,  

 często płacze lub wygląda na osobę smutną, nieszczęśliwą,  

 może przejawiać nieoczekiwane zmiany nastroju – od smutku do irytacji lub nagłych 

wybuchów złości, 

 jest izolowane, niezapraszane do wspólnych działań, w czasie podziału na grupy 

zostaje samo, jako ostatnie wybierane jest do grupy, 

 ma problemy z głośnym wypowiadaniem się na lekcji, 

 traci zainteresowanie nauką, pogarszają się jego stopnie, 
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 spóźnia się do szkoły lub zaczyna chodzić i wracać z niej dziwną, okrężną trasą albo 

zaczyna unikać szkoły, wagaruje, 

 przerwy spędza samo lub stara się trzymać w pobliżu nauczyciela, 

 nie bierze udziału w imprezach i wyjazdach klasowych lub trzyma się podczas nich 

blisko dorosłych, 

 nie ma kolegów, nikt nie przychodzi do jego domu i ono samo też nikogo nie 

odwiedza, 

 skarży się na częste bóle głowy, brzucha, ma kłopoty ze snem, krzyczy lub płacze  

w nocy, 

 domaga się od rodziców dodatkowych pieniędzy. 

W podobny sposób autor definiuję sprawcę przemocy szkolnej. Stwierdza, że sprawcy 

zazwyczaj: 

 są starsi, silniejsi lub bardziej sprawni fizycznie od swoich ofiar,  

 są aktywni i energiczni, starają się dominować nad otoczeniem i próbują 

podporządkować sobie innych, 

 są impulsywni, łatwo wpadają w gniew, często są napięci lub sfrustrowani,  

 nie przestrzegają norm i reguł,  

 często wpadają w tzw. złe towarzystwo, dość wcześnie zaczynają pić alkohol, 

popełniają kradzieże i wchodzą w konflikty z prawem,  

 często się buntują, występują przeciw dorosłym, chociaż mogą też bać się silniejszych 

od siebie,  

 mają opinię twardych, nie przejawiają wstydu, poczucia winy i empatii wobec 

innych,  

 są raczej pewni i zadowoleni z siebie,  

 im są starsi, tym bardziej mają negatywny stosunek do szkoły i tym gorsze oceny,  

 zazwyczaj mają grupę osób, wśród których cieszą się popularnością. 

 Przeprowadzenie zajęć, mających na celu poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki 

przemocy. Zakres kierowanej do uczniów informacji, oprócz konsekwencji stosowania 

przemocy, powinien zawierać również treści na temat szerokiego spektrum rodzajów 

przemocy. Zaleca się stosowanie różnych technik i metod, które będą w atrakcyjny  

i aktywny sposób przekazywały informację.   
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 Przekazanie uczniom wiedzy, na temat możliwych form pomocy w przypadku 

doświadczania przez nich przemocy zarówno w szkole jak i w domu,  

a także w jaki sposób mogą reagować, jeśli będą świadkiem agresji. 

 W załączniku nr 5 znajduje się kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy 

wobec dziecka oraz propozycja algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia 

przemocy w rodzinie wobec dziecka, który zawiera informacje przydatne w diagnozie czy 

dane dziecko doświadcza przemocy oraz w jaki sposób należy w takim przypadku 

postępować. Kwestionariusz i algorytm zaleca się rozpowszechnić wśród pracowników 

oświaty oraz tych, którzy pracują bezpośrednio z dziećmi (np. wśród pracowników 

świetlic środowiskowych). Można go pobrać bezpośrednio ze strony 

https://www.niebieskalinia.pl/. 

 Warto przeprowadzić z uczniami warsztaty, podczas których poszerzą oni wiedzę na 

temat zjawiska cyberprzemocy i rozległych negatywnych konsekwencji jej stosowania. 

Zaleca się także, uświadomienie uczniom gdzie mogą uzyskać pomoc  

w przypadku bycia ofiarą lub świadkiem tego typu przemocy. 

 Rekomenduje się przeprowadzenie programu Archipelag Skarbów, którego głównym 

celem jest zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży. 

Program został szerzej przedstawiony w załączniku nr 6. 

PROFILAKTYKA 

Profilaktyka to ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju  

i zachowaniu ludzi. Profilaktyka szkolna to działania, które zapobiegają takim zjawiskom  

i zachowaniom, podejmowane w środowisku szkolnym. 

 

 

• Według 41% uczniów w ich szkołach brakuje 
spektakli lub musicali profilaktycznych. 

• 21% respondentów nie brało udziału  
w zajęciach profilaktycznych. 

• 61% brało udział w zajęciach 
profilaktycznych i uważa, że wiele się z nich 
dowiedziało. 

Profilaktyka 
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 Rekomenduje się organizowanie i finansowanie dla przedstawicieli placówek 

pracujących z dziećmi i młodzieżą szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące 

skutecznych strategii profilaktycznych oraz podnoszące ich kompetencje w zakresie 

realizacji warsztatów i zajęć profilaktycznych (w tym programów rekomendowanych). 

 Zaleca się również częstsze realizowanie działań profilaktycznych w szkole. 

 Na stronie internetowej ORE: www.ore.edu.pl, w zakładce Wychowanie  

i Profilaktyka/Programy profilaktyczne, zamieszczony jest bank informacji  

o programach profilaktycznych spełniających kryteria dobrej jakości. Może on służyć 

pomocą w wyborze profesjonalnej oferty dla szkół do realizacji w ramach Szkolnego 

Programu Profilaktyki. 
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5. Załączniki 

Załącznik nr 1 

Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” 

 

 ZAŁOŻENIA 

Program Domowych Detektywów (PDD) jest adaptacją amerykańskiego programu Slick 

Tracy Home Team Program, opracowanego na Uniwersytecie Minnesota w ramach Projektu 

Northland. Wraz z programem Fantastyczne Możliwości (FM) tworzy dwuletni program 

uniwersalnej profilaktyki alkoholowej. Podstawą do stworzenia projektu stały się uznane 

teorie wyjaśniające przyczyny sięgania przez dzieci i młodzież po alkohol i inne substancje 

psychoaktywne oraz wiedzę na temat czynników ryzyka i czynników chroniących 

związanych z indywidualnymi cechami nastolatka, jego rodziną, grupą rówieśniczą, szkołą 

oraz środowiskiem lokalnym. Autorzy programu odwołują się do teorii społecznego uczenia 

Alberta Bandury (1986), teorii uzasadnionego działania Icka Ajzena i Martina Fishbeina 

(1980), teorii zachowań problemowych Richarda Jessora (1987) oraz badań Denise Kandell 

(1992). Według założeń teorii społecznego uczenia używanie substancji psychoaktywnych 

•Uczniowie klas IV lub V szkół podstawowych oraz ich rodzice   
Grupa 

docelowa 

•Opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie 
problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie 
rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników 
chroniących. 

Cele 
programu 

 

Realizatorami programu są nauczyciel oraz pedagodzy szkolni, 
którzy ukończyli 8-godzinne szkolenie warsztatowe. Przedmiotem 
warsztatów jest zaprezentowanie uczestnikom założeń i przebiegu 
programu. Nie jest wymagany nadzór nad realizacją, niemniej 
pedagodzy szkolni, którzy nie realizują programu w klasach, są 
zachęcani do jego koordynacji na terenie szkoły oraz wspierania 
nauczyciel w jego zadaniach.   

Standardy 
realizacji 

•Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” 
Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii 
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa 
tel. 22 45 82 630, 
www.ipin.edu.pl 

Metryczka 
organizacji 
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jest społecznie wyuczonym zachowaniem, które kształtuje się i umacnia na skutek obserwacji 

oraz naśladowania zachowania innych osób. Naśladowanie atrakcyjnych modeli, jakimi  

w dzieciństwie są przede wszystkim rodzice, znaczący rówieśnicy, a także osoby z życia 

publicznego, jest dla dziecka a później nastolatka źródłem pozytywnych wzmocnień. Tak 

więc to, w jaki sposób zachowują się osoby ważne dla młodego człowieka może stać się 

zarówno czynnikiem ryzyka jak i czynnikiem chroniącym przed podejmowaniem 

niepożądanych zachowań. W związku z tym w programie zastosowano strategię 

profilaktyczną, polegająca na rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców. W trakcie 

programu rodzice są zachęcani m.in. do przemyślenia własnych zachowań związanych  

z piciem oraz podejmowania ze swoimi dziećmi rozmów na temat problemów związanych  

z alkoholem. Ze względu na znaczący wpływ, jaki na dorastających mają ich koledzy  

i koleżanki, w Programie Domowych Detektywów zastosowano także strategię edukacji 

rówieśniczej. 

Odpowiednio przygotowani uczniowie z klas, w których realizowany jest program, pełnią rolę 

liderów rówieśniczych. Ich zadaniem jest pomoc nauczycielowi w realizacji zajęć  

w klasie, także modelowanie pożądanych zachowań wśród swoich rówieśników. Działania  

w tym programie oparte są również na edukacji normatywnej, strategii profilaktycznej 

opracowanej na postawie teorii uzasadnionego działania. Autorzy tej teorii wskazali na 

znacznie przekonań dotyczących rozpowszechnienia oraz stopnia społecznej akceptacji 

określonych zachowań. Pogląd, iż używanie substancji psychoaktywnych jest powszechne  

i aprobowane stanowi istotny czynnik ryzyka sięgania po te środki. Dlatego też, podczas 

realizacji programu nauczyciele oraz rodzice są mobilizowani do wyrażania zdecydowanego 

sprzeciwu wobec sięgania po alkohol przez młodzież oraz własne dzieci. Rodzice są 

zachęcani również do ustalenia zasad dotyczących picia alkoholu i konsekwentnego ich 

egzekwowania. Zgodnie z teorią zachowań problemowych, takie zachowania jak używanie 

substancji psychoaktywnych, mimo że są ryzykowne dla zdrowia i prawidłowego rozwoju, 

pozwalają niekiedy zaspokajać ważne potrzeby oraz osiągać przez nastolatków ich cele 

rozwojowe. Niedostateczna umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami okresu dorastania jest 

czynnikiem ryzyka podejmowania zachowań problemowych. Wobec tego w programie 

zastosowano strategię rozwoju umiejętności życiowych, która polega na wyposażaniu 

młodych ludzi w umiejętności pozwalające zaspokajać ich potrzeby w bezpieczny  

i konstruktywny sposób. 
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Podczas realizacji programu poruszana jest kwestia umiejętności rozpoznawania  

i odpierania presji otoczenia skłaniającej do picia. Ponadto uczniom jest przekazywana 

wiedza o bezpośrednich psychospołecznych konsekwencjach picia alkoholu. Głównym celem 

programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej. Osiągniecie tego celu może przynieść 

większe i trwalsze efekty profilaktyczne. Badania wskazują, że im wcześniej dochodzi do 

inicjacji w piciu alkoholu, tym większe jest ryzyko rozwoju problemów z nim związanych  

w przyszłości. Ponadto, alkohol ułatwia wchodzenie w inne ryzykowne zachowania okresu 

dojrzewania takim jak: palenie papierosów, używanie narkotyków, przedwczesny seks, 

wagarowanie czy konflikty z prawem (Kandel, 1992). 

Program Domowych Detektywów ma rzetelne podstawy teoretyczne oraz empiryczne 

dotyczące psychospołecznych i behawioralnych czynników, które sprzyjają sięganiu przez 

młodzież po alkohol. Został też oparty na wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i zasad 

prowadzenia badań ewaluacyjnych (Perry i wsp., 1996, Williams i Perry, 2003). To, czy 

nastolatek sięgnie po alkohol czy też nie, zależy od wielu czynników. Przeciwdziałanie tak 

zróżnicowanym i często niekorzystnym wpływom wymaga wszechstronnych działań,  

w związku z tym w programie realizowane są zajęcia w klasie, do współpracy i udziału  

w nich zapraszani są rodzice i liderzy rówieśniczy. 
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a zdrowie nr 29. Alkohol i młodzież. Państwowa Agencja Rozwiązywania problemów 
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 OPIS PROGRAMU 

Program Domowych Detektywów składa się z dwóch części: szkolnej oraz domowej  

i jest utrzymany jest w konwencji nauki poprzez zabawę. Materiałem wykorzystywanym do 

pracy dziecka w szkole oraz w domu są cztery zeszyty komiksowe. W ramach zajęć w domu 

dzieci wraz ze swoimi rodzicami tworzą tzw. „domowe drużyny”. Zadaniem drużyn jest 

wspólna praca z wykorzystaniem wspomnianych zeszytów. Każdy z nich zawiera jedną 

zabawną historyjkę komiksową, trzy zadania dla „domowych drużyn” oraz krótkie porady 

przeznaczone dla rodziców. Bohaterami komiksów są młodzi detektywi Jaś i Małgosia, którzy 

modelują wśród uczniów pożądane zachowania i postawy. W komiksach poruszane są takie 

tematy jak: fakty i mity na temat alkoholu; wpływ środków masowego przekazu na 

kształtowanie się przekonań na temat alkoholu; rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia 

sobie z tą presją; powody, dla których młodzi ludzie piją alkohol oraz konsekwencje picia 

alkoholu przez dzieci i młodzież. Domowe Drużyny współpracują przez pięć tygodni. Celem 

tej współpracy jest ułatwienie rodzicom (bądź też pomoc w zapoczątkowaniu) rozmów  

z dziećmi na tematy związane z piciem alkoholu przez nastolatków oraz opracowanie 

rodzinnych zasad dotyczących alkoholu. W części przeznaczonej dla rodziców znajdują się 

informacje dotyczące problemów związanych z piciem alkoholu przez młodzież oraz 

konkretne wskazówki, jak rozmawiać z dzieckiem na temat zagrożeń związanych z sięganiem 

po alkohol. Rodzice są zachęcani do przyjęcia jednoznacznej postawy przeciwnej piciu 

alkoholu przez ich nastoletnie dzieci oraz konsekwentnego egzekwowania ustalonych zasad. 

Szkolna część programu realizowana jest przez nauczyciela-wychowawcę przy aktywnym 

udziale, wybranych przez całą klasę, liderów rówieśniczych. Nauczyciel inicjuje pracę 

„domowych drużyn” na zajęciach w klasie. W trakcie tych zajęć uczniowie zapoznają się  

z tematami zeszytów oraz omawiają wrażenia i doświadczenia z pracy z rodzicami. Do zadań 

liderów należy prezentowanie całej klasie wybranych treści komiksów oraz prowadzenie  

w małych grupach krótkich zajęć nawiązujących do ich treści. Nauczyciele i liderzy 

młodzieżowi otrzymują szczegółowe podręczniki do prowadzenia zajęć w klasie. 

Program Domowych Detektywów kończy się Wieczorem Jasia i Małgosi, popołudniowym 

spotkaniem wszystkich uczestników - uczniów, ich rodziców, nauczycieli i zaproszonych 

gości. W trakcie tego spotkania uczniowie prezentują gościom prace (plakaty, quizy, scenki), 
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wykonane pod kierunkiem nauczyciela i nawiązujące do treści programu. Głównym celem 

wieczoru jest spotkanie się wszystkich uczestników i podsumowanie całego programu oraz 

również – dobra zabawa. Realizacja całego programu trwa około 10 - 12 tygodni.   

 

 DOWODY JAKOŚCI PROGRAMU 

Proces adaptacji Programu Domowych Detektywów do polskich warunków kulturowych był 

ściśle związany z ewaluacją formatywną. W ramach tej ewaluacji przeprowadzono szereg 

badań jakościowych i ilościowych, takich jak: wywiady grupowe z realizatorami programu, 

obserwacje przebiegu zajęć w klasach, oraz badania ankietowe uczniów. Uzyskane dane 

umożliwiły zidentyfikowanie tych aspektów programu, które wymagały zmian oraz podjęcie 

szczegółowych decyzji dotyczących koniecznych modyfikacji. 

Skuteczność programu oceniono w kilkuetapowym, longitudinalnym projekcie badawczym, 

w którym analizowano łączny wpływ Programu Domowych Detektywów oraz Fantastyczne 

Możliwości. Głównym celem tego projektu była ocena trwałości w czasie efektów 

dwuletniego programu profilaktycznego. Badania prowadzono na podstawie quasi-

eksperymentalnego schematu badawczego, przeprowadzonego w warunkach naturalnych. 

Przedmiotem badań były rutynowe realizacje programu, prowadzone przez nauczycieli ze 

szkół z warszawskiej dzielnicy Ursynów. W grupie eksperymentalnej znalazło się 18 klas  

IV i V, a w grupie porównawczej – 16 klas IV i V. W obu tych grupach czterokrotnie 

przeprowadzono audytoryjne, anonimowe badania ankietowe uczniów. Kontrolowano 

ponadto jakość realizacji programu (wywiady grupowe z nauczycielami, wywiady 

telefoniczne z rodzicami, dane z dokumentacji programu). 

Uzyskane wyniki wykazały korzystne, utrzymujące się przez rok od zakończenia oddziaływań 

profilaktycznych, efekty programu dotyczące czynników warunkujących picie alkoholu przez 

młodzież. Szczególnie istotne okazały się zmiany dotyczące takich czynników jak: 

proalkoholowe postawy uczestników programu, wiedza na temat konsekwencji picia alkoholu 

oraz przekonanie o możliwości odmowy picia w sytuacji presji rówieśniczej. Przede 

wszystkim stwierdzono wpływ programu na zmienne behawioralne: ograniczenie 

przypadków upijania się i opóźnienie pierwszych prób picia alkoholu w towarzystwie 

rówieśników. 

Źródło: Pisarska A., Program Domowych Detektywów (w:) Rekomendowane programy 

profilaktyki uzależnień, Fundacja Praesterno, Warszawa, 2016 
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Załącznik nr 2 

Fantastyczne możliwości 

 

 ZAŁOŻENIA 

Program Fantastyczne możliwości (FM) jest adaptacją amerykańskiego programu Amazaing 

Alternatives, opracowanego na Uniwersytecie Minnesota w ramach Projektu Northland. Wraz 

z Programem Domowych Detektywów (PDD) tworzy dwuletni program uniwersalnej 

profilaktyki alkoholowej. Podstawą do stworzenia projektu stały się uznane teorie 

wyjaśniające przyczyny sięgania przez dzieci i młodzież po alkohol i inne substancje 

psychoaktywne oraz wiedzę na temat czynników ryzyka i czynników chroniących 

związanych z indywidualnymi cechami nastolatka, jego rodziną, grupą rówieśniczą, szkołą 

oraz środowiskiem lokalnym. Autorzy programu odwołują się do teorii społecznego uczenia 

Alberta Bandury (1986), teorii uzasadnionego działania Icka Ajzena i Martina Fishbeina 

(1980), teorii zachowań problemowych Richarda Jessora (1987) oraz badań Denise Kandell 

(1992). Według założeń teorii społecznego uczenia używanie substancji psychoaktywnych 

jest społecznie wyuczonym zachowaniem, które kształtuje się i umacnia na skutek obserwacji 

i naśladowania zachowania innych osób. Naśladowanie atrakcyjnych modeli, jakimi  

w dzieciństwie są przede wszystkim rodzice, znaczący rówieśnicy, a także osoby z życia 

• Uczniowie klas V lub VI szkół podstawowych oraz 
ich rodzice    

Grupa 
docelowa 

• Opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz 
ograniczanie problemów związanych z piciem 
alkoholu przez dorastających poprzez wzmacnianie 
rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych 
czynników chroniących. 

Cele 
programu 

 

Realizatorami programu są nauczyciel oraz pedagodzy 
szkolni, którzy ukończyli 8-godzinne szkolenie 
warsztatowe. Przedmiotem warsztatów jest 
zaprezentowanie uczestnikom założeń i przebiegu 
programu Fantastyczne możliwości. Nadzór nad realizacją 
programu nie jest wymagany, niemniej pedagodzy szkolni, 
którzy nie realizują programu w klasach, są zachęcani do 
koordynacji programu na terenie szkoły oraz wspierania 
nauczyciel w ich zadaniach.    

Standardy 
realizacji 

•Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej „ Pro-M”, 
Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, 
tel. 22 45 82 630 
www.ipin.edu.pl 

Metryczka 
organizacji 
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publicznego, jest dla dziecka a później nastolatka źródłem pozytywnych wzmocnień. Tak 

więc to, w jaki sposób zachowują się osoby ważne dla młodego człowieka może stać się 

zarówno czynnikiem ryzyka, jak i czynnikiem chroniącym przed podejmowaniem 

niepożądanych zachowań. W związku z tym w programie zastosowano strategię 

profilaktyczną, polegająca na rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców. Działania 

podejmowane w trakcie realizacji programu Fantastyczne możliwości oparte są na edukacji 

normatywnej, strategii profilaktycznej opracowanej na postawie Teorii uzasadnionego 

działania. Autorzy tej teorii wskazali na znacznie przekonań dotyczących rozpowszechnienia 

oraz stopnia społecznej akceptacji określonych zachowań. Przekonanie, iż używanie 

substancji psychoaktywnych jest powszechne i aprobowane, stanowi istotny czynnik ryzyka 

sięgania po te środki. Dlatego też podczas realizacji programu nauczyciele oraz rodzice są 

mobilizowani do wyrażania zdecydowanego sprzeciwu wobec sięgania po alkohol przez 

młodzież oraz własne dzieci. Rodzice są też zachęcani do ustalenia (lub zweryfikowania 

ustalonych podczas realizacji Programu Domowych Detektywów) zasad dotyczących picia 

alkoholu i konsekwentnego ich egzekwowania. Zgodnie z Teorią zachowań problemowych, 

takie zachowania jak używanie substancji psychoaktywnych, mimo iż są ryzykowne dla 

zdrowia i prawidłowego rozwoju, pozwalają niekiedy zaspokajać ważne potrzeby oraz 

osiągać przez nastolatków ich cele rozwojowe. Niedostateczna umiejętność radzenia sobie  

z wyzwaniami okresu dorastania jest czynnikiem ryzyka podejmowania zachowań 

problemowych. Wobec tego w programie Fantastyczne możliwości zastosowano strategię 

rozwoju umiejętności życiowych, która polega na wyposażaniu młodych ludzi w umiejętności 

pozwalające zaspokajać ich potrzeby w bezpieczny i konstruktywny sposób. 

Podczas programu ćwiczą, poprzez odgrywanie scenek, umiejętność odpierania presji 

otoczenia skłaniającej do picia. Ponadto uczniom jest przekazywana wiedza o bezpośrednich 

psychospołecznych konsekwencjach picia alkoholu. Głównym celem programu jest 

opóźnienie inicjacji alkoholowej. Osiągnięcie tego celu może przynieść większe i trwalsze 

efekty profilaktyczne. Badania wskazują, że im wcześniej dochodzi do inicjacji w piciu 

alkoholu, tym większe jest ryzyko rozwoju problemów z nim związanych w przyszłości. 

Ponadto, alkohol ułatwia wchodzenie w inne ryzykowne zachowania okresu dojrzewania 

takie jak: palenie papierosów, używanie narkotyków, przedwczesny seks, wagarowanie czy 

konflikty z prawem (Kandel, 1992). 

 Program Fantastyczne możliwości ma rzetelne podstawy teoretyczne i empiryczne dotyczące 

psychospołecznych i behawioralnych czynników, które sprzyjają sięganiu przez młodzież po 
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alkohol. Został także oparty na wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i zasad prowadzenia 

badań ewaluacyjnych (Perry i wsp., 1996, Williams i Perry, 2003). To, czy nastolatek sięgnie 

po alkohol czy też nie, zależy od wielu czynników. Przeciwdziałanie tak zróżnicowanym  

i często niekorzystnym wpływom wymaga wszechstronnych działań, w związku z tym  

w programie prowadzone są zajęcia w klasie, a do współpracy i udziału zapraszani są rodzice 

i liderzy rówieśniczy. Ponadto, realizatorzy są zachęcani do organizowania atrakcyjnych zajęć 

pozalekcyjnych oraz innych pozaszkolnych działań o charakterze profilaktycznym, 

przygotowywanych przy udziale osób ze społeczności lokalnej. 

Bibliografia 

1. Ajzen I., Fishbein M., Understanding attitudes and predicting social behavior. 

Englewood-Cliffs, N.J. Prentice-Hall., 1980. 

2. Bandura A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. 

Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall. , 1986. 

3. Jessor R., Problem-Behavior Theory, Psychosocial Development, and Adolescent 

Problem Drinking. “British Journal of Addiction”, 82, 1987, s. 331-342. 
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adolescence to adulthood: Further evidence for the Gateway Theory. “Journal of 
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5. Perry C., Williams C., Veblen-Mortenson S., Toomey T., Komro K., Anstine P., 

McGovern P., Finnegan J., Forster J., Wagenaar A., Wolfson M., Outcomes of  

a community-wide alcohol use prevention program during early adolescence: Project 

Northland. “American Journal of Public Health”, 86(7) 1996, s. 956-965. 

6. Williams C. Perry C., Doświadczenia i wnioski z Projektu Northland , (w:) Alkohol  

a zdrowie nr 29. Alkohol i młodzież. Państwowa Agencja Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych, Warszawa 2003, s. 57-79. 

 OPIS PROGRAMU 

Podobnie jak Program Domowych Detektywów, program Fantastyczne Możliwości składa się 

z części szkolnej i domowej. Realizacja programu rozpoczyna się Wieczorem fantastycznych 

pomysłów  -  spotkaniem uczniów, rodziców i nauczycieli, którego celem jest zainicjowanie 

programu oraz zachęcenie rodziców do aktywnego udziału w proponowanych aktywnościach. 

Cykl zajęć w klasie, prowadzonych przez nauczyciela i liderów młodzieżowych, składa się  

z 5 spotkań. Dotyczą one takich tematów jak: bezpośrednie konsekwencje picia alkoholu 



Diagnoza uczniowska lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Poczesna 

 

61 | S t r o n a  
 

przez młodzież, powody sięgania po alkohol, rozpoznawanie i odpieranie nacisków 

społecznych związanych z piciem alkoholu, ćwiczenie różnych sposobów odmawiania oraz 

propagowanie alternatywnych wobec picia alkoholu sposobów spędzania wolnego czasu. 

Punktem wyjścia do dyskusji w klasie jest materiał dźwiękowy, który zawiera opowiadania 

nastolatków uczących się w gimnazjum: 2 chłopców i 2 dziewczynek. Bohaterowie dzielą się 

ze słuchaczami refleksjami na temat ważnych dla nich wydarzeń. Zadania liderów  

w programie Fantastyczne możliwości, w porównaniu z Programem Domowych Detektywów, 

są znacznie bardziej rozbudowane i złożone. Liderzy kierują pracą małych grup i wykonują 

zadania polegające, m.in. na zbieraniu i notowaniu wyników dyskusji w małych grupach, 

prowadzeniu gier bądź odgrywaniu scenek. 

Domowa część programu realizowana jest równolegle z zajęciami w klasie. Podstawę tej 

części stanowią cztery broszury, adresowane przede wszystkim do rodziców. W broszurach 

poruszane są takie zagadnienia jak: sytuacje związane z piciem alkoholu, z którymi mogą 

stykać się dzieci; konsekwencje wczesnego sięgania po alkohol; informacje o alkoholu  

w środkach masowego przekazu (głównie w telewizji); rodzinne zasady dotyczące picia 

alkoholu, sposoby zapewnienia dzieciom atrakcyjnych form spędzania czasu z przyjaciółmi 

oraz ograniczenie dostępności alkoholu dla nastolatków w społeczności lokalnej. Zadania 

rodziców nie ograniczają się tylko do zapoznania z treścią kolejnych zeszytów, polegają 

również na rozwiązywaniu wraz z dziećmi zadań domowych. Celem zamieszczonych w tych 

zeszytach zadań jest stworzenie okazji do rozmowy na tematy związane z alkoholem. 

Program Fantastyczne możliwości kończy się wspólnym spotkaniem wszystkich uczestników 

- czyli Wieczorem dobrej zabawy. Realizacja programu Fantastyczne możliwości zajmuje 

około 12-14 tygodni.  

 DOWODY JAKOŚCI PROGRAMU 

Proces adaptacji programu do polskich warunków kulturowych był ściśle związany  

z ewaluacją formatywną. W ramach tej ewaluacji przeprowadzono wiele badań jakościowych 

i ilościowych, takich jak: wywiady grupowe z uczniami, liderami i realizatorami programu, 

obserwacje przebiegu zajęć w klasach, wywiady indywidualne z rodzicami, badania 

ankietowe uczniów i rodziców. Uzyskane dane umożliwiły zidentyfikowanie aspektów 

programu, które wymagały zmian oraz podjęcie szczegółowych decyzji dotyczących 

koniecznych modyfikacji. 
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Skuteczność programu oceniono w kilkuetapowym, longitudinalnym projekcie 

badawczym, w którym analizowano łączny wpływ Programu Domowych Detektywów oraz 

Fantastyczne Możliwości. Głównym celem tego projektu była ocena trwałości w czasie 

efektów dwuletniego programu profilaktycznego. Badania prowadzono na podstawie quasi-

eksperymentalnego schematu badawczego, przeprowadzonego w warunkach naturalnych. 

Przedmiotem badań były rutynowe realizacje programu, prowadzone przez nauczycieli ze 

szkół z warszawskiej dzielnicy Ursynów. W grupie eksperymentalnej znalazło się 18 klas  

IV i V, a w grupie porównawczej – 16 klas IV i V. W obu z tych grup czterokrotnie 

przeprowadzono audytoryjne, anonimowe badania ankietowe uczniów. Kontrolowano 

ponadto jakość realizacji programu (wywiady grupowe z nauczycielami, wywiady 

telefoniczne z rodzicami, dane z dokumentacji programu). 

Uzyskane wyniki wykazały korzystne, utrzymujące się przez rok od zakończenia oddziaływań 

profilaktycznych, efekty programu dotyczące czynników warunkujących picie alkoholu przez 

młodzież. Szczególnie istotne okazały się zmiany dotyczące takich czynników jak: 

proalkoholowe postawy uczestników programu, wiedza na temat konsekwencji picia alkoholu 

oraz przekonanie o możliwości odmowy picia w sytuacji presji rówieśniczej. Przede 

wszystkim, stwierdzono wpływ programu na zmienne behawioralne: ograniczenie 

przypadków upijania się i opóźnienie pierwszych prób picia alkoholu w towarzystwie 

rówieśników. 

Źródło: Pisarska A., Program Fantastyczne Możliwości (w:) Rekomendowane programy 

profilaktyki uzależnień, Fundacja Praesterno, Warszawa, 2016 
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Załącznik nr 3 

Szkolna interwencja profilaktyczna 

 

 ZAŁOŻENIA 

Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w swoich założeniach nawiązuje do krótkiej 

interwencji stosowanej przez lekarzy pierwszego kontaktu wobec osób dorosłych 

nadużywających alkoholu oraz zasad interwencji kryzysowej. Adresowana jest do rodziców  

i ich dzieci, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysu związanego z używaniem przez dziecko 

narkotyków. Rola szkoły polega, przede wszystkim, na udzieleniu wsparcia rodzicom  

i uczniom w poradzeniu sobie z problemem poprzez dostarczenie odpowiednich informacji  

i zaproponowanie konkretnego sposobu rozwiązania problemu. Jednocześnie wyrażany jest 

brak akceptacji dla łamania przez ucznia zasady szkolnej, która zobowiązuje do nieużywania 

substancji psychoaktywnych. Interwencję trzeba podejmować jak najwcześniej, aby 

zapobiegać poważnym szkodom, jakie mogą wynikać z sięgania po środki psychoaktywne. 

Używanie przez nastolatka zarówno legalnych (alkohol, papierosy) jak i nielegalnych 

substancji psychoaktywnych (narkotyki) jest zawsze zachowaniem ryzykownym, bez względu 

na swoją częstotliwość. Nawet okazjonalne sięganie po substancje psychoaktywne może 

prowadzić do negatywnych konsekwencji, takich jak: upojenie alkoholowe, zachowania 

impulsywne, wypadki, urazy, zatrucia związane z zażyciem zanieczyszczonego narkotyku, 

zaburzenia pracy układu oddechowego lub układu nerwowego. Osoby odurzone, częściej 

stają się też ofiarami przestępstw: kradzieży, gwałtów, pobić. 

• Uczniowie ze wszystkich poziomów szkół, którzy 
sięgają po substancje psychoaktywne.  

Grupa 
docelowa 

• Celem ogólnym programu jest ograniczenie 
używania substancji psychoaktywnych przez 
uczniów oraz poprawa ich funkcjonowania  
w szkole.   

Cele 
programu 

•Pracownia Profilaktyki Młodzieżowej „ Pro-M”, 
Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i 
Neurologii, 
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, 
tel. 22 45 82 630 
www.ipin.edu.pl 

Metryczka 
organizacji 
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Wczesna interwencja w przypadku sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne ma 

ogromne znaczenie dla zmiany zachowania nastolatków. Może zapobiegać poważnym 

problemom zdrowotnym i społecznym. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele nie ignorowali 

żadnych sygnałów mogących wskazywać na kontakty ucznia ze środkami odurzającymi i od 

razu podejmowali działania interwencyjne. Ze względu na trudną sytuację psychologiczną 

ucznia i jego rodziców, interwencja musi być nastawiona na udzielenie im pomocy i wsparcia. 

Uczeń przyłapany w szkole na piciu alkoholu lub braniu narkotyków jest w bardzo trudnej 

psychologicznie i społecznie sytuacji. Wie, że przekroczył obowiązujące zasady zachowania, 

że złamał pewne reguły. Istnieje wszakże prawdopodobieństwo, że przypadek ujawniony  

w szkole jest „wierzchołkiem góry lodowej" i branie narkotyków, czy picie alkoholu 

wymknęło się już spod kontroli ucznia. Samodzielne rozwiązanie zaistniałej sytuacji 

przekracza możliwości nastolatka i w związku z tym potrzebuje on wsparcia i pomocy. 

Rodzice, którzy dowiadują się, że ich dziecko ma doświadczenia związane z używaniem 

środków psychoaktywnych, lub jest o to podejrzewane, również znajdują się pod wpływem 

silnego stresu. Doświadczają emocji typowych dla takiego stanu: lęku, obniżonego nastroju, 

rozdrażnienia, wstydu, zdenerwowania, złości lub poczucia winy. W takiej sytuacji mogą 

reagować obronnie - zamykać się w sobie i unikać kontaktów z innymi ludźmi. Mogą też czuć 

się bezradni i niekompetentni. Trudno im wtedy podejmować racjonalne decyzje  

i konsekwentne działania. Aby pomóc własnemu dziecku, sami musza otrzymać pomoc  

i wsparcie. Wyraźne określenie obowiązujących w szkole zasad i konsekwencji ich łamania 

sprzyja przestrzeganiu tych zasad. W regulaminie szkoły są zapisane zasady dotyczące zakazu 

picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków. Aby pełniły swoją funkcję 

uczniowie, rodzice i nauczyciele muszą je znać a także rozumieć ich ochronne znaczenie. 

Szkolne zasady, tak samo jak przepisy prawne tracą swoje znaczenie jeśli nie są 

egzekwowane. Dlatego ważne jest ustalenie trybu postępowania, wobec ucznia sięgającego 

po środki psychoaktywne oraz zapoznanie całej społeczności szkolnej z tą procedurą, zanim 

pojawi się konkretny problem. Ustalona procedura powinna oczywiście być ujednolicona  

(w ogólnym zarysie) i stosowana konsekwentnie we wszystkich sytuacjach związanych  

z łamaniem szkolnych zasad. Uprzedzenie wszystkich uczniów i rodziców co się stanie  

w przypadku, gdy konkretny uczeń będzie podejrzewany o używanie substancji 

psychoaktywnych jest skutecznym rozwiązaniem ponieważ: 

 wskazuje, że szkoła poważnie traktuje obowiązujący zakaz używania tego typu 

substancji, 
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 dowodzi, że personel nie będzie zupełnie bezradny wobec przypadków łamania 

szkolnych zasad, 

  może zapobiegać naruszeniu przyjętych zasad przez uczniów. 

 OPIS PROGRAMU 

Schemat metody interwencji profilaktycznej 

Rozmowa z uczniem, w trakcie której osoba prowadząca: 

 wyjaśnia powody zaproszenia ucznia na rozmowę ( nazywa problem); 

 dokonuje (na podstawie zebranych informacji) próby oceny skali problemu ucznia 

związanego z - używaniem przez niego substancji psychoaktywnych; 

  udziela informacji zwrotnej na temat: zmian, jakie są zaszły w funkcjonowaniu ucznia, 

bezpośrednich zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa związanych z używaniem danego 

środka psychoaktywnego oraz dalszych kroków jakie będą podejmowane (w tym 

nawiązania kontaktu z rodzicami). 

Rozmowa z rodzicami, w trakcie której osoba prowadząca: 

  informuje o powodach zainteresowania się ich dzieckiem, 

  wymienia się informacjami o stanie dziecka, 

  udziela informacji o zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka, związanych 

z    dalszym używaniem danego środka psychoaktywnego, 

  proponuje podjęcie kolejnych działań, których efektem będzie wspólne sformułowanie, 

 propozycji kontraktu dla dziecka. Kontrakt może również zawierać zobowiązania 

rodziców i szkoły, które służą wspieraniu dziecka w jego przestrzeganiu. 

Wspólne spotkanie z uczniem i jego rodzicami 

Spotkanie to służy przedstawieniu uczniowi wspólnego stanowiska szkoły i rodziców oraz 

zapoznaniu go z kontraktem. Uczeń przed podpisaniem kontraktu, ma prawo negocjowania 

zawartych tam warunków i dołączenia własnych propozycji.   

 STANDARDY REALIZACJI 

Program w szkole może realizować każdy pracownik szkoły, który brał udział w dwóch 

szkoleniach: 

 rady pedagogicznej – 4-godzinne spotkanie, którego celem jest zainicjowanie 

procesu wprowadzania metody interwencji do szkół, przekazanie wiedzy na temat: 
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założeń, etapów oraz przebiegu szkolnej interwencji profilaktycznej, działania 

substancji psychoaktywnych a także sygnałów wskazujących na ich używanie, 

 grupy nauczycieli i pedagogów szkolnych chętnych do prowadzenia działań 

interwencyjnych w szkole - jest to 12-godzinne szkolenie, którego celem jest 

przygotowanie uczestników do prowadzenia rozmów interwencyjnych z uczniami  

i ich rodzicami oraz sporządzania kontraktu. 

Realizatorzy programu powinni posiadać wiedzę o substancjach psychoaktywnych ze 

szczególnym uwzględnieniem bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia oraz umiejętności 

nawiązywania i utrzymania kontaktu w sytuacjach konfliktowych, prowadzenia rozmowy 

interwencyjnej z uczniem i rodzicami oraz zawierania i przestrzegania zasad kontraktu. 

 DOWODY JAKOŚCI PROGRAMU 

W badaniach ewaluacyjnych uczestniczyło 11 szkół (2 podstawowe, 6 gimnazjów, 3 szkoły 

średnie) z 3 różnych miejscowości. 

W pierwszym etapie realizacji projektu przeprowadzono diagnozę sytuacji w każdej szkole. 

Była ona oparta na indywidualnych wywiadach prowadzonych z przedstawicielami dyrekcji, 

nauczycieli i rodziców oraz z pedagogiem szkolnym. Na tej podstawie opracowywano  

i przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla poszczególnych rad pedagogicznych oraz dla 

chętnych nauczycieli i pedagogów szkolnych. 

W drugim etapie, który nastąpił po około roku od rozpoczęcia działań, 

przeprowadzono ewaluację procesu realizacji i wyników projektu. Była ona oparta na 

zogniskowanych wywiadach grupowych prowadzonych osobno z przedstawicielami każdej  

z jedenastu szkół. Do udziału w wywiadach starano się zaprosić te osoby, które były 

najbardziej aktywne i zaangażowane w działania związane z projektem. 

Oceny przydatności metody interwencji profilaktycznej w warunkach szkolnych dokonano  

w oparciu o analizę jakościową i ilościową danych zebranych w trakcie wywiadów 

grupowych. W wyniku przeprowadzonych analiz wyodrębniono łącznie 34 interwencje 

przeprowadzone w 11 szkołach, przy czym w szkołach podstawowych było ich 4,  

w gimnazjach 17 i w liceach 13. Nie było takiej szkoły, w której nie prowadzono działań 

interwencyjnych. Liczba interwencji prowadzonych w szkołach wahała się od jednej do 

sześciu. Większość z nich była prowadzona zgodnie z przyjętymi założeniami i schematem. 

Pozytywne efekty (czyli trwała pozytywna zmiana zachowania ucznia lub niestwierdzenie 

ponownego łamania szkolnych zasad) według oceny nauczycieli uzyskano w przypadku  

15 interwencji. W 12 interwencjach uzyskano efekty, które trudno było nauczycielom 
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jednoznacznie ocenić np. przyniosły pożądane skutki tylko w przypadku niektórych osób lub 

działania były jeszcze w toku albo brakowało jednoznacznych danych na temat rezultatów.  

W 7 przypadkach działania zakończyły się niepowodzeniem. Nauczyciele przyjmowali różne 

kryteria porażki od stwierdzenia braku pozytywnych zmian w zachowaniu, poprzez widoczne, 

ale krótkotrwałe pozytywne zmiany lub zmiany częściowe, np. uczeń przestał pić alkohol  

w szkole, ale pije go poza nią. 

Przeprowadzone analizy statystyczne wskazują, ze im więcej elementów metody zostało 

wykorzystanych przez nauczycieli w kontakcie z uczniem, tym wyższe było 

prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. 

Źródło: Borucka A., Szkolna interwencja profilaktyczna (w:) Rekomendowane programy 

profilaktyki uzależnień, Fundacja Praesterno, Warszawa, 2016 
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Załącznik nr 4 

Fred goes net 

 

 ZAŁOŻENIA 

Adresatami programu Fred są młode osoby używające narkotyków w sposób okazjonalny, 

często „przyłapane” na używaniu lub posiadaniu substancji, uprzednio nie korzystające  

z żadnej formy pomocy. Zazwyczaj są to osoby, które kwestii używania substancji nie 

spostrzegają jako problemu lub mają niską świadomość w tym zakresie bądź ich podejście do 

używania narkotyków lub alkoholu cechuje ambiwalencja. Zgodnie z Transteoretycznym 

Modelem Zmiany (Prochaska i DiClemente) skuteczna interwencja jest możliwa na bardzo 

wczesnym etapie zmiany zachowania, w którym użytkownik nie jest jeszcze zainteresowany 

pomocą lub terapią. Strategia wczesnej interwencji Fred jest ukierunkowana na udzielanie 

młodym ludziom wsparcia, identyfikowanie motywacji używania narkotyków oraz 

wzmacnianie umiejętności oceny ryzyka. Program jest prowadzony z wykorzystaniem metod 

i „ducha” dialogu motywującego Millera i Rollnicka, który stanowi formę „terapii 

dyrektywnej skupionej na kliencie, której celem jest rozwiązanie kwestii często 

ambiwalentnej postawy wobec zmiany zachowania”. Rozmowy motywujące przeprowadzane 

są w taki sposób by użytkownicy narkotyków pozbywali się oporu, zgłębiali kwestię 

•Program jest adresowany do osób młodych w wieku 14 – 21 
lat, które używają alkoholu lub środków odurzających, 
substancji psychotropowych, środków zastępczych lub 
nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny 
lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób 
używających heroiny lub osób uzależnionych. 

Grupa 
docelowa 

•Celem programu jest przeciwdziałanie rozwojowi 
uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Cel ten jest osiągany 
poprzez pogłębienie wiedzy uczestników programu na temat 
zdrowotnych, społecznych i prawnych konsekwencji 
używania substancji psychoaktywnych (alkoholu  
i narkotyków) oraz wiedzy na temat miejsc pomocy, a także 
poprzez zmianę postaw wobec używania ww. substancji. 

Cele 
programu 

•Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 
ul. Dereniowa 52/54, O2-677 Warszawa 
tel. 22 641 15 01 
fax. 22 641 15 65 
www.kbpn.gov.pl 
kbpn@kbpn.gov.pl 
profilaktyka@kbpn.gov.pl 

Metryczka 
organizacji 
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problemowego zachowania i zwiększali motywację do zmiany. Główne zasady pracy 

motywującej to empatyczne reagowanie, podążanie za oporem, unikanie sporów, rozwijanie 

sprzeczności oraz wzmacnianie poczucia sprawczości. W programie są wykorzystywane 

ponadto założenia teorii salutogenezy (Antonowsky), interakcji tematycznej (Cohn), 

psychoedukacji oraz wiedza na temat procesu grupowego (Antons, Vopel, Schaffer, 

Galinsky). 

 OPIS PROGRAMU 

Program jest prowadzony we współpracy z lokalnie działającymi instytucjami  

i organizacjami (partnerami) – szkołą, policją, podmiotami leczniczymi. Zaleca się 

uzgodnienie szczegółowych zasad współpracy i zadań poszczególnych partnerów. 

Uzgodnienie to może mieć formę pisemnego porozumienia. Głównym zadaniem partnerów 

jest docieranie z informacją o programie do grupy docelowej. Program składa się z rozmowy 

wstępnej, zajęć warsztatowych i rozmowy końcowej. 

Rozmowa wstępna to krótkie spotkanie mające na celu wstępne poznanie problemu młodego 

użytkownika narkotyków lub alkoholu oraz zmotywowanie go do udziału w programie. 

Rozmowa prowadzona w duchu dialogu motywującego i przekazanie najważniejszych 

informacji na temat programu; umożliwia ona także zmianę poczucia „bycia pod presją”  

i dostrzeżenie osobistych korzyści w efekcie uczestnictwa w zajęciach. 

Właściwe zajęcia to 2, 3 lub 4 spotkania, które trwają łącznie 8 godzin. Zajęcia odbywają się 

w małych grupach, (6 do 12 osób). Prowadzone są metodami warsztatowymi, tj. praca 

indywidualna, praca w parach, dyskusja plenarna, quiz, test, odgrywanie scenek, ćwiczenia 

energetyzujące, informacje zwrotne. Tematyka zajęć części pierwszej programu obejmuje 

poznanie się członków grupy i stworzenie atmosfery zaufania, aspekty prawne związane  

z używaniem narkotyków oraz dostarczenie informacji na temat narkotyków, ze szczególnym 

uwzględnieniem substancji najczęściej używanej przez członków danej grupy. Część druga 

jest poświęcona pogłębieniu wiedzy na temat substancji, uzależnienia oraz analizie własnego 

wzoru używania narkotyków. Kolejne spotkania służą zidentyfikowaniu osobistych 

czynników ryzyka i czynników chroniących oraz zwiększeniu motywacji do ograniczenia 

używania substancji lub całkowitej abstynencji. Po zakończeniu programu uczestnicy 

wypełniają anonimową ankietę ewaluacyjną i otrzymują świadectwo udziału w programie. 

Program powinien być prowadzony zgodnie z zaleceniami, scenariuszami i metodami 

ewaluacji zamieszczonymi w podręczniku „Fred goes net – wczesna interwencja dla młodych 
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osób używających narkotyków”, wydanym przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania 

Narkomanii.   

 STANDARDY REALIZACJI 

Program może być prowadzony w pozaszkolnych placówkach (publicznych  

i niepublicznych) oferujących pomoc profilaktyczną lub profilaktyczno-leczniczą osobom 

używającym narkotyków. Placówki te powinny spełniać następujące warunki: dysponowanie 

pomieszczeniami odpowiednimi do prowadzenia zajęć w małych grupach, utrzymywanie 

współpracy z lokalnie działającymi służbami i instytucjami takimi jak szkoły, policja, sąd 

rodzinny, podmioty lecznicze. 

Realizatorem programu może być osoba, która posiada wiedzę na temat zagadnień 

narkomanii, doświadczenie w pracy z młodzieżą w obszarze profilaktyki lub terapii 

uzależnień oraz umiejętności pracy z grupą metodami warsztatowymi. Warunkiem uzyskania 

certyfikatu realizatora programu jest ukończenie kilkudniowego szkolenia organizowanego 

przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: informacje o programie, zasady implementacji, 

standardy realizacji programu, metody dialogu motywującego, wstępna rozmowa 

motywująca, realizacja zajęć grupowych, ewaluacja programu. Szkolenie jest prowadzone 

metodami wykładowo – warsztatowymi. Krajowe Biuro organizuje ponadto spotkania 

superwizyjne dla realizatorów, umożliwiające doskonalenie metod pracy, w szczególności 

wykorzystanie dialogu motywującego oraz omówienie trudności w realizacji programu. Lista 

realizatorów programu jest dostępna na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii www.programfred.pl 

 DOWODY JAKOŚCI PROGRAMU 

Program FreD goes net był poddany ewaluacji w okresie od X. 2008 r. do I. 2010 r. w ramach 

międzynarodowego projektu. Badanie dotyczyło ewaluacji projektu jako całości oraz oceny 

implementacji i efektów wdrożenia programu w krajach pilotażowych, w tym w Polsce. 

Większość uczestników programu zadeklarowała, że dzięki udziałowi w programie znacznie 

zwiększyła się ich wiedza na temat ryzyka związanego z używaniem alkoholu  

(88% uczestników) i narkotyków ( 93% uczestników), a także możliwości uzyskania pomocy. 

70,5% uczestników zadeklarowało, że dzięki programowi uległy zmianie ich przekonania na 

temat używania narkotyków, natomiast 69,6% zadeklarowało taką zmianę w zakresie picia 

alkoholu. Intencję ograniczenia używania alkoholu wyraziło 73,9% osób, a narkotyków 
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82,6% osób. Większość zamierzała całkowicie zaprzestać używania narkotyków, natomiast  

w przypadku używania alkoholu taką intencję wyraziło ok. 28,6% osób. Udział w programie 

wpłynął ponadto na zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych  

z piciem alkoholu (deklaracje 92,2% uczestników programu) i narkotyków ( 95,5%). Program 

został dobrze oceniony przez grupę docelową - prawie 85% uczestników poleciłoby go swoim 

rówieśnikom. Program znajduje się w międzynarodowej bazie programów dobrej jakości 

EDDRA http://www.emcdda.europa.eu/best-practice 

Źródło: Radomska A., FreD goes net (w:) Rekomendowane programy profilaktyki 

uzależnień, Fundacja Praesterno, Warszawa, 2016. 
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Załącznik nr 6 

                       Archipelag skarbów  

 

 

 

 

 ZAŁOŻENIA 

Program Archipelag Skarbów opiera się na modelu profilaktyki zintegrowanej,  

w którym przyjmuje się, że „treści programu muszą dotyczyć kluczowych rozwojowo 

tematów i uruchamiać głębokie, silne motywacje skłaniające do zgeneralizowanej zmiany 

postępowania” (Grzelak, 2009; ss. 322-362). Program odwołuje się do marzeń i pragnień 

młodych ludzi związanych ze szczęściem w miłości i życiu osobistym oraz realizacją 

życiowych pasji. Program jest ukierunkowany na osłabienie czynników ryzyka  

i wzmacnianie  działania czynników chroniących, które mają udokumentowany w badaniach 

związek z podejmowaniem przez młodzież zachowań problemowych (Grzelak i in. 2015). 

Wzmacniane czynniki chroniące to: więź z rodzicami, nauczycielami oraz innymi 

pozytywnymi dorosłymi oraz utożsamianie się z własnym system wartości (religijnym lub 

świeckim). Uczestniczenie w programie ma chronić młodzież przed negatywnym wpływem 

•Uczniowie klas II-III gimnazjum i ich rodzice oraz 
wychowawcy i nauczyciele.   

Grupa 
docelowa 

•Celem  głównym programu jest zapobieganie różnym 
zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży.  Cele 
szczegółowe to:  ograniczenie wczesnych kontaktów 
seksualnych młodzieży i problemów z nimi związanych, 
ograniczenie picia  alkoholu, używania narkotyków  
i dopalaczy, ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej 
(fizycznej, słownej oraz o podtekście seksualnym). 

Cele 
programu 

•Instytut Profilaktyki Zintegrowanej 
ul. Ogrodowa 8 
05-230 Kobyłka 
tel: 692-822-302 
e-mail: biuro@ipzin.org 
www.ipzin.org 

Metryczka 
organizacji 
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przebywania w środowisku osób, które sięgają po substancje psychoaktywne (alkohol  

i narkotyki). Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi wartościami oraz nad 

stylem życia. Służy temu nawiązanie dobrego kontaktu trenerów z młodzieżą, wykorzystanie 

w praktyce wiedzy na temat dynamiki pracy z dużą grupą młodzieży, zachęcanie uczestników 

programu do zachowań prozdrowotnych i wprowadzania konkretnych pozytywnych zmian  

w swoim postępowaniu. 

 OPIS PROGRAMU 

Program dla młodzieży jest realizowany w formie mityngów w dużych grupach (od 60 do  

200 osób), trwających po 3,5 godziny każdy.  

 Mityng 1 - poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym  rozumienia siebie, własnych 

emocji i relacji z innymi osobami a także tematyce zagrożeń wieku dorastania - 

sięganiu po alkohol, narkotyki i dopalacze.  

 Mityng 2 – poświęcony jest zagadnieniom związanym z seksualnością człowieka. 

Nastoletni uczestnicy programu są zachęcani do wstrzemięźliwości seksualnej aż do 

pełnoletności.  

Podczas realizacji programu są poruszane tematy związane z wywieraniem presji 

rówieśniczej i sposobami radzenia sobie z nią, zachowaniami agresywnymi i zachowaniach 

 o uprzedmiotawiającym charakterze, zwłaszcza w relacjach chłopcy – dziewczęta. 

Program kończy się Festiwalem Archipelagu Skarbów, który jest okazją do aktywnego 

udziału młodzieży w formułowaniu przekazu profilaktycznego adresowanego do ich 

rówieśników. Młodzież prezentuje swoje własne prace (prezentacje, wiersze, piosenki, 

rysunki) dotyczące podanych tematów profilaktycznych. 

Metody zastosowane w programie to mini-wykłady ilustrowane prezentacjami 

multimedialnymi, ćwiczenia aktywizujące młodzież takie jak: dialog z przedstawicielami 

młodzieży, burza mózgów, fantazja sterowana, scenki odgrywane na forum, a ponadto 

świadectwa zdrowego stylu zycia przekazywane przez realizatorów i wolontariusz programu 

oraz nagrane świadectwa znanych ludzi).  Uczestnicy ćwiczeń i scenek są chwaleni przez 

realizatorów,  nagradzani brawami przez młodzież i otrzymują drobne nagrody.  Realizacja 

programu obejmuje również przeprowadzenie 1,5 godzinnego spotkania z rodzicami. Rodzice 

są zapoznawani  z celami, założeniami i przebiegiem programu Archipelag Skarbów 

oraz  wybranymi wynikami badań, które pokazują chroniącą rolę rodziców i innych 

pozytywnych dorosłych w życiu ich własnych dzieci. Kolejnym elementem programu jest  

1,5 godzinne szkolenie dla rady pedagogicznej, w trakcie którego nauczyciele są informowani 
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o celach Archipelag Skarbów i przekazywanych w nich treściach. Ponadto prezentowane są 

wyniki badań dotyczące młodzieży i skutecznych strategii profilaktycznych, które mogą 

zostać wykorzystane w pracy wychowawczej. 

Program może być poprzedzony badaniem ankietowym w klasach. Celem badania jest 

diagnoza problemów i pozytywnego potencjału młodzieży, która obejmuje pomiar wielu 

wskaźników związanych z postawami i zachowaniami młodzieży. Wyniki diagnozy są 

udostępniane szkołom w postaci raportu.   

 STANDARDY REALIZACJI 

Program jest realizowany przez 3-4 osobowy zespół trenerów, którzy posiadają certyfikat 

wydany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Szkolenie trenerów programu Archipelag 

Skarbów trwa 200-250 godzin i kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną  

i praktyczną. Każdy trener programu musi się legitymować wiedzą na temat: zasad skutecznej 

komunikacji, profilaktyki problemów młodzieży oraz modelu profilaktyki zintegrowanej. 

Wymagane jest aby trenerzy uczestniczyli w spotkaniach superwizyjnych i brali udział 

corocznym 3-dniowym Ogólnopolskim Zjeździe Archipelagu Skarbów. Do realizacji 

programu w szkole potrzebna jest sala/aula wyposażona w 2 mikrofony bezprzewodowe, 

nagłośnienie, rzutnik multimedialny, duży ekran oraz krzesła dla odbiorców programu.  

 DOWODY JAKOŚCI PROGRAMU 

Badania dotyczące ewaluacji procesu są prowadzone systematycznie od roku 2006. Składają 

się one z kilku elementów:  

 badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodzieży, których celem jest ocena 

przydatności programu i jego poszczególnych części i poziomu zmotywowania do 

przyjęcia zdrowego stylu życia.  

 informacji uzyskanych od pedagogów szkolnych, dotyczących oceny poszczególnych 

składowych programu tj. programu dla młodzieży, spotkania z rodzicami i szkolenia 

nauczycieli.  

 wymiany informacji w grupie trenerów prowadzących daną edycję programu na temat 

jego przebiegu.  

Od września 2011 do czerwca 2015 odnotowano 630 edycji programu z udziałem  

ok. 75 600 uczniów. W roku szkolnym 2014/15 programem Archipelag Skarbów objęto  

ok. 30 000 uczniów z 253 szkół. Wyniki ewaluacji procesu wskazują, że program jest dobrze 



Diagnoza uczniowska lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Poczesna 

 

79 | S t r o n a  
 

odbierany przez młodzież (średnia ocena programu na skali od 1 do 6 wynosiła 4,8) i przez 

pedagogów szkolnych ( średnia ocena - 5,5). 

Ewaluacja wyników 

Ewaluację wyników programu Archipelag Skarbów przeprowadzono w latach 2007-2008). 

Wzięło niej udział 1306 gimnazjalistów W badaniu zostały wykorzystane metody ilościowe 

zbierania danych. Przyjęty schemat badawczy obejmował: losowy dobór osób do grup, grupę 

kontrolną, procedurę double blind. Badanie składało się z trzech pomiarów: pretestu, posttestu 

przeprowadzonego w miesiąc po zakończeniu programu i posttestu, który miał miejsce po  

6 miesiącach od zakończeniu programu. 

Uzyskane wyniki wykazały korzystne zmiany (legitymujące się  istotnością statystyczną) 

m.in. w zakresie (Grzelak, 2009):   

 ograniczenia picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież  (efekt istotny 

miesiąc po programie i po pół roku), 

 poprawy umiejętności odpierania presji rówieśniczej w przypadku namawiania do picia 

alkoholu lub używania narkotyków, 

 zmniejszenie odsetka dziewcząt przyznających się do myśli samobójczych, 

 ograniczenia korzystania z pornografii przez chłopców, 

 poprawy atmosfery w klasie, 

 spadku odsetka młodzieży współżyjącej seksualnie. 

Informacje na temat programu można znaleźć na stronach: 

 www.ipzin.org 

 http://www.program.archipelagskarbow.eu/ 

 http://www.swiatproblemow.pl/2012_06_2.html  

oraz w publikacji: 

 Grzelak, S.,  Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan 

badań na świecie i w Polsce., Wydawnictwo Rubikon, Kraków, 2009 
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6. Wykaz tabel i wykresów  

Wykaz tabel: 

Tabela 1. Typy diagnozy społecznej. Źródło: Szatur – Jaworska B., Diagnoza i diagnozowanie w 

polityce społecznej. ................................................................................................................................. 4 

Tabela 2. Dręczenie szkolne i cyberbullying. Różne rozumienie właściwości dręczenia  w tradycyjnym 

dręczeniu i cyberbullyingu. Źródło: (J. Pyżalski,  Agresja elektroniczna  i cyberbullying jako nowe 

ryzykowne zachowania młodzieży s.124) ............................................................................................... 8 

Tabela 3. Jeśli tak, to ile miałeś/aś wtedy lat? ....................................................................................... 24 

Tabela 4. Jakie były to substancje? ....................................................................................................... 24 

Tabela 5. W jakich okolicznościach zażyłeś/aś narkotyki/dopalacze/inne środki psychoaktywne po raz 

pierwszy? ............................................................................................................................................... 25 

Tabela 6. Skąd wziąłeś(ęłaś) tę substancję? .......................................................................................... 25 

Tabela 7. Co skłoniło Cię do zażywania narkotyków/dopalaczy/innych środków psychoaktywnych? 26 

Tabela 8. Gdzie zdarzyło Ci się zażywać narkotyki/dopalacze/inne środki psychoaktywne? .............. 26 

Tabela 9. Czy miałeś jakieś przykre doświadczenia związane z zażywaniem narkotyków lub 

dopalaczy? ............................................................................................................................................. 26 

Tabela 10. Czy rodzice wiedzą, że zażywasz narkotyki/dopalacze? ..................................................... 27 

Tabela 11. Kto stosował wobec Ciebie przemoc? ................................................................................. 33 

Tabela 12. Czy osoba, która stosowała wobec Ciebie przemoc była pod wpływem: ........................... 33 

Tabela 13. Wobec kogo zdarzyło Ci się stosować przemoc? ................................................................ 35 

 

Wykaz wykresów: 

Wykres 1. Płeć:...................................................................................................................................... 13 

Wykres 2. Klasa: ................................................................................................................................... 14 

Wykres 3. Wiek: .................................................................................................................................... 14 

Wykres 4. Czy osoby w Twoim wieku piją alkohol? ............................................................................ 15 

Wykres 5. Czy próbowałeś/aś pić alkohol? ........................................................................................... 16 

Wykres 6. W jakim wieku zacząłeś pić alkohol? .................................................................................. 16 

Wykres 7. Jaki rodzaj alkoholu próbowałeś? ........................................................................................ 17 

Wykres 8. W jakich okolicznościach spożyłeś/aś alkohol po raz pierwszy? ........................................ 17 

Wykres 9. Czy miałeś jakieś przykre doświadczenia związane ze spożywaniem alkoholu? ................ 18 

Wykres 10. Jak otrzymałeś/zdobyłeś alkohol? ...................................................................................... 18 

Wykres 11. Czy rodzice wiedzą, że próbowałeś pić alkohol? ............................................................... 19 

Wykres 12. Jak Twoi rodzice zareagowali na spożywanie przez Ciebie alkoholu?.............................. 19 

Wykres 13. Gdybyś chciał zdobyć alkohol w swojej miejscowości byłoby to: .................................... 20 

Wykres 14. Czy osoby w Twoim wieku palą papierosy?...................................................................... 20 

Wykres 15. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się próbować palić papierosy? ..................... 21 

Wykres 16. Jak często paliłe(a)ś papierosy w ciągu OSTATNICH 30 DNI?- ...................................... 21 

Wykres 17. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się próbować palić e-papierosy (papierosy 

elektroniczne)? ...................................................................................................................................... 22 

Wykres 18. Jak często paliłe(a)ś e-papierosy w ciągu OSTATNICH 30 DNI? .................................... 22 

Wykres 19. Skąd miałeś/aś e-papierosa? ............................................................................................... 23 

Wykres 20. Czy uważasz, że e-papierosy są bezpieczne dla zdrowia? ................................................. 23 

Wykres 21. Czy próbowałeś kiedykolwiek zażywać narkotyki/dopalacze/inne środki psychoaktywne?

 ............................................................................................................................................................... 24 
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Wykres 22. Gdybyś chciał zdobyć narkotyki w swojej miejscowości byłoby to: ................................. 27 

Wykres 23. Gdybyś chciał zdobyć dopalacze w swojej miejscowości byłoby to: ................................ 28 

Wykres 24. Czy znasz miejsca w swojej miejscowości gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze? 28 

Wykres 25. Czy uważasz, że zażywanie narkotyków jest szkodliwe dla zdrowia? .............................. 29 

Wykres 26. Czy uważasz, że zażywanie dopalaczy jest szkodliwe dla zdrowia? ................................. 29 

Wykres 27. Jakie według Ciebie mogą być negatywne konsekwencje związane  z uzależnieniem od 

alkoholu, narkotyków, dopalaczy i papierosów? .................................................................................. 30 

Wykres 28. Kto rozmawiał z Tobą na temat działania i szkodliwości środków takich jak alkohol, 

narkotyki, dopalacze, papierosy? .......................................................................................................... 31 

Wykres 29. Skąd czerpiesz wiedzę dotyczącą narkotyków i dopalaczy? ............................................. 31 

Wykres 30. Do kogo zwróciłbyś się o pomoc mając problem związany z alkoholem, narkotykami lub 

dopalaczami? ......................................................................................................................................... 32 

Wykres 31. Czy zdarzyło Ci się doświadczyć przemocy? .................................................................... 32 

Wykres 32. Czy w Twojej szkole występuje problem przemocy między uczniami?............................ 34 

Wykres 33. Czy samemu zdarzyło Ci się stosować przemoc wobec innych? ....................................... 34 

Wykres 34. Czy znasz kogoś w swoim otoczeniu, kto jest ofiarą przemocy w swoim domu? ............. 35 

Wykres 35. Czym według Ciebie jest cyberprzemoc? .......................................................................... 36 

Wykres 36. Co według Ciebie przyczynia się do powstawania cyberprzemocy? ................................. 36 

Wykres 37. Czy zdarzyło Ci się doświadczyć cyberprzemocy? ........................................................... 37 

Wykres 38. Czy stosowałeś cyberprzemoc? ......................................................................................... 37 

Wykres 39. Jaka forma zajęć profilaktycznych jest wg Ciebie najciekawsza/ najefektywniejsza? ...... 38 

Wykres 40. Jakiego rodzaju zajęć profilaktycznych brakuje w Twojej szkole? ................................... 39 

Wykres 41. Czy Twoim zdaniem prowadzone zajęcia profilaktyczne spełniają swoje zadanie? ......... 39 
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