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1. WPROWADZENIE  

 

wałtowne przemiany technologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe, 

jakie dokonały się w XX wieku, doprowadziły do przeobrażeń w niemal każdej 

sferze życia społecznego przyczyniając się do przeobrażenia starych  

i powstawania nowych problemów społecznych. Niektórzy socjologowie twierdzą,  iż 

współczesne społeczeństwo produkuje znacznie więcej problemów społecznych niż 

społeczeństwo tradycyjne.  

 

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

stwarzające konieczność podjęcia działań zmierzających do ich rozwiązania, a czasem 

przeciwdziałania jego powstaniu. 

 

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

 zjawisko, które jest niepożądane społecznie i kłopotliwe ze względu na natężenie, 

częstotliwość występowania, zasięg, charakter następstw,  

 porusza znaczną część społeczeństwa - kłopotliwa kwestia musi zaistnieć  

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

istniejące zjawisko przeobraża się w subiektywnie odbierany problem społeczny,  

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

można rozwiązać; zwiększa to szanse na autentyczne zaangażowanie członków 

zbiorowości  i wypracowanie praktycznych dyrektyw służących jego eliminacji lub 

minimalizowaniu negatywnych skutków,  

 przezwyciężenie go jest możliwe poprzez działania zbiorowe - konieczna jest nie 

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

społeczne — uzyskane dzięki zbliżonym sposobom interpretacji zjawiska.  

 

Huber Blumer wyróżnia pięć faz w procesie definiowania problemów społecznych: 

 wyłonienie się problemu,  

 uprawomocnienie,  

 mobilizacja do działania,  

G 
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 sformułowanie oficjalnego planu działania,  

 empiryczne realizacje planu.  

Do problemów społecznych, które w ostatnich dekadach dają najwyraźniej znać  

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

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

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

Priorytetem w polityce społecznej staje się zatem przeciwdziałanie tego typu zagrożeniom 

oraz podjęcie działań prowadzących do ograniczenia izolacji społecznej oraz zwiększenie 

integracji społecznej grup i osób zagrożonych występowaniem wyżej wymienionych 

problemów.  

         Punktem wyjścia wszelkiej interwencji socjalnej jest diagnoza, będąca niezbędnym 

elementem poprawnie zaplanowanego procesu zmian. Pomaga ona zidentyfikować 

negatywne, nieakceptowane zjawiska, a także niezaspokojone potrzeby i oczekiwania 

mieszkańców. 

Głównymi celami diagnozy społecznej jest:  

 identyfikacja przyczyn wywołujących sytuacje problemowe,  

 identyfikacja wzajemnych związków pomiędzy problemami i kwestiami społecznymi,  

 identyfikacja skali problemów społecznych w danym układzie administracyjnym,  

 identyfikacja regionalnych, lokalnych uwarunkowań problemów społecznych,  

 analiza podejmowanych działań zmierzających do rozwiązania sytuacji problemowej 

lub jej złagodzenia,  

 analiza proponowanych rozwiązań przez politykę społeczną regionu. 
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2. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 

 

2.1. CELE I OGÓLNE ZAŁOŻENIA BADANIA  

 

Niniejsza diagnoza społeczna realizowana na zlecenie gminy, ma na celu ukazanie skali 

problemów uzależnień społecznych na terenie Gminy Krynica Morska. Zakres działań 

badawczych odnosił się do zidentyfikowania następujących kwestii:  

 zidentyfikowania problemów uzależnień wśród różnych grup (dzieci, młodzieży, 

dorosłych mieszkańców, sprzedawców napojów alkoholowych), 

 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. 

 

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”1. Problem alkoholowy jest jednym  

z najpoważniejszych i najpowszechniejszych problemów społeczeństwa polskiego,  

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

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

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

w celach niemedycznych środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać 

                                                           

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

wszystkim na następujące kwestie związane z owym zjawiskiem: rozpowszechnienie i 

dostępność narkotyków oraz dopalaczy, skala problemu wśród dorosłych 

mieszkańców, dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy.  

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

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

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

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

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

mieszkańców Gminy.  

 Zjawisko przemocy na terenie szkoły oraz domu – przemoc jest intencjonalnym  

i zamierzonym działaniem człowieka, które ma na celu kontrolowanie  

i podporządkowanie ofiary. Definicja przemocy w rodzinie  wg 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, zdrowia, narażające szkody na ich zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą”. Niniejsza diagnoza ukazuje skale, przyczyn oraz rodzaju 

problemu.  

 

2.3. UZASADNIENIE I WYBÓR  TECHNIKI BADAWCZEJ  

  

Istotą badania było poznanie opinii oraz postaw względem wybranych problemów 

społecznych: problemu alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego, przemocy 

domowej i rówieśniczej oraz wybranych problemów społecznych. W tym celu 

zdecydowano się na przeprowadzenie czterech komplementarnych badań, zrealizowanych 

wśród trzech grup społecznych: dorosłych mieszkańców gminy, uczniów oraz sprzedawców. 

Każda grupa respondentów wniosła coś nowego względem badanych zagadnień i pozwoliła 

na ich lepszą diagnozę oraz głębsze zrozumienie.  

                                                           

2
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016r. poz. 224),   
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 W badaniach zastosowano triangulację technik badawczych. Koncepcja badania 

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

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

środowisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnozę problemów społecznych na terenie Gminy Krynica Morska rozpoczęto od 

przeprowadzenia badań wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców. Badania wśród 

mieszkańców zostały wykonane zgodnie z metodologią ilościową, za pomocą metody PAPI 

(wywiad bezpośredni realizowany przy użyciu papierowej ankiety). Wykorzystana technika 

badawcza opierała się na bezpośrednim komunikowaniu się ankietera z respondentami, przy 

wykorzystaniu ustrukturyzowanego narzędzia badawczego, jakim był kwestionariusz ankiety. 

W przypadku uczniów zastosowano badanie ankietowe za pomocą ankiety internetowej 

(CAWI). Przed przystąpieniem do ankietowania dzieci  i młodzieży szkolnej, za każdym 

razem uzyskiwano zgodę dyrekcji placówki szkolnej na przeprowadzenie badania, udzielano 

informacji o całkowitej anonimowości oraz o zasadach wypełniania kwestionariuszy, by 

zminimalizować ryzyko występowania braków danych. Przebadane zostały również osoby 

pracujące w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Badania odbyły się za 

pomocą metody CATI czyli wspomaganym komputerowo wywiadzie telefonicznym. 

 

Metodologia 

Metody ilościowe 

Standaryzowane 

narzędzie 

badawcze 

(ankieta) 

Badanie różnych 

grup 

mieszkańców 

gminy 
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2.4. DOBÓR PRÓBY  

 

Badania zostały przeprowadzane we wrześniu 2018 roku. W badaniu łącznie wzięły 

udział 102 osoby. Zróżnicowany dobór próby umożliwił pogłębienie badanych zjawisk 

związanych bezpośrednio z zagrożeniami społecznymi na terenie gminy oraz uzyskanie 

informacji i opinii z różnych środowisk. Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę 

próby badawczej:  

 

Dorośli mieszkańcy 52 osób 

Uczniowie 45  osób 

Sprzedawcy napojów 

alkoholowych 
5 osób 

 

2.5. NARZĘDZIA BADAWCZE  

          

 Kwestionariusz ankiety użyty do zebrania danych miał podobną konstrukcję 

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

wyboru. Ze względu na specyfikę poszczególnych grup dokonano spersonalizowania pytań, 

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

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

razem przed przystąpieniem do badania, uczestnicy zostali poinformowani o pełnej 

anonimowości, został wyjaśniony cel oraz instrukcja wypełniania kwestionariusza. Wyniki 

przedstawione w raporcie mają charakter procentowy. Ewentualne dysproporcje związane 

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

 

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

zostały przedstawione poniżej. 
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ETAP 1 

 planowanie badania diagnozującego 

problemy 

 określenie obszarów tematycznych 

 określenie możliwości realizacji 

diagnozy 

ETAP 2 

  określenie problemu badawczego 

  wybór metod i technik badawczych 

  opracowanie harmonogramu 

  dobór próby 

ETAP 3 
 proces zbierania danych 

 analiza i interpretacja danych 

ETAP 4 

 opracowanie wniosków i 

rekomendacji 

 opracowanie raportu z badania 
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3. BADANIE DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW NA TERENIE  

GMINY KRYNICA MORSKA 

 

3.1. STRUKTURA BADANEJ PRÓBY 

 

W badaniu diagnozującym problemy społeczne na terenie gminy Krynica Zdrój, wzięło udział 

45 mieszkańców. Większość badanej grupy stanowią kobiety (73%), a 27% badanej 

społeczności to mężczyźni.  

Wyk. 1. Płeć: 

 

Analiza struktury badanej grupy pokazuje, iż najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy od 46 

do 55 roku życia (29%) oraz od 36 do 45 roku życia (29%). 18% stanowią respondenci 

między 56 a 65 rokiem życia, a 13% między 26 a 35 rokiem życia. Najmniejszą grupą osób 

biorących udział w badaniu są mieszkańcy, którzy mają mniej niż 25 lat (11%). 

 

 

 

 

73% 

27% 

 kobieta

 mężczyzna
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Wyk. 2. Wiek: 

 

Analizując wykształcenie mieszkańców gminy, można zauważyć, że 24% respondentów ma 

wykształcenie wyższe. Dość spora grupa to osoby z wykształceniem średnim lub 

pomaturalnym (49%), a 27% ukończyło szkołę zawodową. 

Wyk. 3. Wykształcenie: 

 

Prawie połowa ankietowanych osób (68%) deklaruje, że pracuje w przedsiębiorstwie 

prywatnym, natomiast 31% zatrudniony jest w instytucji publicznej (rządowej lub 

samorządowej). 18% stanowią osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a 4% są na 

emeryturze bądź rencie.  

 

11% 
13% 

29% 29% 

18% 

0% 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

 do 25 lat  26-35  36-45  46-55  56-65  powyżej 65
lat

0% 

49% 

27% 

24% 
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Wyk. 4. Miejsce zatrudnienia 

 

Analiza sytuacji materialnej badanej grupy pokazuje, że większość mieszkańców jest z niej 

zadowolona - 13% ocenia ją jako bardzo dobrą, 62% jako dobrą, a 24% opisuje swoją 

sytuacje materialną jako ani dobrą. 

Wyk. 5. Jak ocenia Pan/i swoją sytuację materialną? 

 

Większość osób biorących udział w badaniu jest zamężna lub żonata (84%), natomiast 16% to 

panny lub kawalerowie. 

 

 

31% 

47% 

18% 

0% 

4% 

0% 

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

 instytucja publiczna (rządowa lub
samorządow

 przedsiębiorstwo prywatne (jako
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Wyk. 6. Stan cywilny: 

 

 

3.2. PROBLEM ALKOHOLOWY Z PERSPEKTYWY DOROSŁYCH 

MIESZKAŃCÓW  

 

Problemy  związane z używaniem alkoholu, występują zarówno w obszarze zdrowia 

fizycznego jak i psychicznego. Negatywne konsekwencje dotykają nie tylko osoby 

uzależnione, ale także ich rodziny i osoby w środowisku lokalnym. Oprócz tego, że 

alkoholizm jest często przyczyną przemocy domowej, powoduje wiele szkód społecznych, 

takich jak zakłócanie porządku publicznego, przemoc, ubóstwo czy bezrobocie. W celu 

zapobiegania niekorzystnym konsekwencjom  z tym związanych, konieczne jest sprawdzenie 

skali problemu wśród dorosłych ludzi oraz na tej podstawie zaprojektowanie działań 

profilaktycznych. Pierwsza część pytań, skierowanych do dorosłych mieszkańców gminy, 

dotyczyła spożywania alkoholu, celem rozpoznania skali problemu uzależnienia od napojów 

wysokoprocentowych. Dorosłym mieszkańcom gminy, zadano pytanie o to, jak często 

spożywają alkohol. Prawie połowa z nich (40%) zadeklarowała, że pije kilka razy w roku, 

natomiast 13% - kilka razy w miesiącu. Abstynencję deklaruje 47% mieszkańców. 
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0% 
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Wyk. 7. Jak często spożywa Pan/i alkohol? 

 

Respondenci, którzy deklarowali, że spożywali alkohol, zostali poproszeni o udzielenie 

odpowiedzi na kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczyło rodzaju napoju, który piją najczęściej. 

Większość ankietowanych wskazała piwo (67%) oraz wino (63%). Popularna w wyborze 

dorosłych mieszkańców gminy, jest również wódka (54%). 13% mieszkańców typuje likiery 

jako alkohol wybierany najczęściej, 4% nalewki, natomiast najmniej mieszkańców (4%) 

wskazuje na inny rodzaj alkoholu, taki jak rum i whisky. Wyniki pokazują, że żaden  

z ankietowanych osób, nie pije napojów wysokoprocentowych spoza legalnego źródła ani 

własnej roboty. 

Wyk. 8. Jaki rodzaj alkoholu pije Pan/i najczęściej? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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33% ankietowanych deklaruje, że w dniu, w którym spożywa alkohol, wypija tylko 1-2 porcji 

napoju. 38% mieszkańców wskazuje na 3-4, natomiast 21% określa ilość wypijanych porcji 

na 5-7. Niepokojący jest fakt, że 8% respondentów w dniu w którym spożywa alkohol, wypija 

dużo porcji tego napoju, czyli między 8 a 10.  

Wyk. 9. Ile porcji alkoholu wypija Pan/i w ciągu całego dnia, w którym Pan/i pije? 

Porcja to szklanka piwa (250ml ), lampka wina (100 ml), kieliszek wódki (30 ml). 

 

W kolejnym pytaniu, mieszkańcy gminy deklarujący spożywanie alkoholu, zostali poproszeni 

o wskazanie przyczyn sięgania po niego. Co ciekawe, większość respondentów jako powód 

podaje picie dla towarzystwa (58%). Zdecydowanie mniej ankietowanych pije, ponieważ lubi 

smak alkoholu (25%). 21% badanych osób deklaruje jako przyczynę, chęć lepszej zabawy,  

a 13% wskazuje na brak konkretnej przyczyny. 8% sięga po alkohol by złagodzić stres, 4% 

robi to pod wpływem znajomych i 4% by zapomnieć o problemach.  
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Wyk. 10. Z jakich powodów sięga Pan/i po alkohol? 

 

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

Większość mieszkańcy gminy, najczęściej spożywa alkohol w domu (67%), ale znaczna część 

respondentów deklaruje również picie u znajomych (33%).  

Wyk. 11. Gdzie najczęściej spożywa Pan/i alkohol? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Następnie respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zdarzyło 

im się wykonywać obowiązki w pracy pod wpływem alkoholu. Większość mieszkańców 

(96%), nigdy nie pracowała w stanie nietrzeźwości. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że 

4% ankietowanych przyznaje, że takie zachowanie występuje i nich rzadko.  

Wyk. 12. Czy zdarzyło się Panu/i wykonywać obowiązki w pracy pod wpływem 

alkoholu? 

 

Większość respondentów nigdy nie kierowała pojazdem pod wpływem alkoholu (96%), 

jednak niepojący jest fakt, że 4% przyznaje, iż zdarza im się to sporadycznie. 

Wyk. 13. Czy zdarzyło się Panu/i kierować pojazdem pod wpływem alkoholu? 
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Kolejne pytanie, skierowane było także do mieszkańców gminy, którzy deklarowali 

spożywanie alkoholu i miało na celu zbadanie, czy zostali oni kiedykolwiek zatrzymani za 

prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Wszyscy respondenci deklarują, że taka sytuacja 

nigdy nie miała miejsca. 

Wyk. 14. Czy był Pan/i kiedykolwiek zatrzymany za prowadzenie pojazdu w stanie 

nietrzeźwości? 

 

Następnie, wszyscy ankietowani mieszkańcy gminy mieli stwierdzić, czy byli kiedyś 

świadkiem sytuacji, w której ktoś prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Większość 

respondentów (69%) deklaruje, że nigdy nie widziało takiego zdarzenia, a 24% rzadko 

widziało osoby kierujące w stanie nietrzeźwym. Niepokojący jest jednak fakt, że 7% 

mieszkańców gminy czasami było obserwatorem takich sytuacji. 
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Wyk. 15. Czy zdarzyło się Panu/i być świadkiem sytuacji, w której ktoś prowadził 

pojazd pod wpływem alkoholu? 

 

W celu sprawdzenia wiedzy mieszkańców gminy, na temat konsekwencji spożywania 

alkoholu, zostali oni poproszeni o odpowiedź na pytanie, czy picie napojów 

wysokoprocentowych w ciąży, ma wpływ na rozwój dziecka. Pozytywny jest fakt, że 

większość mieszkańców odpowiedziało twierdząco na to pytanie (93%), jednak warto 

zwrócić uwagę na fakt, że 7% nie ma wiedzy na ten temat.  

Wyk. 16. Czy według Pana/i picie alkoholu w ciąży ma wpływ na rozwój dziecka? 

 

Respondenci mieli również określić, czy zauważyli kiedykolwiek na terenie ich 

miejscowości, kobietę w ciąży spożywającą alkohol. 64% deklaruje, że nigdy nie było 
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świadkiem takiej sytuacji, a 20% ankietowanych nie umiało odpowiedzieć na to pytanie. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że 16% mieszkańców gminy przyznaje, iż widziało kobiety 

pijące napoje wysokoprocentowe, co wskazywać może na występowanie na terenie gminy 

problemów w tym zakresie.  

Wyk. 17. Czy widział/a Pan/i kobiety w ciąży spożywające alkohol na terenie Pana/i 

miejscowości? 

 

Według 31% mieszkańców, spożycie alkoholu na przestrzeni kilku lat na terenie ich gminy 

jest stałe, a 18% jest zdania, że wzrasta. Tylko 7% ankietowanych uważa, że picie przez 

mieszkańców gminy, maleje, natomiast 44% nie umie tego określić.  
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Wyk. 18. Proszę ocenić czy spożycie alkoholu na przestrzeni kilku lat w Pana/i 

miejscowości: 

 

Aby sprawdzić świadomość mieszkańców gminy, na temat możliwych skutków picia 

alkoholu, poproszono ankietowanych o ocenę w jakim stopniu zgadzają się z poniższymi 

stwierdzeniami. Wszyscy respondenci uważają, że przychodzenie do pracy na kacu, jest 

czymś złym (100%). 4% mieszkańców nie wie, czy alkohol w piwie jest mniej szkodliwy niż 

w wódce, 2% uważa, że jest, jednak większość badanych nie zgadza się z tym stwierdzeniem 

(93%). 11% mieszkańców gminy, udzielających odpowiedź na to pytanie, nie wie, czy osoby 

z problemem uzależnienia od alkoholu piją codziennie. 67% osób badanych nie zgadza się z 

takim stanowiskiem, a 22% twierdzi, że problem alkoholowy objawia się codziennym piciem. 

W opinii 11% mieszkańców alkoholizm jest dziedziczny, ponad połowa ankietowanych (67%) 

nie zgadza się z tym stwierdzeniem, a 22% nie ma wiedzy na ten temat. Według 78% 

respondentów okazjonalne spożywanie napojów wysokoprocentowych nie uzależnia, 4% nie 

ma wiedzy na ten temat, a 18% nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Ponad połowa 

mieszkańców uważa, że alkohol nie jest dobrym lekarstwem na sen (64%), nie ma wiedzy na 

temat 11%, a 24% ankietowanych sądzi, że spożywanie napojów wysokoprocentowych 

pomaga zasnąć. 
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Wyk. 19. Proszę ocenić czy zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami: 

 

3.3. PROBLEM NIKOTYNOWY Z PERSPEKTYWY DOROSŁYCH 

MIESZKAŃCÓW  

 

Kolejna część ankiety miała na celu zbadanie skali zjawiska palenia papierosów przez 

mieszkańców gminy. Spośród badanych osób, ponad połowa deklaruje, że nigdy tego nie robi 

(64%), a 20% sięga po papierosa kilka razy w roku. Zdecydowanie mniejsza liczba 

mieszkańców (11%) pali codziennie, a 4% zdarza się to kilka razy w tygodniu. 
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Wyk. 20. Jak często pali Pan/i papierosy? 

 

Wśród palących papierosy mieszkańców gminy, 38% nie wie ile wypala dziennie papierosów, 

ponieważ nie pali codziennie, a 31% pali dziennie mniej niż 5 sztuk. 13% respondentów 

deklaruje, iż sięga po papierosa między 16 a 25 razy w ciągu dnia, 6% między 6 a 15 razy,  

a 13% nie liczy ilości wypalanych papierosów.  

Wyk. 21. Ile sztuk papierosów dziennie Pan/i wypala? 

 

Najwięcej osób pali papierosy dla towarzystwa (38%) oraz w stresie (31%). Część 

mieszkańców sięga po papierosa również przy alkoholu (25%) oraz dla przyjemności (19%). 

Żaden  ankietowany nie wskazał na odpowiedź "ze znudzenia/zabicia czasu". 
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Wyk. 22. Kiedy najczęściej sięga Pan/i po papierosa? 

 

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

Respondenci, którzy palą papierosy zostali zapytani o to, czy kiedykolwiek próbowali rzucić 

palenie. Większość osób nigdy nie podejmowała takiej próby (63%), a 13% mieszkańców 

zamierza spróbować. Również 13% respondentów przyznaje, że wiele razy próbowała zerwać 

z nałogiem, ale bezskutecznie i 13%% podjęła taką próbę raz. 

Wyk. 23. Czy próbował Pan/i kiedykolwiek rzucić palenie? 

 

Kolejne pytanie dotyczyło opinii wszystkich ankietowanych na temat palenia wyrobów 

nikotynowych. W ocenie ponad połowy mieszkańców gminy (60%), palenie papierosów jest 

bardzo szkodliwe, a 38% uważa je za szkodliwe. Wskazuje to na fakt, iż większość 
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mieszkańców zdaje sobie sprawę z negatywnych konsekwencji zdrowotnych tego 

uzależnienia, jednak 2% respondentów ocenia palenie papierosów jako mało szkodliwe. 

Wyk. 24. Jak ocenia Pan/i szkodliwość palenia papierosów dla zdrowia? 

 

3.4. PROBLEM NARKOTYKOWY Z PERSPEKTYWY DOROSŁYCH 

MIESZKAŃCÓW  

 

Kolejnym ważnym zagadnieniem, który został poddany zbadaniu w gminie, był problem 

uzależnienia od środków psychoaktywnych. W celu sprawdzenia, czy dany problem 

występuje, respondentom zadano pytanie, o to jak często zażywają tego typu substancje. 

Wszyscy respondenci deklarują, że nie zażywali środków psychoaktywnych. 
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Wyk. 25. Jak często zażywa Pan/i środki psychoaktywne (narkotyki, dopalacze, leki 

w celu odurzania)? 

 

W zamierzeniu diagnozy problemu narkotykowego w gminie, było również sprawdzenie 

dostępności środków psychoaktywnych w społeczności lokalnej. W tym celu poproszono 

badanych o ocenę możliwości pozyskania narkotyków na terenie ich miejscowości. 

Większość badanych osób (76%) nie umie ocenić ich przystępności, według 2% 

ankietowanych są one trudno dostępne, a 4% uważa je za całkowicie niedostępne. Warto 

zwrócić uwagę na to, że zdaniem aż 18% mieszkańców takie substancje w obszarze miejsca 

ich zamieszkania, łatwo jest pozyskać. 
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Wyk. 26. Jak ocenia Pan/ i możliwość pozyskania narkotyków na terenie Pana/i 

miejscowości? 

 

Kolejne  pytanie było podobne do poprzedniego, ale dotyczyło dopalaczy. Wyniki kształtują 

się porównywalnie co do dostępności narkotyków. 78% mieszkańców nie wie, jaka jest 

możliwość pozyskania takich substancji, 2% uważa, że są trudno dostępne, a  zdaniem 9% 

respondentów są całkowicie niedostępne. 11% mieszkańców uważa, że dopalacze łatwo jest 

pozyskać na terenie gminy. 

Wyk. 27. Jak ocenia Pan/i możliwość pozyskania dopalaczy na terenie Pana/i 

miejscowości? 
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Respondentom zostało również zadane pytanie o znajomość  miejsc na terenie ich 

miejscowości, gdzie można pozyskać narkotyki lub dopalacze. Wszyscy mieszkańcy biorący 

udział w badaniu deklarują, że nie znają takich miejsc. 

Wyk. 28. Czy zna Pan/i miejsca w swojej miejscowości gdzie można zakupić 

narkotyki lub dopalacze? 

 

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

W celu zaplanowania działań profilaktycznych, konieczne jest sprawdzenie wiedzy 

odbiorców tych działań. Mieszkańców gminy Krynica Morska, poproszono o ocenę 

stwierdzeń na temat narkotyków i dopalaczy. Wszyscy mieszkańcy (100%) oceniają 

nieprzychylnie przychodzenie do pracy pod wpływem narkotyków.  

2% respondentom trudno powiedzieć, czy posiadanie narkotyków powinno być karane, 

jednak zdecydowana większość ankietowanych uważa, że osoby będące w posiadaniu 

środków psychoaktywnych powinny podlegać karze (98%). 

Następnie mieszkańcy mieli ustosunkować się do stanowiska, że dopalacze są bezpieczną 

alternatywą dla narkotyków. Wszyscy respondenci nie zgadzają się z tak postawioną tezą 

(100%). 

2% mieszkańców gminy nie wie, czy okazjonalne zażywanie narkotyków nie prowadzi do 

uzależnienia. Z tym twierdzeniem nie zgadza się 96% ankietowanych, a zdaniem 2% 

badanych, stosowanie narkotyków czy dopalaczy od czasu do czasu, nie skutkuje 

uzależnieniem. 
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Według 71% ankietowanych, marihuana powinna być klasyfikowana jako narkotyk, 13% 

uważa, że nie, a 16% mieszkańców nie ma wiedzy na temat tego zagadnienia.  

Ostatnie stwierdzenie dotyczyło wiedzy na temat bezpieczeństwa używania narkotyków. 93% 

uważa, że środki psychoaktywne są groźne, nawet jeśli używa się je odpowiednio, a 7% osób 

badanych nie ma wiedzy na temat tego zagadnienia. 

 

Wyk. 29. Proszę ocenić czy zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami: 

 

3.5. PROBLEM PRZEMOCY Z PERSPEKTYWY DOROSŁYCH  

MIESZKAŃCÓW  

 

W celu poszukiwania skutecznych form przeciwdziałania przemocy, respondentów 

przebadano zarówno ze znajomości tego problemu, jak i ich doświadczeń z nim związanych. 

Pierwsze pytanie dotyczyło znajomości zachowań, które świadczą o stosowaniu przez kogoś 

przemocy. Wszyscy badani oceniają jako takie zachowanie bicie (100%). Mieszkańcy gminy 

często wskazywali również grożenie i straszenie (89%), całowanie i dotykanie wbrew woli 

(84%), spoliczkowanie (80%), okazywanie braku szacunku (69%) zmuszanie do oglądania 

pornografii (64%), zmuszanie do oddawania pieniędzy (60%) oczy też podszywanie się  

w Internecie (60%). Niektóre zachowania przemocowe nie zostały jednak przez część 
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respondentów uznane. Na krytykowanie wyglądu wskazało tylko 58%, na kradzież pieniędzy 

lub innej własności 56%, a nieopiekowanie się kimś, kto wymaga opieki jako akt przemocy 

uznaje 56%. 

Wyk. 30. Które z wymienionych poniżej sytuacji są Twoim zdaniem aktem 

przemocy? 

 

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

W celu zbadania skali zjawiska przemocy domowej wśród mieszkańców Krynicy Morskiej, 

zadano pytanie o znajomość osób, doświadczających przemocy w swoim domu. Warto 

zwrócić uwagę na fakt, że aż 53% deklaruje znajomość kogoś dotkniętego tym problemem. 

4% zaznaczyło odpowiedź "nie wiem". 
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Wyk. 31. Czy zna Pan/i kogoś w swoim otoczeniu, kto jest osobą doświadczającą 

przemocy w swoim domu? 

 

Zdaniem większości mieszkańców gminy (98%), problem przemocy w rodzinie związany jest 

z piciem alkoholu. Część respondentów uważa również, że źródłem agresji stosowanej na 

członkach rodziny jest: zażywanie narkotyków (56%), dopalaczy (33%), a także choroby 

(40%). 22% wskazało na zażywanie leków, a 20% na wykluczenie społeczne. 

Wyk. 32. Czy Pana/i zdaniem problem przemocy domowej związany jest z: 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Następnie respondenci mieli odpowiedzieć na pytanie, czy doznali kiedyś przemocy. Warto 

zwrócić uwagę na to, że prawie 1/3 mieszkańców Krynicy Morskiej przyznaje, że jej 

doświadczył (29%).  

Wyk. 33. Czy zdarzyło się Panu/i doświadczyć przemocy? 

 

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali, że doznali kiedyś przemocy, zostali poproszeni  

o określenie jej rodzaju. Większość osób wskazała na przemoc psychiczną (92%), ale dość 

spora część respondentów doświadczyła również przemocy fizycznej (62%). 15% 

mieszkańców była ofiarą przemocy ekonomicznej, a 8% - zaniedbania. 

Wyk. 34. Jakiego rodzaju przemocy Pan/i doznała? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Najwięcej osób przyznaje, ze doznało przemocy ze strony partnera/partnerki (54%). 46% 

wskazało na tatę, 8% na siostrę i 8% było ofiarą przemocy ze strony dziadków. 8% 

mieszkańców stwierdziło (jedna osoba), że przemoc wobec nich stosowały inne osoby,  

a mianowicie pracodawca. 

Wyk. 35. Kto stosował wobec Pana/i przemoc? 

 

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

Mieszkańcy gminy w większości deklarowali, że nie stosowali nigdy przemocy wobec drugiej 

osoby (98%), natomiast 2% osób ankietowanych przyznaje się do takich zachowań.  

Wyk. 36. Czy kiedykolwiek doszło do sytuacji gdzie zastosował/a Pan/i zachowania 

przemocowe wobec drugiej osoby? 
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Respondent, który przyznał się do zastosowania wobec kogoś przemocy określił, iż była to 

przemoc fizyczna.  

Tab. 1. Jakiego rodzaju zastosował Pan/i przemoc? 

Odpowiedź Liczba odp. 

 psychiczna 0 

 fizyczna 1 

 seksualna 0 

 ekonomiczna 0 

 zaniedbanie 0 

 nie wiem 0 

Zachowanie przemocowe do którego przyznaje się respondent, zastosowane było wobec 

partnera lub partnerki. 

Tab. 2. W stosunku do kogo zastosowałeś zachowanie przemocowe? 

Odpowiedź Liczba odp. 

 rodzice 0 

 rodzeństwo 0 

 dziadkowie 0 

 dziecko/dzieci 0 

 partner/partnerka 1 

 inne osoby, jakie? 0 

Osoba ta przyznaje, że nie była pod wpływem żadnych z niżej wymienionych środków.  

Tab. 3. Stosując przemoc był/a Pan/i pod wpływem wymienionych środków 

psychoaktywnych? 

Odpowiedź Liczba odp. 

 nie byłem/am pod wpływem 1 

 alkohol 0 

 narkotyki 0 

 dopalacze 0 

 inne, jakie? 0 
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W kolejnym pytaniu, wszyscy mieszkańcy gminy, zostali poproszeni o wyrażenie opinii, na 

temat okoliczności usprawiedliwiających stosowanie przemocy. Większość ankietowanych 

osób (82%) uważa, że takie okoliczności nie istnieją, 7% udzieliło odpowiedzi "nie wiem",  

a zdaniem 11% mieszkańców występują sytuacje, w których można uzasadnić zachowanie 

przemocowe. 

Wyk. 37. Czy Pana/i zdaniem istnieją okoliczności usprawiedliwiające stosowanie 

przemocy? 

 

 

W następnym  pytaniu, również wszyscy mieszkańcy gminy zostali poproszeni o wyrażenie 

opinii, na temat okoliczności usprawiedliwiających stosowanie przemocy. Większość 

ankietowanych uważa, że takie okoliczności nie istnieją (91%), 7% udzieliło odpowiedzi "nie 

wiem", a zdaniem 2% mieszkańców występują sytuacje, w których można uzasadnić 

zachowanie przemocowe. 
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Wyk. 38. Czy Pana/i zdaniem stosowanie kar fizycznych w stosunku do dzieci jest 

dobrą metodą wychowawczą? 

 

 

3.6. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

 

W procesie zapobiegania i zwalczania problemów społecznych, dużą rolę odgrywają 

wszelkiego rodzaju instytucje, miejsca, czy osoby, do których można zwrócić się o pomoc,  

w przypadku doświadczania przemocy czy też uzależnień. W celu pozyskania wiedzy na 

temat zaufania mieszkańców do określonych miejsc, zapytano ankietowane osoby o to, gdzie 

zwróciły by się w razie takich problemów. Największym zaufaniem wśród respondentów, 

cieszy się policja – wybrało ją 87% ankietowanych. 58% szukałoby pomocy wśród członków 

rodziny, a 42% zasięgnęłoby rady dzwoniąc pod Telefon Zaufania. 29% wskazuje na Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej, 27% na szukanie pomocy wśród znajomych, natomiast 22% na 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Mniejszym zaufaniem cieszy się Zespół Interdyscyplinarny 

(18%), lekarz (13%), informacje zawarte w Internecie (11%), Gmina Komisja  

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (9%) oraz punkty konsultacyjne (2%). Warto 

zwrócić uwagę na to, że 2% mieszkańców, nie wiedziałoby, gdzie udać się w przypadku 

doświadczania problemów uzależnienia lub przemocy, i 2% woli radzić sobie samemu. 
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Wyk. 39. Do kogo zwróciłby się Pan/i o pomoc w razie problemu uzależnień lub/i 

przemocy w rodzinie? 

 

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

Następnie mieszkańcy gminy, zostali zapytani o to, skąd czerpią informacje  

o konsekwencjach nadużywania substancji psychoaktywnych. Najwięcej ankietowanych 

pozyskuje je z telewizji i Internetu (58%), natomiast 36% z prasy, 13% od znajomych, 11%  

z pracy, 11% od rodziny, a 4% od lekarzy. Niepokojący zdaje się być fakt, że aż 36% 

badanych nie zdobywa takich informacji. 
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Wyk. 40. Skąd czerpie Pan/i informacje o konsekwencjach nadużywania substancji 

psychoaktywnych? 

 

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

Kolejne pytanie dotyczyło działań podejmowanych przez gminę, w celu ograniczenia popytu 

na zażywanie narkotyków lub dopalaczy. Według mieszkańców są to kampanie profilaktyczne 

(24%), warsztaty profilaktyczne dla dzieci (24%), festyny/imprezy/pikniki profilaktyczne 

(18%), wykłady/pogadanki (18%) oraz akcje informacyjne za pośrednictwem ulotek. 

Najmniej osób wskazało na różne formy zajęć dla dzieci i młodzieży (9%). Warto zwrócić 

uwagę na to, że aż 64% mieszkańców nie wie, jakie działania podejmuje gmina w zakresie 

przeciwdziałania zażywaniu narkotyków i dopalaczy. 
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Wyk. 41. Jakie działania według Pana/i podejmuje gmina, aby ograniczyć popyt na 

zażywanie narkotyków lub dopalaczy? 

 

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

Mieszkańcy gminy zostali również poproszeni o ocenę stopnia zaangażowania władz 

lokalnych, związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców. Tylko 7% 

procent ankietowanych uważa, że działania prowadzone są bardzo dobrze, a zdaniem 18% 

dobrze. 9% respondentów ocenia poczynania w tym zakresie jako dostateczne, a 53% 

badanym mieszkańcom trudno odpowiedzieć na to pytanie. Pozostali respondenci (13%) nie 

mają wiedzy na ten temat. 
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Wyk. 42. Jak ocenia Pan/i stopień zaangażowania władz lokalnych, związanych z 

rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców? 

 

35% mieszkańców biorących udział w badaniu nie jest pewna, czy zna dane kontaktowe do 

instytucji pomocowych, do których można się zgłosić w razie problemów, ale wie gdzie 

znaleźć takie informacje. 27% zna dobrze tego typu dane i wie gdzie szukać pomocy, a 4%  

w każdej chwili ma do nich dostęp. Spora część badanych (33%) niestety nie zna adresów, ani 

telefonów miejsc w których można uzyskać pomoc i nie wie gdzie szukać pomocy. 

Wyk. 43. Czy zna Pan/i dane kontaktowe do instytucji pomocowych, gdzie można 

się zgłosić w razie problemów? 
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Respondenci zostali także poproszeni, o wskazanie tych form działań zapobiegających 

problemom uzależnienia i przemocy, które według nich, przyniosą najlepsze efekty. Zdaniem 

87% ankietowanych, skuteczne są warsztaty profilaktyczne dla dzieci, 73% wskazuje na 

festyny, imprezy i pikniki profilaktyczne, 73% na akcje informacyjne za pośrednictwem 

ulotek, a 71% na wykłady i pogadanki. W opinii najmniejszej liczby mieszkańców, korzyści 

w oddziaływaniach profilaktycznych przynoszą filmy w telewizji i Internecie (56%) oraz 

spoty radiowe (49%).  

Wyk. 44. Poniżej wymieniono różne formy działań, które z nich według Pana/i 

przyniosą najlepsze efekty w oddziaływaniach profilaktycznych? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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4. BADANIE UCZNIÓW NA TERENIE GMINY KRYNICA 

MORSKA 

 

 

4.1. STRUKTURA BADANEJ PRÓBY 

 

W badaniu diagnozującym problemy społeczne na terenie gminy Krynica Morska wzięło 

udział 52 uczniów. Badania zostały przeprowadzone wśród uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych. Kwestionariusze ankiet wypełniło 42% dziewczynek i 58% chłopców. 

Wyk. 45. Płeć: 

 

Najwięcej uczniów biorących udział w badaniu uczęszcza do III klasy gimnazjum. 19% 

badanej grupy stanowią  uczniowie VIII klasy, 17% - VII klasy, a 15% wskazało na klasę V. 

W klasie IV i VI jest 10% respondentów. 
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Wyk. 46. Klasa: 

 

42% uczniów biorących udział w badaniu ma 14-16 lat, a 40% stanowią uczniowie między 11 

a 13 rokiem życia. Najmniej respondentów określa swój wiek na 8-10 lat (15%) i powyżej 17 

lat (2%). 

Wyk. 47. Wiek: 
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4.2. PROBLEM ALKOHOLOWY Z PERSPEKTYWY UCZNIÓW 

 
 

Następne pytania skierowane do dzieci i młodzieży, dotyczyły problemu alkoholowego wśród 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W celu oszacowania skali problemu 

spożywania napojów wysokoprocentowych przez dzieci i młodzież na terenie gminy, zadano 

pytanie o to, czy ich rówieśnicy piją alkohol. 37% respondentów odpowiedziało twierdząco 

na to pytanie, zdaniem 44% takie sytuacje nie mają miejsca, natomiast 19% nie ma wiedzy na 

ten temat.  

 

Wyk. 48.  Czy osoby w Twoim wieku piją alkohol? 

 

Kolejne pytanie miało na celu zobrazowanie rozmiaru zjawiska spożywania napojów 

wysokoprocentowych przez dzieci i młodzież w gminie Krynica Morska. Odpowiedzi 

respondentów pokazują, że po alkohol sięgnęło 40% ankietowanych, przy czym, największa 

grupa badanych próbowała go kilka razy (1-3). 60% deklaruje, że nigdy nie piło alkoholu.  
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Wyk. 49.  Jak często pijesz alkohol? 

 

Uczniowie, którzy mają za sobą inicjację alkoholową, po raz pierwszy spożywali alkohol  

w wieku 11-13 lat (29%) oraz powyżej 17 roku życia (29%). Tylko dwóch respondentów 

deklaruje, że zaczęło pić po 17 roku życia, natomiast 1 osoba miała wówczas 8-10 lat.  

Wyk. 50. W jakim wieku zacząłeś pić alkohol? 

 

Zdecydowana większość uczniów próbowała piwo (81%). Respondenci sięgali również po 

szampana (48%), wino (48%), wódka (43%) oraz likier i nalewkę (38%). 5% ankietowanych 

wskazuje na inny rodzaj alkoholu. W odpowiedziach podają, że pili również mohito. 
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Wyk. 51. 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 (42%). 

Ankietowani rzadziej wybierali takie odpowiedzi jak: ze znajomymi na podwórku (26%), pod 

nieobecność rodziców w domu (21%), na dyskotece (11%) lub w czasie imprezy towarzyskiej 

(5%). W innych, bliżej nieokreślonych okolicznościach, po raz pierwszy piło alkohol 26% 

respondentów. 

Wyk. 52. W jakich okolicznościach spożyłeś/aś alkohol po raz pierwszy? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Większość uczniów  nie miała przykrych doświadczeń związanych ze spożywaniem alkoholu 

(90%), 10% wskazuje jednak na problemy finansowe, a 5% na pogorszenie relacji 

koleżeńskich. 

Wyk. 53. 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. Ponad połowa respondentów (62%) – została nim poczęstowana, 19% 

podkradło rodzicom, 14% dostało od starszych kolegów, 10% poprosiło kogoś o kupno i taka 

sama część respondentów przyznaje, że kupiła sobie samemu.  
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Wyk. 54. Jak otrzymałeś/zdobyłeś alkohol? 

 

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

Jak wynika z odpowiedzi udzielonych przez uczniów, większość rodziców wie, że ich dzieci 

próbowały pić alkohol. Przyznało to 76% uczniów.  

Wyk. 55. Czy rodzice wiedzą, że próbowałeś pić alkohol? 

 

Spośród rodziców, którzy wiedzą, że ich dzieci spożywały alkohol 33% nie zareagowało, 

14% przeprowadziło ze swoimi dziećmi rozmowę, a 5% zdenerwowało się i wyznaczyło karę. 
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Wyk. 56. 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 uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. 29% uważa, że zdobycie napojów wysokoprocentowych 

byłoby to łatwe, a 58% nie ma zdania na ten temat. Zdaniem tylko 13% uczniów zdobycie 

alkoholu na terenie ich miejscowości byłoby trudne.  

Wyk. 57. Gdybyś chciał zdobyć alkohol w swojej miejscowości byłoby to: 

 

Najwięcej respondentów uważa, że rówieśnicy w ich okolicy mogą zdobyć alkohol poprzez 

otrzymanie od starszych kolegów (29%) oraz podkradanie go rodzicom w domu (29%). 

Zdaniem 21% uczniów, młodzież może sama zakupić napoje wysokoprocentowe, 17% 
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uważa, że może poprosić obcych ludzi pod sklepem o ich zakup, a 12% wskazuje na inne 

możliwości jednak nie  precyzuje jakie. 

Wyk. 58. Jak młodzież w Twojej okolicy może zdobyć alkohol? 

 

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

 

4.3. PROBLEM NIKOTYNOWY  Z PERSPEKTYWY UCZNIÓW 

 

Kolejne pytanie dotyczyło problemu palenia papierosów przez dzieci i młodzież. W celu 

oszacowania skali tego zjawiska, poproszono uczniów o udzielenie odpowiedzi na pytanie, 

czy ich rówieśnicy palą papierosy. 44% respondentów odpowiedziała twierdząco, 29% nie ma 

zdania na ten temat, a zdaniem 27% uczniów - ich rówieśnicy nie palą papierosów. 
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Wyk. 59. Czy osoby w Twoim wieku palą papierosy? 

 

Uczniowie zostali poproszeni również o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zdarzyło im 

się palić papierosy. Ponad połowa respondentów nigdy tego nie robiła (79%), 15% próbowało 

kilka razy, a 2% pali od czasu do czasu. Regularne palenie, deklaruje 4% badanych.  

Wyk. 60. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się próbować palić papierosy?  

 

Spośród osób, które deklarują, że paliły papierosy – 5 osób sięgnęło po wyroby nikotynowe 

1-2 razy, a 2 respondentów – wiele razy (więcej niż 6).  
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Tab. 4. Jak często paliłe(a)ś papierosy w ciągu OSTATNICH 30 DNI? 

Odpowiedź Liczba odp. 

nie palę papierosów 4 

1-2 razy 5 

parę razy (3-5) 0 

wiele razy (więcej niż 6) 2 

palę codziennie 0 

 

4.4. 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 większość respondentów nie stosowała nigdy takich substancji (94%).  

Wyk. 61. 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. 1 osoba przeszła inicjację narkotykową w wieku 8-

10 lat, 1 między 11 a 13 rokiem życia i 1 spożyła pierwszy raz substancje psychoaktywne gdy 

miała więcej niż 17 lat. 
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Tab. 5. Jeśli tak, to ile miałeś/aś wtedy lat? 

Odpowiedź Liczba odp. 

8-10 lat 1 

11-13 lat 1 

14-16 lat 0 

17 i więcej 1 

2 osoby spożywały narkotyki, dopalacze lub inne środki psychoaktywne ze znajomymi na 

podwórku, natomiast 1 respondent wskazuje na inne okoliczności, jednak ich nie precyzuje. 

Tab. 6. W jakich okolicznościach zażyłeś/aś narkotyki/dopalacze/inne środki 

psychoaktywne po raz pierwszy? 

Odpowiedź Liczba odp. 

w czasie uroczystości rodzinnej 0 

ze znajomymi na podwórku 2 

pod nieobecność rodziców w domu 0 

na dyskotece 0 

w czasie wycieczki szkolnej 0 

w czasie imprezy towarzyskiej 0 

inne, jakie? 1 

Uczniowie, którzy spożywali substancje psychoaktywne zostali także poproszeni o wskazanie 

od kogo otrzymali tę substancję. 1 osoba kupiła od obcej osoby, 1 osoba nie wie skąd ją 

pozyskała i 1 respondent wskazał na inne okoliczności (od dilera). 

Tab. 7.  Skąd wziąłeś(ęłaś) tę substancję? 

Odpowiedź Liczba odp. 

Wziąłem z domu, bez pozwolenia rodziców 0 

Dostałem(am) od starszego brata lub siostry 0 

Dostałem(am) od kolegi/koleżanki 0 

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

słyszenia, ale nie osobiście 

0 

Dostałem(am) od obcej osoby 0 

Braliśmy to wspólnie, w grupie przyjaciół 0 

Kupiłem od kolegi 0 

Kupiłem od kogoś znanego mi ze słyszenia, ale 

nie osobiście 

0 

Kupiłem od obcej osoby 1 

Dostałem od jednego z rodziców 0 

Otrzymałem/am ją nieświadomie (bez mojej zgody) 0 

inne, jakie? 1 

nie wiem 1 
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Uczniowie zostali spytani również o motywy sięgania po narkotyki, dopalacze lub inne środki 

psychoaktywne. 2 osoby wskazały na przyjemność/relaksacje, a 1 na inne przyczyny.  

Tab. 8. Co skłoniło Cię do zażywania narkotyków/dopalaczy/innych środków 

psychoaktywnych? 

Odpowiedź Liczba odp. 

chęć dobrej zabawy 0 

chęć bycia modnym 0 

ciekawość 0 

presja grupy 0 

zaimponowanie w towarzystwie 0 

przyjemność/relaksacja 2 

otrzymałem/am je nieświadomie (bez mojej zgody) 0 

inne (wymień jakie) 1 

Respondenci zażywali środki psychoaktywne na terenie szkoły (1 osoba), podczas szkolnych 

wycieczek (1 osoba) i w innym bliżej niesprecyzowanym miejscu (1 osoba). 

Tab. 9. Gdzie zdarzyło Ci się zażywać narkotyki/dopalacze/inne środki 

psychoaktywne? 

Odpowiedź Liczba odp. 

w domu 0 

na terenie szkoły 1 

u koleżanki, kolegi 1 

podczas szkolnych wycieczek 0 

w barze, klubie 0 

w innym miejscu, jakim? 1 

na podwórku 0 

2 osoby nie miały przykrych doświadczeń w związku z zażywaniem narkotyków lub 

dopalaczy, a 1 uczeń doznał problemów w szkole. 

Tab. 10. Czy miałeś jakieś przykre doświadczenia związane z zażywaniem 

narkotyków lub dopalaczy? 

Odpowiedź Liczba odp. 

problemy w szkole 1 

problemy w rodzinie 0 

pogorszenie relacji koleżeńskich 0 

problemy finansowe 0 

inne, jakie? 0 

nie miałem/am przykrych doświadczeń 2 
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Kolejne pytanie skierowane do uczniów, dotyczyło wiedzy ich rodziców na temat zażywania 

narkotyków przez dzieci. 1 uczeń przyznał, że jego rodzice wiedzą iż zażywa narkotyki lub 

dopalacze. 

Tab. 11. Czy rodzice wiedzą, że zażywasz narkotyki/dopalacze? 

Odpowiedź Liczba odp. 

tak 1 

nie 2 

Odpowiedzi na następne pytanie pokazują pewną nieścisłość. W poprzednim pytaniu 1 uczeń 

stwierdził, że jego rodzice wiedzą o zażywaniu przez niego środków psychoaktywnych, 

natomiast w tym pytaniu 1 osoba przyznała, że jej rodzice nie wiedzą o takiej sytuacji. 

Tab. 12. Jak Twoi rodzice zareagowali na zażywanie przez Ciebie 

narkotyków/dopalaczy? 

Odpowiedź Liczba odp. 

nie zareagowali, bo nie wiedzieli 1 

nie zareagowali, mimo że wiedzieli 0 

szukali pomocy u specjalisty 0 

zdenerwowali się i wyznaczyli karę 0 

przeprowadzili ze  mną rozmowę 0 

inne, jakie? 0 

Kolejne pytanie miało na celu sprawdzenie dostępności narkotyków na terenie gminy Krynica 

Morska. Większość respondentów (67%) stwierdziła, że nie ma wiedzy na ten temat. 29% 

uczniów uważa, że zdobycie takich substancji byłoby trudne i tylko 4% określa jako łatwe.  
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Wyk. 62. Gdybyś chciał zdobyć narkotyki w swojej miejscowości byłoby to: 

 

Uczniowie zostali również poproszeni o określenie stopnia dostępności dopalaczy w ich 

miejscowości. 6% twierdzi, że zdobycie takich substancji byłoby łatwe, 25% określa to jako 

trudne, a 69% nie ma zdania na ten temat. 

Wyk. 63. Gdybyś chciał zdobyć dopalacze w swojej miejscowości byłoby to: 

 

Większość respondentów nie zna miejsc w swojej miejscowości, gdzie można kupić 

narkotyki lub dopalacze (92%). Część osób wskazuje jednak na konkretną osobę, u której 

może je zdobyć, szkołę lub przed szkołą (2%) oraz dyskotekę (2%). 
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Wyk. 64. Czy znasz miejsca w swojej miejscowości gdzie można kupić narkotyki lub 

dopalacze? 

 

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

Następnie uczniów poproszono o udzielenie opinii na temat przyczyn sięgania przez ich 

rówieśników po alkohol, narkotyki, dopalacze lub papierosy. Uczniowie najczęściej 

wskazywali na takie odpowiedzi jak ciekawość (50%), chęć zaimponowania innym (48%). 

Respondenci za powód zażywania substancji psychoaktywnych uznają również chęć lepszej 

zabawy (31%), poszukiwanie wrażeń (29%), presję grupy (23%), obawę przed odrzuceniem 

(21%) oraz świętowanie okazji (21%). 
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Wyk. 65. Z jakich powodów osoby w Twoim wieku sięgają po alkohol, narkotyki, 

dopalacze, a także papierosy? 

 

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

Większość uczniów uważa, że zażywanie narkotyków jest szkodliwe dla zdrowia. 79% 

udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak, a 8% - raczej tak. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 

2% uważa, że narkotyki raczej nie są szkodliwe, 2% uznaje je jako zdecydowanie 

nieszkodliwe, a 10% trudno to ocenić.  

Wyk. 66. Czy uważasz, że zażywanie narkotyków jest szkodliwe dla zdrowia? 

 

W przypadku pytania o szkodliwość dopalaczy dla zdrowia, 85% respondentów stwierdziło, 

że takie substancje są zdecydowanie szkodliwe, a zdaniem 8% - raczej szkodliwe. 2% 
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udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie nie”, natomiast 6% uczniów trudno odpowiedzieć na to 

pytanie.  

Wyk. 67. 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 

(65%). Innymi konsekwencjami według badanych są kolejno według liczby wskazań: 

obniżenie efektywności nauki (50%), pogorszenie relacji rodzinnych (50%), nieodpowiednie 

towarzystwo (46%), poważne kłopoty finansowe (40%), a także pogorszenie relacji 

koleżeńskich (33%). Warto zwrócić uwagę na to, że 29% nie wie jakie mogą  być negatywne 

konsekwencje, a 12% uważa, że takowe nie występują. 
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Wyk. 68. 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% 

Badani uczniowie czerpią wiedzę dotyczącą narkotyków i dopalaczy głównie od nauczycieli 

(46%) oraz z telewizji i Internetu (42%). 27% pozyskuje informacje na ten temat od rodziny, 

a 10% od znajomych. 29% respondentów nie czerpie wiedzy dotyczącej tych substancji, a 8% 

wskazało na inne źródła, jednak ich nie precyzuje.  

Wyk. 69. Skąd czerpiesz wiedzę dotyczącą narkotyków i dopalaczy? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Następnie uczniowie zostali poproszeni o wskazanie osób, które rozmawiały z nimi na temat 

działania i szkodliwości środków takich jak alkohol, narkotyki, dopalacze czy papierosy. 

Duża część głosów padła na nauczycieli (60%), ale uczniowie rozmawiali również  

z rodzicami (38%), pedagogiem lub psychologiem szkolnym (33%), z koleżanką lub kolegą 

(8%), natomiast 21% samemu pozyskuje wiedzę dotyczącą substancji psychoaktywnych. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że 21% dzieci i młodzieży nie rozmawiało z nikim na temat 

działania i szkodliwości środków psychoaktywnych.  

Wyk. 70. 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% 

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

uczniów zwróciłaby się do rodziców/opiekunów (63%). 29% prosiłoby o pomoc nauczycieli, 

23% policję, 19% wskazało na Telefon Zaufania, 13% na kolegów, a 10% - Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Najmniejszą popularnością cieszy się Ośrodek Interwencji Kryzysowej (8%), 

oraz Urząd Gminy (2%).  Znaczna część osób nie wie gdzie zwróciłaby się mając problem 

związany z alkoholem, narkotykami lub dopalaczami (37%). 
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Wyk. 71. Do kogo zwróciłbyś się o pomoc mając problem związany z alkoholem, 

narkotykami lub dopalaczami? 

 

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

 

4.5. PROBLEM PRZEMOCY Z PERSPEKTYWY UCZNIÓW  

 

Kolejny blok tematyczny dotyczy problemu przemocy z perspektywy uczniów szkół  

z gminy Krynica Morska. Pierwsze pytanie miało na celu sprawdzenie opinii dzieci  

i młodzieży na temat zachowań przemocowych. Najwięcej respondentów za akt przemocy 

uznaje bicie (83%), grożenie i straszenie (67%) oraz zmuszanie do oddawania pieniędzy 

(67%). W dalszej kolejności uczniowie wskazywali również na kradzież pieniędzy lub innej 

własności (54%), zmuszanie do oglądania pornografii (48%), wysyłanie obraźliwych 

wiadomości (46%), spoliczkowanie (40%), podszywanie się w Internecie (38%), oraz 

krytykowanie wyglądu (37%). Według najmniejszej liczby osób aktem przemocy jest 

okazywanie braku szacunku (27%) oraz nieopiekowanie się kimś kto wymaga opieki (17%). 

15%  uczniów nie ma wiedzy na ten temat.  
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Wyk. 72. Które z wymienionych poniżej sytuacji są Twoim zdaniem aktem 

przemocy? 

 

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

Według respondentów agresję lub przemoc prowokują głównie zazdrość lub zaborczość 

(65%), alkohol (63%) oraz narkotyki (60%). Uczniowie wskazywali również na choroby 

psychiczne (50%), wpływ środowiska (48%), problemy finansowe (42%), brak zaufania 

(40%), problemy w komunikacji międzyludzkiej (38%) i różnice w poglądach (38%). 23% 

nie ma zdania na ten temat. 
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Wyk. 73. Które z wymienionych poniżej sytuacji Twoim zdaniem prowokują 

agresję/przemoc wśród młodzieży? 

 

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

Kolejne pytanie miało na celu oszacowanie skali problemu przemocy wśród dzieci  

i młodzieży w gminie Krynica Morska. Uczniów spytano więc o to, czy zdarzyło im się 

doświadczyć przemocy. Niepokojący jest fakt, że aż 46% respondentów odpowiedziało 

twierdząco na to pytanie.  

Wyk. 74. Czy zdarzyło Ci się doświadczyć przemocy? 

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że spośród uczniów, którzy odpowiedzieli twierdząco na 

poprzednie pytanie, prawie połowa doświadczyła przemocy ze strony kolegów ze szkoły 
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(46%). 17% wskazało na znajomych, 17% na tatę, a 4% na mamę, a 4% - brata. 38% 

wymieniło inne osoby takie jak: obcy człowiek, tata.  

Wyk. 75. Kto stosował wobec Ciebie przemoc? 

 

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

Ponieważ często zdarza się, że osoba która stosuje przemoc, jest pod wpływem substancji 

psychoaktywnych, spytano uczniów o ich doświadczenia z tym związane. 71% respondentów 

stwierdziło, że osoba, która stosowała przemoc nie była pod wpływem żadnej substancji,  

a 8% wskazało na alkohol. Znaczna część głosów padła na odpowiedź „nie wiem” (33%). 

Wyk. 76. Czy osoba, która stosowała wobec Ciebie przemoc była pod wpływem: 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Warto zwrócić uwagę na to, że zdaniem aż 35% uczniów, w ich szkole występuje przemoc. 

Duża część respondentów nie ma wiedzy na ten temat (33%). 

Wyk. 77. 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 (63%), jednak 37% przyznało się do stosowania 

przemocy.  

Wyk. 78. Czy samemu zdarzyło Ci się stosować przemoc wobec innych? 

 

Spośród uczniów, którzy odpowiedzieli twierdząco na poprzednie pytanie 9 osób deklaruje, 

że stosowało przemoc wobec rówieśników, 8 osób wobec rodzeństwa, a 1 osoba - rodziców. 

6 respondentów wskazuje na inne osoby (koledzy).  
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Tab. 13. Wobec kogo zdarzyło Ci się stosować przemoc? 

Odpowiedź Liczba odp. 

wobec rodziców 1 

wobec rodzeństwa 8 

wobec rówieśników 9 

innych osób, jakich? 6 

W przypadku doświadczenia przemocy, uczniowie najczęściej prosiliby o pomoc rodzinę  

(46%), policję (40%), pedagoga szkolnego (37%), kolegę lub koleżankę (27%) oraz 

zaufanego nauczyciela (23%).  Część osób wskazała również na Telefon Zaufania (15%), 

Ośrodek Pomocy Społecznej (13%), punkty konsultacyjne (6%) lekarza (2%) oraz Zespół 

Interdyscyplinarny (2%). Aż 17% uczniów nie wie, gdzie zwróciłoby się w razie problemu 

przemocy w rodzinie, a 21% radziłoby sobie samemu.  

Wyk. 79. Do kogo zwróciłbyś się o pomoc w razie problemu przemocy w rodzinie? 

 

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

W celu oszacowania skali przemocy w rodzinie w gminie Krynica Morska, uczniowie zostali 

zapytani o to czy znają kogoś, kto jest ofiarą przemocy w swoim domu. 10% deklaruje, że zna 

taką osobę, a 25% trudno odpowiedzieć na to pytanie. 
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Wyk. 80. 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 (65%). Wielu 

respondentów wskazało również na agresję elektroniczną (54%), naruszanie czyjejś 

prywatności (42%) oraz naśmiewanie się z kogoś (40%). Warto zwrócić uwagę na to, że 

znaczna część uczniów nie uznaje przezwisk w stronę innych jako formy cyberprzemocy, 

a 19% nie ma wiedzy na ten temat.  

Wyk. 81. Czym według Ciebie jest cyberprzemoc? 

 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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W opinii uczniów do cyberprzemocy przyczynia się przede wszystkim chęć zemsty (46%), 

poczucie anonimowości w Internecie (44%) oraz łatwość dostępu do Internetu i portali 

społecznościowych (40%). Na chęć dotarcia do dużej liczby odbiorców/zdobycie 

popularności wskazało 33%, a na brak możliwości wyciągnięcia konsekwencji – 17%. 33% 

nie ma wiedzy na ten temat.  

Wyk. 82. Co według Ciebie przyczynia się do powstawania cyberprzemocy? 

 

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

Następnie uczniowie zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie czy zdarzyło im się 

doświadczyć cyberprzemocy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 23% uczniów deklaruje, iż 

doświadczyło aktów przemocy w sieci.  
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Wyk. 83. Czy zdarzyło Ci się doświadczyć cyberprzemocy? 

 

 

4.6. PROFILAKTYKA Z PERSPEKTYWY UCZNIÓW  

 

Ostatni blok tematyczny dotyczył spostrzegania działań profilaktycznych przez dzieci  

i młodzież. W pierwszym pytaniu uczniowie zostali poproszeni o wskazanie najciekawszych  

i najefektywniejszych według nich zajęć. Najwięcej odpowiedzi padło na pogadanki  

z wychowawcą (56%) oraz zajęcia warsztatowe z psychologiem lub pedagogiem (42%). Dla 

mniejszej części respondentów najciekawsze byłyby zajęcia z przedstawicielem Policji (38%) 

oraz spektakl lub musical profilaktyczny (29%).  

Wyk. 84. Jaka forma zajęć profilaktycznych jest wg Ciebie 

najciekawsza/najefektywniejsza? 
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*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 31% badanych nie ma  

w wystarczającej ilości zajęć z przedstawicielem Policji i zajęć warsztatowych  

z psychologiem, pedagogiem lub innym specjalistą. 27% wskazało na zajęcia  

z wykorzystaniem form multimedialnych oraz spektakl lub musical profilaktyczny.  

Wyk. 85. Jakiego rodzaju zajęć profilaktycznych brakuje w Twojej szkole? 

 

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

Zdaniem 44% uczniów prowadzone zajęcia profilaktyczne spełniają swoje zadanie ponieważ 

badani wiele się dowiedzieli i były one ciekawe. Warto zwrócić uwagę, że 15% respondentów 

nie brało udziału takich zajęciach, a 40% uważa, że nie wniosły one nic nowego i były 

nieciekawe. 
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Wyk. 86. Czy Twoim zdaniem prowadzone zajęcia profilaktyczne spełniają swoje 

zadanie? 

 

 

5. BADANIE SPRZEDAWCÓW NA TERENIE GMINY KRYNICA 

MORSKA 

 

5.1. STRUKTURA BADANEJ PRÓBY 

 

W badaniu diagnozującym problemy społeczne w gminie Krynica Zdrój, wzięli udział 

również sprzedawcy napojów alkoholowych. Ich udział w badaniu miał na celu sprawdzenie 

dostępności alkoholu i papierosów dla mieszkańców niepełnoletnich oraz będących w stanie 

nietrzeźwości, a także zweryfikowanie wiedzy sprzedawców na temat obowiązującej Ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ich opinia była ważna również 

dla oceny skali uzależnienia od alkoholu i nikotyny w gminie. W badaniu wzięło udział  

8 sprzedawców. Jak widać na załączonym wykresie, 3 osoby są płci żeńskiej, a 2 płci męskiej.  
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Wyk. 87. Płeć: 

 

Analizując strukturę wiekową badanej grupy, można zauważyć, że  

3 sprzedawców biorących udział w badaniu ma powyżej 61 lat, natomiast 2 osoby między  

41 a 60 lat.  

 

Wyk. 88. Pana/i wiek mieści się w przedziale: 

 

Respondenci zostali również poproszeni, o wskazanie od ilu lat pracują w punkcie, gdzie 

prowadzona jest sprzedaż alkoholu. 2 sprzedawców deklaruje, że pracuje w takim miejscu 

powyżej 21 lat, lata pracy 2 osób mieszczą się w przedziale od 11 do 20 lat  

i 1 osoby od 6 do 10 lat. 
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Wyk. 89. Od ilu lat pracuje Pan/i w punkcie, gdzie prowadzona jest sprzedaż 

alkoholu? 

 

5.2. PROBLEM UZALEŻNIEŃ Z PERSPEKTYWY SPRZEDAWCÓW 

 

Pytania skierowane do osób pracujących w sklepach na terenie gminy, miały na celu 

sprawdzenie ich opinii, na temat skali spożywania napojów alkoholowych, ich dostępności 

dla osób nieletnich oraz znajomości Ustawy z dnia 26 X 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poproszono zatem, o ocenę poziomu spożycia alkoholu na 

przestrzeni kilku lat. Według 1 respondenta jest ono stałe i również zdaniem  

1 sprzedawcy - maleje. Warto zwrócić uwagę na to, że 3 osoby wskazały na wzrost spożycia 

napojów alkoholowych w gminie. 
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Wyk. 90. Proszę ocenić czy spożycie alkoholu na przestrzeni kilku lat w Pana/i 

miejscowości: 

 

 

Następnie sprzedawcy zostali także poproszeni o ocenę tego, jak często ma miejsce w gminie 

sprzedaż alkoholu nieletnim. Większość osób badanych stwierdziło, że takie sytuacje nigdy 

nie mają miejsca (3 osoby),  zdaniem 1 respondenta zdarzają się rzadko, a według 1 osoby 

mają miejsce bardzo często. 

Wyk. 91. Proszę ocenić jak często zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom 

niepełnoletnim w Pana/i gminie? 

 

1 

1 3 

  maleje

  jest stałe

  wzrasta

1 

0 0 

1 

3 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

  bardzo często   często   czasami   rzadko   nigdy



DIAGNOZA 

CENTRUM PROFILAKTYKI I REEDUKACJI „ATELIER”  

 

77 
 

3 respondentów przyznaje, że wiele razy miała miejsce sytuacja w której osoba nieletnia 

chciała kupić alkohol w obsługiwanym przez nich punkcie. 2 osoby stwierdziły, że zdarzyło 

się to raz lub kilka razy. 

Wyk. 92. Czy zdarzyło się Panu/i, że osoba niepełnoletnia chciała kupić alkohol  

w obsługiwanym przez Pana/ią punkcie? 

 

Dobrą informacją jest to, że większość respondentów deklaruje, iż nigdy nie sprzedali 

alkoholu osobie niepełnoletniej. Do podania napojów wysokoprocentowych za każdym 

razem, przyznała się jedna osoba. 

Wyk. 93. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać alkohol osobie niepełnoletniej? 
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Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprzedawcy 

napojów alkoholowych, mają obowiązek kontrolować dokumenty tożsamości klientów,  

w celu weryfikacji pełnoletności. Wyniki badań pokazują, że nie wszyscy sprzedawcy za 

każdym razem kontrolują wiek osoby wyglądającej na nieletnią. 4 osoby robiły za każdym 

razem, natomiast 1 sprzedawca nigdy. 

Wyk. 94. Czy zdarzyło się Panu/i kiedykolwiek pytać o dowód osobisty klienta, nie 

mając pewności czy jest pełnoletni? 

 

Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest surowo zabronione i stwarza duże 

zagrożenie dla mieszkańców. W celu sprawdzenia czy na terenie gminy występuje dany 

problem, spytano sprzedawców jak często ich zdaniem dochodzi do sytuacji prowadzenia 

pojazdu przez osobę, która spożywała alkohol. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 1 osoba 

stwierdziła, że ma to miejsce często, a według 4 respondentów zdarza się to czasami.  
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Wyk. 95. Proszę ocenić jak często ma miejsce sytuacja jazdy po wypiciu alkoholu w 

Pana/i miejscowości? 

 

 Osoby pracujące w sklepie, nie mogą również sprzedawać napojów wysokoprocentowych 

osobom nietrzeźwym, spytano zatem respondentów jak często dochodzi do takich sytuacji. 

Część ankietowanych stwierdziła, że takie zdarzenia nigdy nie miały miejsca (3 osób), 

zdaniem 1 osoby dzieje się tak czasami i według 1 osoby –  bardzo często. 

Wyk. 96. Proszę ocenić jak często zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom 

nietrzeźwym w Pana/i miejscowości? 
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4 ankietowanych sprzedawców deklaruje, że raz lub kilka razy zdarzyło się, że osoba 

nietrzeźwa próbowała kupić alkohol w obsługiwanym przez nich punkcie. Według 1 osoby 

taka sytuacja miała miejsce raz lub kilka razy. 

Wyk. 97. Czy zdarzyło się Panu/i, że osoba nietrzeźwa próbowała kupić alkohol w 

obsługiwanym przez Pana/ią punkcie? 

 

Sprzedawców zapytano również o to, jak często zdarzyło im się sprzedać alkohol osobie 

nietrzeźwej. 3 respondentów deklaruje, że taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Odpowiedź 

raz lub kilka razy zaznaczyła 1 osoba, a sprzedaż napojów wysokoprocentowych osobom 

nietrzeźwym za każdym razem deklaruje 1 osoba. 

Wyk. 98. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać alkohol osobie nietrzeźwej? 
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Według Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na terenie lub 

w pobliżu punktów sprzedaży napojów alkoholowych, nie można spożywać alkoholu. 

Sprzedawców zapytano więc, czy takie sytuacje się zdarzają i jak często. Można stwierdzić, 

że problem ten występuje na terenie gminy, ponieważ 3 osoby uważają, że takie sytuacje mają 

miejsce bardzo często, jedna osoba przyznaje, że czasami i 1 uważa, że często.  

Wyk. 99. Proszę ocenić jak często zdarza się sytuacja, że klienci sklepu spożywają 

alkohol na terenie lub w pobliżu punktu sprzedaży alkoholu w Pana/i 

miejscowości? 

 

Osoby badane zostały następnie poproszone, o ocenę jak często zdarza się im się wzywać 

policję z powodu zakłócania porządku przez kogoś pod wpływem alkoholu na terenie 

punktów sprzedaży lub w jego okolicy. Pozytywny jest fakt, że zdaniem większości 

respondentów (4 osoby) takie zdarzenia nigdy nie mają miejsca, natomiast jedna osoba 

uważa, że często. 
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Wyk. 100. Jak często zdarza się Panu/i wzywać policję z powodu zakłócania 

porządku przez osobę pod wpływem alkoholu na terenie punktu sprzedaży 

alkoholu lub w jego najbliższej okolicy? 

 

Wyroby nikotynowe, podobnie jak alkohol, nie mogą być sprzedawane osobom nieletnim. 

Według 3 pracowników sklepów, w ich miejscowości nigdy nie dochodziło do takich sytuacji, 

1 osoba twierdzi, że zdarza się to rzadko, a 1 uważa, że czasami. 

Wyk. 101. Proszę ocenić jak często zdarza się, że osobom niepełnoletnim 

sprzedawane są papierosy w Pana/i miejscowości? 
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Większość respondentów przyznaje, że nigdy nie sprzedało wyrobów nikotynowych osobie 

niepełnoletniej, natomiast 1 sprzedawca twierdzi, że podawał papierosy osobie będącej przed 

18 rokiem życia za każdym razem. 

Wyk. 102. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać papierosy osobie niepełnoletniej? 

 

Aby podjąć odpowiednie działania profilaktyczne, należy dowiedzieć się czy sprzedawcy 

napojów alkoholowych posiadają odpowiednią wiedzę na temat ustawy, której zapisy mają na 

celu przeciwdziałanie alkoholizmowi. 1 osoba deklarują, że bardzo dobrze zna jej treść,  

3 osoby znają poszczególne zapisy tej ustawy, natomiast 1 osoba nie zna jej treści i nigdy  

o niej nie słyszała.  
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Wyk. 103. Czy zna Pan/i ustawę z dnia 26 X 1982 r. o Wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi odnoszącą się do odpowiedzialnej sprzedaży 

alkoholu? 

 

Właściciele punktów sprzedających napoje alkoholowe, mają obowiązek umieścić  

w widocznym miejscu w swoim sklepie, informację o szkodliwości alkoholu. Wszyscy 

sprzedawcy deklarują występowanie w ich punkcie informacji o zakazie sprzedaży alkoholu 

osobom poniżej 18 roku życia oraz zakazie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym. 

Wiadomość o zakazie sprzedaży na kredyt bądź pod zastaw oraz na temat szkodliwości 

alkoholu znajduje się w czterech punktach.  
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Wyk. 104. Czy w obsługiwanym przez Pana/ią punkcie znajdują się informacje na 

temat: 

 

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

W szkoleniu dotyczącym odpowiedzialnej sprzedaży brało udział tylko 2 sprzedawców.  

2 osoby przyznają, iż nie uczestniczyły w takim szkoleniu, a 1 respondent nie pamięta. 

Wyk. 105. Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniu dotyczącym odpowiedzialnej 

sprzedaży alkoholu? 
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Na koniec zapytano sprzedawców o to, komu zabrania się sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych według Ustawy z dnia 26 X 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wyniki badań pokazują, że 1 respondent ma niepełną 

wiedzę w tym zakresie, ponieważ zaznaczył, że sprzedaży alkoholu zabrania się osobom 

nietrzeźwym, niepełnoletnim oraz kobietom w ciąży. 4 respondentów zaznaczyło poprawną 

odpowiedź. 

Wyk. 106. Komu zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych według 

ustawy z dnia 26 X 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi? 
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6. WNIOSKI I REKOMENDACJE PROFILAKTYCZNE 

 

6.1. DOROŚLI MIESZKAŃCY  

 

PROBLEM ALKOHOLOWY 

53% MIESZKAŃCÓW SPOŻYWA ALKOHOL. 

MIESZKAŃCY GMINY SPOŻYWAJĄ W CIĄGU DNIA, W KTÓRYM PIJĄ DUŻE 

ILOŚCI ALKOHOLU. 38% WSKAZUJE NA 3-4 PORCJE, A 8% NA 8-10 PORCJI. 

 Rekomenduje się przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej 

negatywnych skutków zdrowotnych, społecznych i prawnych wynikających z 

nadużywania alkoholu, a także mechanizmów uzależnienia. W tym celu skuteczne 

mogą okazać się rozpowszechniane wśród mieszkańców ulotki, broszury lub 

rozmieszczone na terenie gminy plakaty i bilbordy.  Aby dotrzeć do jak najszerszego 

grona odbiorców, warto rozpocząć nadawanie spotów reklamowych bądź audycji na 

temat problemu uzależnienia od alkoholu. 

 Aby zwiększyć skuteczność prowadzonych działań profilaktycznych zaleca się 

inicjować współpracę pomiędzy instytucjami oraz organizacjami działającymi w 

obszarze uzależnień, organizowanie szkoleń i kursów mających na celu podnoszenie 

kompetencji zatrudnionej kadry oraz zaangażowanie  tych podmiotów w prowadzenie 

kampanii społecznych.  

 Kampania powinna uwzględniać również informację dla mieszkańców gminy, na 

temat możliwych form pomocy w przypadku uzależnienia od alkoholu (także jeśli 

chodzi o kogoś znajomego lub członka rodziny). 
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Źródło: www.oficyna-profilaktycza.pl 

 46% mieszkańców deklarujących spożywanie alkoholu, przekracza standardową 

porcję alkoholu [porcja standardowa alkoholu (tzn. 10g czystego, 100% alkoholu) 

zawarta jest w ok. 250 ml piwa o mocy 5%, w ok. 100ml wina o mocy 12% oraz w 

ok. 30ml wódki o mocy 40%, a picie o niskim poziomie ryzyka zakłada wypijanie  

1-2 porcji w ciągu dnia]. Aby zapobiegać rozwijaniu się uzależnienia u tych osób, 

zaleca się tworzenie kampanii mających na celu informowanie oraz edukowanie 

mieszkańców na temat konsekwencji spożywania  dużych ilości alkoholu. 

 Przydatny dla mieszkańców może być Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych  

z Piciem Alkoholu, który umieszczony jest na stronie Państwowej Agencji Do Spraw 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki niemu można sprawdzić stopień 

szkodliwości spożywania alkoholu przez daną osobę.  

Link do strony: http://www.parpa.pl/images/file/Autodiagnoza_1.pdf 

 Zaleca się również szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie rozpoznawania 

wzorów spożywania alkoholu przez pacjentów i podejmowania interwencji wobec 

osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie, a także przeprowadzenie szkoleń w 

zakresie doskonalenia zawodowego dla pracowników lecznictwa odwykowego. 

 



DIAGNOZA 

CENTRUM PROFILAKTYKI I REEDUKACJI „ATELIER”  

 

89 
 

4% MIESZKAŃCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU PRZYZNAJE, ŻE 

ZDARZA IM SIĘ WYKONYWAĆ OBOWIĄZKI W PRACY POD WPŁYWEM 

ALKOHOLU. 

 Implikacje prawne zawarte są w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości  

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

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

niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że 

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

pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi 

do wiadomości. Ustawodawca określa również, kto przeprowadza kontrolę stanu 

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

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

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

organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje 

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

wydane na podstawie art.47 ust.2. 

 Zaleca się podjęcie działań skierowanych zarówno do pracodawców jak  

i pracowników, których celem będzie przedstawienie konsekwencji prawny 

związanych podejmowaniem pracy w stanie nietrzeźwym oraz zagrożeń 

wynikających z takiej sytuacji. 

 Rekomenduje się również szkolenia dla kadry kierowniczej w zakresie 

adekwatnego reagowania i interwencji wobec pracowników. 

 

4% RESPONDENTÓW ZDARZA SIĘ SPORADYCZNIE KIEROWAĆ POJAZDEM 

POD WPŁYWEM ALKOHOLU, A 31% ANKIETOWANYCH PRZYZNAJE, ŻE 

BYŁO ŚWIADKIEM TAKICH SYTUACJI. 

 Rekomenduje się przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat konsekwencji 

prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, w postaci ulotek, plakatów, a także 

filmów edukacyjnych, które będą przedstawiać historie ludzi, skazanych za jazdę pod 

wpływem alkoholu i skutki tego zachowania. 
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Źródło: www.oficyna-profilaktyczna.pl 

 Zaleca się przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach średnich na terenie 

gminy, poświęconych bezpieczeństwu na drogach, z uwzględnieniem właściwych 

zachowań i postaw wobec uczestnictwa w ruchu drogowym pod wypływem napojów 

alkoholowych. Przydatne dla mieszkańców może być rekomendowane przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Alkoholowe 

Liczydełko, które umożliwi mieszkańcom sprawdzenie czy stężej alkoholu w ich 

krwi nie przekracza dopuszczalnej normy.  

Link - https://www.alkoholoweliczydelko.pl/ 

 Przy realizacji działań profilaktycznych pomocne mogą być materiały i filmy 

udostępnione na stronie internetowej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. Link do strony: http://www.krbrd.gov.pl/pl/nasze-kampanie/ 

 Zaleca się nawiązanie współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w 

celu przeprowadzenia szkoleń dla przyszłych kierowców na temat wpływu alkoholu 

na organizm i zdolności poznawcze kierowcy. 

 Rekomenduje się również zwiększenie kontroli Policji pod kątem trzeźwości 

kierowców na terenie gminy. 
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16% MIESZKAŃCÓW WIDZIAŁO NA TERENIE ICH MIEJSCOWOŚCI, 

KOBIETY W CIĄŻY SPOŻYWAJĄCE ALKOHOL. 

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

również zapoznanie mieszkańców z tematyką FASD – alkoholowego zespołu 

płodowego i uświadomienie kobietom w ciąży konieczności unikania nawet 

śladowych ilości alkoholu. 

 Przydatne mogą być plakaty lub ulotki, które będą zawierać informację na ten 

temat. 

    

Źródło: www.oficyna-profilaktyczna.pl 

 Działania edukacyjne na ten temat, powinny  być prowadzone również w ramach 

opieki okołoporodowej. Skuteczne w tym zakresie może okazać się nawiązanie 

współpracy ze Szkołą Rodzenia na terenie miejscowości oraz z Oddziałami 

położniczymi i zachęcenie ich do angażowania się w kampanie społeczne i działania 

zapobiegawcze. 
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PROBLEM NIKOTYNOWY 

35% MIESZKAŃCÓW DEKLARUJE, ŻE PALI PAPIEROSY, PRZY CZYM 11% 

SIĘGA PO NIE CODZIENNIE. 

63% NIGDY NIE PRÓBOWAŁA ZERWAĆ Z NAŁOGIEM. 

 Należy podjąć działania profilaktyczne wykorzystując przy tym strategię 

informacyjną, mającą na celu edukację mieszkańców z zakresu szkodliwości 

nikotyny na zdrowie palacza i osób w jego najbliższym otoczeniu. 

 Zaleca się rozpowszechnianie ulotek, broszur i plakatów, na których znajdować się 

będą informacje zachęcające do rzucenia palenia oraz sposoby i metody, które mogą 

w tym pomóc. 

 

PROBLEM NARKOTYKOWY 

WSZYSCY MIESZKAŃCY BIORĄCY UDZIAŁ W BADANIU DEKLARUJĄ, ŻE 

NIGDY NIE ZAŻYWALI ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH. 

18% RESPONDENTÓW UWAŻA, ŻE POZYSKANIE NARKOTYKÓW NA 

TERENIE ICH MIEJSCOWOŚCI JEST ŁATWE. 

 W nawiązaniu do powyższego, działania profilaktyczne powinny odbywać się na 

poziomie uniwersalnym, zaleca się by dotyczyły konsekwencji zdrowotnych, 

społecznych i prawnych zażywania narkotyków i dopalaczy. Działania powinny mieć 

szeroki zasięg, który będzie możliwy do zrealizowania za pomocą kampanii 

informacyjno-edukacyjnej przy użyciu ulotek, plakatów i artykułów 

umieszczanych w lokalnej prasie, mediach oraz miejscach publicznych. 
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PROBLEM  PRZEMOCY 

AŻ 53% MIESZKAŃCÓW ZNA KOGOŚ W SWOIM OTOCZENIU, KTO JEST 

OSOBĄ DOŚWIADCZAJĄCĄ PRZEMOCY, NATOMIAST 29% PRZYZNAJE, ŻE 

SAMU BYŁO OFIARĄ PRZEMOCY. 

 Rekomenduje się upowszechnienie informacji o miejscach w lokalnej społeczności, 

w których świadczona jest pomoc medyczna, psychologiczna, prawna, socjalna oraz 

zawodowa osobom dotkniętym przemocą, za pomocą ulotek, plakatów, broszur i 

stron internetowych. 

 

Źródło: www.oficyna-profilaktyczna.pl 

 Zaleca się zorganizowanie dla mieszkańców warsztatów, których celem będzie 

zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poprzez ukazanie sposobów 

komunikowania się z osobą stosującą przemoc,  naukę asertywnych form radzenia 

sobie z osobą agresywną oraz poprzez wskazanie innych możliwości, które  mogą 

pomóc ofiarom przemocy. Zaleca się również, aby podczas warsztatów mieszkańcy 

uczeni byli w jaki sposób reagować, jeśli znają osobę doświadczającą przemocy. 

 Pracę podmiotów i organizacji biorących udział w procedurze Niebieskiej Karty 

może ułatwić plakat udostępniony na stronie www.niebieskalinia.pl. Ilustruje on 

schemat przebiegu całej procedury i ma za zadanie ułatwić szybką orientację w 
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kolejnych etapach jej realizacji. Plakat ten może służyć jako pomoc również osobom 

dotkniętym problemem przemocy.  

Plakat znajduje się w załączniku nr 1, jednak można go zamówić pisząc na 

adres  sekretariat@niebieskalinia.pl lub pod numerem tel. 22 824-25-01. 

 Skutecznym rozwiązaniem może być również prowadzenie w placówkach leczenia 

uzależnień, wstępnej diagnozy zjawiska przemocy domowej u nowych pacjentów, 

bowiem badania pokazują, że w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu, 

nierzadko dochodzi do przemocy. 

 Rekomenduje się również nawiązanie współpracy z przedstawicielami służb 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy i wymiaru 

sprawiedliwości, która ma na celu kierowanie osób stosujących przemoc w rodzinie 

lub środowisku lokalnym do uczestnictwa w oddziaływaniach zmierzających do 

zniwelowania problemu. Pomocne może być przeprowadzenie interdyscyplinarnych 

spotkań, konferencji lub szkoleń, na których obecni będą przedstawiciele wszystkich 

służb.  

 Ważne w zapobieganiu problemom przemocy jest również podnoszenie 

kompetencji służb i przedstawicieli instytucji realizujących działania 

zapobiegawcze tego typu problemom. 

 Warto tworzyć, wspierać i finansować miejsca pomocy dorosłym i dzieciom 

oferujących kompleksową pomoc: psychologiczną, terapeutyczną , 

socjoterapeutyczną, socjalną w przypadku doświadczenia przemocy  w rodzinie (np. 

punkty konsultacyjne). Informacje o tych miejscach powinny być rozpowszechnione 

na stronach Internetowych i w miejscach publicznych. 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@niebieskalinia.pl
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

AŻ 64% MIESZKAŃCÓW NIE WIE, JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE GMINA W 

ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZAŻYWANIU NARKOTYKÓW I 

DOPALACZY. 

33% RESPONDENTÓW NIE ZNA ADRESÓW, ANI TELEFONÓW MIEJSC W 

KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC I NIE WIE GDZIE SZUKAĆ POMOCY. 

 W działalności zapobiegawczej problemom społecznym, warto wykorzystać 

współczesne media tj. telewizja i Internet, za pomocą których można dotrzeć do jak 

najszerszej liczby osób. Skuteczne okazać się mogą również te działania, które według 

mieszkańców gminy są najlepszą formą oddziaływać profilaktycznych, takie jak: 

 warsztaty profilaktyczne dla dzieci, 

 wykłady i pogadanki, akcje informacyjne za pośrednictwem ulotek, 

 festyny i pikniki profilaktyczne, 

 akcje informacyjne za pośrednictwem ulotek. 

 Zaleca się zwiększenie zasięgu i częstotliwości prowadzonych działań profilaktycznych 

w zakresie przeciwdziałania problemom społecznym, a także informowanie mieszkańców 

o podejmowanych działaniach.  
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6.2. UCZNIOWIE 

 

PROBLEM ALKOHOLOWY 

PO ALKOHOL SIĘGNĘŁO 40% UCZNIÓW W GMINIE KRYNICA MORSKA. 

 

37% RESPONDENTÓW UWAŻA, ŻE ICH RÓWIEŚNICY PIJĄ ALKOHOL. 

 Zaleca się zastosowanie w działaniach profilaktycznych skierowanych do dzieci  

i młodzieży strategii informacyjnej, w celu poszerzenia wiedzy  na temat przyczyn 

i konsekwencji picia alkoholu oraz umożliwienia młodym ludziom, podejmowania 

racjonalnych wyborów, popartych znajomością zagadnień związanych z używaniem 

napojów wysokoprocentowych. By działania z zakresu strategii informacyjnej, 

przynosiły oczekiwane rezultaty, powinny być realizowane przez kompetentne 

osoby, które cechuje wiarygodność, umiejętność wybudzania zaufania wśród dzieci  

i młodzieży i budowania z nimi pozytywnej relacji. Przekazywane informacje, muszą 

być rzetelne oraz dostosowane do etapu rozwojowego uczniów. 

Przydatne mogą okazać się ulotki i plakaty rozpowszechniane wśród dzieci 

młodzieży. 

 

 Źródło: www.oficyna-profilaktyczna.pl  
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 Zaleca się również 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.  

 Zaleca się przeprowadzenie szkoleń dla rodziców, podczas których przekazana im 

będzie wiedza, na temat problemu picia napojów wysokoprocentowych, skutków 

wczesnej inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz możliwości jej zapobiegania. 

Rodzice powinni zostać również przeszkoleni, w zakresie reagowania, w przypadku 

spożywania alkoholu przez dziecko. 

 Rekomenduje się wykorzystywanie strategii alternatyw – angażowanie dzieci  

i młodzieży w atrakcyjne, bezpieczne aktywności (np. sportowe, artystyczne, 

plastyczne), które dopasowane będą do możliwości i potrzeb odbiorców. 

 Zaleca się podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów szkolnych, oraz osób 

pracujących w świetlicach celem zwiększenia efektywności działań.  

 Rekomenduje się również 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. 

 Aby działania profilaktyczne były skuteczne, zaleca się również inwestowanie w 

sprzęt i niezbędne materiały potrzebne do podwyższenia jakości działań. 

 Rekomenduje się 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 



DIAGNOZA 

CENTRUM PROFILAKTYKI I REEDUKACJI „ATELIER”  

 

98 
 

 

PROBLEM NIKOTYNOWY 

PROBLEM NIKOTYNOWY WŚRÓD UCZNIÓW NA TERENIE GMINY NIE JEST 

ZNACZĄCY (21% PALIŁO PAPIEROSY) 

JEDNAK DOMAGA SIĘ ZASTOSOWANIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA 

POZIOMIE UNIWERSALNYM. 

 Rekomenduje się prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu strategii 

informacyjnej, poprzez przekazywanie wiedzy na temat szkodliwości palenia 

papierosów. 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. 

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, w związku z tym zaleca się przeprowadzenie programu 

rekomendowanego przez Państwową Agencję ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (PARPA) – „Fantastyczne możliwości”. Celem ogólnym programu 

jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem 

inicjacji alkoholowej.  Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 2. 

Wszelkie informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać na stronie: 

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

 Aby zapobiegać sięganiu przez młodzież po 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 (warto dopilnować, aby 

uczestnictwo w zajęciach sportowych wiązało się również z nauką dzieci i młodzieży 

zasad Fair Play, współdziałania w grupie oraz zdrowego współzawodnictwa).  

 Zaleca się również ograniczanie dostępności 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. 

 Przydatne w zapobieganiu podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i 

młodzież, może być realizacja programu rekomendowanego przez Państwową 

Agencję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) – Spójrz inaczej. 

Celem tego programu jest rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, 

tworzenie warunków do rozwoju umysłu, empatii i zdolności przyjmowania 

perspektywy drugiego oraz zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększanie 

wiedzy o własnym ciele, negatywnych wpływach społecznych oraz decyzjach 

prozdrowotnych. Szczegółowe informacje na ten temat w załączniku nr 3.  

Realizację programu mogą Państwo zlecić Ośrodkowi Psychoprofilaktyki Nowa 

http://oficyna-profilaktyczna.pl/
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Perspektywa. Wszelkie informacje w tym zakresie uzyskają Państwo dzwoniąc pod 

nr tel. 534 303 240 lub 12 422 82 30. 

 

PROBLEM NARKOTYKOWY 

PROBLEM NARKOTYKOWY WŚRÓD UCZNIÓW NIE PRZYBIERA DUŻYCH 

ROZMIARÓW (6% PRZYZNAJE, ŻE ZAŻYWAŁO ŚRODKI 

PSYCHOAKTYWNE), JEDNAK NALEŻY PODJĄĆ DZIAŁANIA 

ZAPOBIEGAJĄCE - NA POZIOMIE UNIWERSALNYM. 

 Zaleca się 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. 

 

Źródło: www.oficyna-profilaktyczna.pl 

 Zaleca się 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 
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doświadczenia tego problemu oraz jak rozmawiać z dzieckiem w przypadku 

podejmowania przez niego zachowań ryzykownych. 

 Rekomenduje się również obserwację, w celu identyfikacji uczniów zażywających 

środki psychoaktywne. W tym celu pomocne będzie poszerzenie wiedzy 

pracowników szkoły, na temat wykrywania objawów stosowania substancji 

odurzających. Przydatny w tym zakresie może być materiał udostępniony na stronie 

Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, która zawiera przykłady 

objawów mogących wskazywać na używanie przez dzieci i młodzież narkotyków.  

Link do strony: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=490267. 

 W celu zapobiegania rozwijaniu się uzależnienia, wśród uczniów zażywających 

narkotyki, zaleca się stosowanie działań profilaktycznych z zakresu strategii 

alternatyw, poprzez stworzenie okazji do zaprzestania podejmowania zachowania 

ryzykownego, dzięki atrakcyjnym propozycjom zajęć pozalekcyjnych 

organizowanych w szkole. Zaleca się również współpracę z rodzicami tych uczniów  

i stały kontakt pedagoga szkolnego z dziećmi i młodzieżą zażywającą substancje 

psychoaktywne. 

 Zaleca się 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. 
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PROBLEM PRZEMOCY 

46% BADANYCH UCZNIÓW PRZYZNAJE, ŻE DOŚWIADCZYŁO PRZEMOCY, 

PRZY CZYM W WIĘKSZOŚCI RESPONDENCI DOZNALI JEJ ZE STRONY 

KOLEGÓW ZE SZKOŁY. 

35% UCZNIÓW PRZYZNAJE, ZE W SZKOLE WYSTĘPUJE PROBLEM 

PRZEMOCY MIĘDZY UCZNIAMI. 

CZĘŚĆ UCZNIÓW DOZNAŁO PRZEMOCY ZE STRONY KOGOŚ Z RODZINY 

(25%). 

 Zaleca się 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.  

Skuteczne w tym przypadku mogą być metody takie jak: psychodrama (odgrywanie 

scenek na temat zachowań przemocowych, które pomogą wczuć się w doświadczenia 

osób będących ofiarą agresji); "burza mózgów" (stworzenie listy wszystkich 

zachowań będących aktem przemocy); praca w grupach (znalezienie wspólnych 

pomysłów rozwiązań problemu przemocy). 

 Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa prowadzi warsztaty profilaktyczne 

pt. Narkotyki, które  dotyczą szkodliwości używek takich jak narkotyki czy 

dopalacze. Warsztat ukazuje dzieciom i młodzieży zagrożenia jakim są substancje 

tego typu. Dzięki interaktywnej pracy z psychologiem obalane są mity, a 

przedstawiane fakty dotyczące przedmiotowych substancji. Podczas interakcji z 

prowadzącym, młodzież ćwiczy takie umiejętności jak: zdolność twórczego 

myślenia, zdolność asertywnej odmowy, czy zdolność przewidywania konsekwencji 

własnych zachowań. Warsztat dostosowany jest do wieku uczniów. Wszelkie 

informacje w tym zakresie uzyskają Państwo dzwoniąc pod nr tel. 534 303 240 lub 

12 422 82 30. 

 Zaleca się również przekazanie uczniom wiedzy, na temat możliwych form pomocy  

w przypadku doświadczania przez nich przemocy zarówno w szkole jak i w domu,  
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a także w jaki sposób mogą reagować, jeśli będą świadkiem agresji. 

 

Źródło: www.oficyna-profilaktyczna.pl 

 Rekomenduje się wprowadzenie na terenie szkoły, jasnych zasad zachowania  

i konsekwencji ich nieprzestrzegania, a także rozpowszechnianie tych reguł przez 

nauczycieli, pracowników szkoły, poprzez informowanie i umieszczenie plakatów w 

niektórych miejscach budynku szkoły. 

 Zaleca się prowadzenie zajęć psychoedakyjnych w klasach takich jak: doskonalenie 

umiejętności radzenia sobie ze stresem,wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

rozwijanie umiejętności asertywnego zachowania się. 

 Skuteczne mogą okazać się również spotkania z policją lub strażą miejską mające 

na celu uświadomienie dzieci i młodzieży o tym, jakie zachowania są aktem 

przemocy i jakie niosą za sobą konsekwencje (ważne, aby funkcjonariusze byli 

przeszkoleni w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych). 

 Rekomenduje się także zajęcia i warsztaty integracyjne w klasach. Mają one na 

celu wzmacnianie więzi pomiędzy rówieśnikami i wpływanie na pozytywny klimat 

szkoły, który jest ważnym czynnikiem chroniącym przed podejmowaniem zachowań 

ryzykownych. 

 Zaleca się prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, które będą rozwijały u nich 

kompetencje kierowania klasą oraz umiejętności właściwego reagowania na 

niekorzystne zachowania uczniów, wzmacniania pożądanych zachowań  

i formułowania oczekiwań wobec uczniów. 
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 W załączniku nr 4 znajduje się kwestionariusz oceny ryzyka występowania 

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. 

23% UCZNIÓW DOŚWIADCZYŁO CYBERPRZEMOCY. 

19% RESPONDENTÓW NIE WIE CZYM JEST CYBERPRZEMOC. 

 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 również zapoznanie z poradnikiem udostępnionym przez Ośrodek 

Rozwoju i Edukacji - Jak reagować na cyberprzemoc . Poradnik dostępny jest pod 

adresem www.ore.edu.pl w zakładce „kształcenie i wychowanie –> wychowanie i 

profilaktyka -> bezpieczeństwo w sieci”. Zawarte w nim informacje mogą być 

pomocne w realizacji dla uczniów zajęć związanych z tą tematyką i przy 

organizowaniu innych działań zapobiegawczych. 

 

PROFILAKTYKA 

15% RESPONDENTÓW NIE BRAŁO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 

PROFILAKTYCZNYCH, A 40% UWAŻA, ŻE NIE WNIOSŁY ONE NIC NOWEGO 

I BYŁY NIECIEKAWE 

 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. 
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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. 

 

6.3. SPRZEDAWCY 

 

WEDŁUG DWÓCH RESPONDENTÓW ZDARZA SIĘ, ŻE W ICH GMINIE 

ZDARZA SIĘ, ŻE ALKOHOL SPRZEDAWANY JEST OSOBOM 

NIEPEŁNOLETNIM. 

 Zaleca się przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego wśród sprzedawców 

dotyczącego konsekwencji prawnych, moralnych i społecznych wynikających  

z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu, przy szczególnym uwzględnieniu treści 

Ustawy  z dnia 26 X 1982 r. O Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.  

 

Źródło: http://oficyna-profilaktyczna.pl/ 
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 Zaleca się przeprowadzenie badania „Tajemniczy Klient” w celu uzyskania 

pewności czy sprzedawcy napojów wysokoprocentowych nie sprzedają alkoholu 

osobom niepełnoletnim . Polega ono na wizycie kontrolowanej w punkcie sprzedaży 

alkoholu oraz próbie zakupu alkoholu przez osobę wyglądającą na niepełnoletnią. 

Specjalnie przeszkoleni audytorzy, jako klienci przeprowadzają zgodnie z wcześniej 

ustalonym scenariuszem wizytę w wyznaczonym punkcie, a następnie, zaraz po 

zakończeniu, notują wyniku w odpowiednio do tego przygotowanym 

kwestionariuszu. Po badaniu zaleca się przeprowadzenie szkolenia terenowego wśród 

sprzedawców dotyczącego konsekwencji prawnych, moralnych, społecznych 

wynikających z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu3. 

 

WSZYSCY RESPONDENCI TWIERDZĄ, ŻE KLIENCI SKLEPU SPOŻYWAJĄ 

ALKOHOL NA TERENIE LUB W POBLIŻU PUNKTU SPRZEDAŻY ALKOHOLU 

W ICH MIEJSCOWOŚCI. 3 OSOBY UWAŻAJĄ, ŻE TAKIE SYTUACJE MAJĄ 

MIEJSCE BARDZO CZĘSTO, A ZDANIEM 1 BARDZO CZĘSTO. 

 

 Rekomenduje się zapoznanie pracowników punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych, z procedurą skutecznej odmowy, wzmacnianie umiejętności 

asertywności oraz ukazanie sposób wspomagających współpracę sprzedawcy z 

Policją lub Strażą Miejską. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3
 Źródło: Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa perspektywa, Szkolenie dla właścicieli oraz punktów sprzedaży 

alkoholu. Tajemniczy klient.   
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7. ZAŁĄCZNIKI   

7.1. ZAŁĄCZNIK NR 1
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7.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 

Program profilaktyczny „Fantastyczne możliwości” 

Grupa docelowa: 

Uczniowie klas V lub VI szkół podstawowych oraz ich rodzice. 

Cele programu: 

Opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z 

piciem alkoholu przez dorastających poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i 

rówieśniczych czynników chroniących. 

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 

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 
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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 

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

Standardy realizacji: 

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 
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zadaniach.   

Dowody jakości programów: 

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. 

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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Więcej informacji na temat Programu Fantastyczne Możliwości można znaleźć w 

publikacjach: 

 Bobrowski, K., Kocoń, K., Pisarska, A., EFEKTY DWULETNIEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ. „Alkoholizm i Narkomania”, 18, 3, s. 25 – 41, 2005. 

 Bobrowski K. J., Pisarska A., Ostaszewski K., Borucka A., SKUTECZNOŚĆ 

PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ DLA DZIECI NA PROGU 

DOJRZEWANIA. „Psychiatria Polska”, 48 (3), 2014, s. 527-539. 

 Bobrowski, K., ZAJĘCIE DLA HOBBYSTÓW – BADANIE ODROCZONYCH EFEKTÓW 

PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH. (w:) Deptuła, M. (red.) Diagnostyka, profilaktyka 

i socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu im. K. 

Wielkiego, Bydgoszcz 2006, s. 221-236. 

 Pisarska, A., Bobrowski, K., Borucka, A., Okulicz-Kozaryn, K., Ostaszewski, 

K., PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW I PROGRAM FANTASTYCZNE 

MOŻLIWOŚCI – DWULETNI PROGRAM PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ DLA SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH. (w:) Deptuła M. (red.), DIAGNOSTYKA – PROFILAKTYKA – 

SOCJOTERAPIA W TEORII I PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005, s. 194 - 203. 

 Pisarska, A., Borucka, A., Okulicz-Kozaryn, K., WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z 

ADAPTACJĄ KULTUROWĄ PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO. „Medycyna Wieku 

Rozwojowego”, VII (1) 2, 2003. 

 Pisarska, A., FANTASTYCZNE MOŻLIWOŚCI. „Remedium”, 11-12, 2005. 

 Pisarska, A., Ostaszewski, K., Borucka, A., Bobrowski, K., Okulicz-Kozaryn, 

K., ADAPTACJA AMERYKAŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ 

FANTASTYCZNE MOŻLIWOŚCI – ZNACZENIE EWALUACJI PROCESU I BADAŃ 

JAKOŚCIOWYCH. „Alkoholizm i Narkomania”, 18, 3, 2005. 

 Ulotka informacyjna programu oraz lista osób upoważnionych do prowadzenia szkoleń 

są dostępne na stronie internetowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w zakładce 

Zakład Zdrowia Publicznego http://old.ipin.edu.pl/wordpress/kliniki/zooz/zaklad-

psychologii 
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7.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 

Program Spójrz Inaczej  

Grupa docelowa: 

Grupą docelową programu są uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej w wieku 10-13 lat. 

Cele programu: 

Celem ogólnym programu jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym i destrukcyjnym w 

klasie szkolnej oraz problemom zdrowia psychicznego u dzieci w wieku 10-13 lat.  

Cele szczegółowe programu: 

 rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym umiejętności 

rozpoznawania i nazywania uczuć, umiejętności radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami, kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie,      

 tworzenie warunków do rozwoju umysłu, empatii i zdolności 

przyjmowania  perspektywy drugiego człowieka,  które służą wspieraniu rozwoju 

umiejętności współpracy, umiejętności rozwiązywania problemów/konfliktów oraz 

umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji,      

 zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie wiedzy o własnym ciele, 

negatywnych wpływach społecznych, decyzjach prozdrowotnych, zagrożeniach i 

konsekwencjach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i leków.      

 

Założenia: 

Program Spójrz inaczej dla klas 4-6 opiera się na założeniach psychoprofilaktyki  (Sęk, 1991, 

Ostaszewski 2003). Koncepcja ta opiera się na założeniu, że u źródeł zaburzeń psychicznych i 

problemów związanych z zachowaniem są przede wszystkim deficyty umiejętności 

psychospołecznych, nierozwiązane kryzysy rozwojowe, niskie poczucie własnej wartości, 

trudne doświadczenia (np. odrzucenie rówieśnicze). Dlatego główne kierunki działań 

edukacyjnych programu Spójrz inaczej są nastawiane na wspieranie prawidłowego rozwoju 

psychospołecznego, rozwijanie umiejętności, które pomagają dzieciom w nawiązywaniu 
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zdrowych relacji z rówieśnikami oraz w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami 

życiowymi. 

 

W związku z tym program jest nastawiony na: 

 wspieranie dzieci w środowisku szkolnym, które w tym okresie rozwojowym staje się 

naturalnym miejscem rozwijania umiejętności psychospołecznych;  

 psychoedukację nauczycieli, którzy są głównymi realizatorami programu, polegającą 

na  wspieraniu rozwoju ich podstawowych umiejętności wychowawczych, 

uwrażliwianiu na potrzeby dzieci oraz na nauce  odpowiednich sposobów 

kontaktowania się z dzieckiem. 

Autorzy programu Spójrz inaczej odwołują się do wiedzy z psychologii rozwojowej 

dotyczącej prawidłowości rozwojowych dzieci w wieku 10-12 lat. Wiedza ta dostarcza 

argumentów wskazujących, że okres preadolescencji jest bardzo istotny dla rozwoju poczucia 

skuteczności w działaniu, odpowiedzialności, umiejętności współdziałania z innymi (Erikson 

1959, Hurlock, 1985, Brzezińska (red), 2005).  W modelu rozwoju osobowości Erika H. 

Eriksona wiek szkolny, to okres intensywnego rozwoju społecznego, w którym dziecko 

rozwija w sobie pracowitość,  produktywność oraz coraz częściej doprowadza do końca swoje 

zadania, osiągając zamierzony cel i czerpiąc z tego faktu przyjemność i zadowolenie.  Wiele 

tez zadań wykonuje we współpracy z innymi osobami lub obok nich. Jest to źródłem różnych 

doświadczeń np. ponoszenia odpowiedzialności nie tylko za sukces ale i też za porażkę, które 

pełni ważną rolę w uczeniu się umiejętności społecznych. Zaniedbania wychowawcze w tym 

obszarze, znajdujące swój wyraz w braku pozytywnych informacji zwrotnych skierowanych 

do dziecka ze strony dorosłych, na tym etapie rozwoju wpływają negatywnie na jego 

samoocenę, są przyczyną poczucia rozgoryczenia i rezygnacji z podejmowania nowych 

zadań. Ponadto program odwołuje się do: Modelu podnoszenia kompetencji (R. Weissberg, 

M. Caplan i wsp. 1991), Teorii racjonalnego działania (Ajzen, Fishbein, 1986) oraz Teorii 

zachowań problemowych (Jessor, 1987). Zgodnie z tymi teoriami program jest nastawiony na 

: 

 minimalizowanie negatywnego wpływu takich indywidualnych czynników ryzyka jak: 

deficyty umiejętności psychospołecznych (np. współpracy z innymi dziećmi, wspólnej 
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zabawy, braku umiejętności kierowania swoimi emocjami, rozpoznawania emocji 

innych ludzi, rozwiązywania konfliktów), niskie poczucie własnej wartości, niska 

pozycja w grupie rówieśniczej, odrzucenie przez rówieśników, niepowodzenia szkolne, 

zachowania agresywne lub destrukcyjne w klasie, pozytywne oczekiwania wobec 

działania alkoholu, nikotyny, narkotyków i leków, wczesny wiek inicjacji alkoholowej i 

nikotynowej, negatywne wpływy przekazów medialnych i reklam;   

 wzmacnianie działania takich indywidualnych czynników chroniących jak: 

umiejętności psychospołeczne (radzenia sobie z trudnymi emocjami, konstruktywnego 

porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów, budowania pozytywnego obrazu siebie 

itd.) i odpierania presji rówieśniczej, zdrowe reguły funkcjonowania w klasie/grupie 

rówieśniczej, oraz szkolnych czynników chroniących takich jak: umiejętności 

wychowawcze nauczycieli (np. umiejętności kierowania klasą, umiejętności 

rozpoznawania potrzeb dzieci, wspierania w trudnych sytuacjach itd.) oraz pozytywny 

klimat klasy szkolnej i całej szkoły. 

 

Bibliografia:  

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

Cliffs, NJ, Prentice-Hall 1980.  

Brzezińska A. I., Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.  

Deptuła M., Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia, PWN, rozdz. 6.1.7, Warszawa 

2013. 

Erikson E., Dopełniony cykl życia, Rebis, Poznań 2002. 

Hawkins D., Graham J., Maguin E., Abbott R., Hill K., Catalano R., Exploring the effects of 

age of alcohol use initiation and psychosocial risk factors on subsequent alcohol misuse, 

„Journal of Studies on Alcohol”, 58, 280–290, 1997. 

Hurlock E., Rozwój dziecka, PWN,  Warszawa 1985. 

Jessor R.,  Problem-behavior theory, psychosocial development and adolescent problem 

drinking, “British Journal of Addiction”, 82, 331-342, 1987. 

Ostaszewski K., Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003 
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Sęk H., Psychologiczna prewencja jako obszar badań i zastosowań,(w:) Sęk H. (red.) 

Zagadnienia psychologii prewencji, UAM,  Poznań 1991 

Weissberg, R., Caplan, M., & Harwood, R., Promoting competent young people in 

competence-enhancing environments; A system based perspective on primary prevention, 

“Journal of Consulting and Clinical Psychology”, 59, 830-841, 1991. 

 

Opis programu: 

 Zajęcia programu Spójrz inaczej w klasach 4-6 są w założeniu kontynuacją zajęć 

prowadzonych w klasach 1-3. W IV klasie realizowanych jest  25 zajęć 45-

minutowych, w V klasie - 26 zajęć, w VI - 28 zajęć. Realizator  przeprowadza dwa 

spotkania z  rodzicami.  Pierwsze spotkanie odbywa się w trakcie roku szkolnego i 

drugie na zakończenie cyklu zajęć, które jest poświęcone efektom realizacji 

programu.       

Program Spójrz inaczej  obejmuje następujące zagadnienia tj: 

 Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć: 

o rozpoznawanie, nazywanie i akceptacja uczuć własnych oraz innych osób, 

o rozumienie i wyrażanie uczuć pojawiających się w sytuacjach trudnych, 

o uczenie się sposobów pozytywnego wpływania na swój nastrój oraz nastrój 

innych, 

o radzenie sobie z trudnymi emocjami (strach, smutek, złość). 

 Pozytywna samoocena: 

o świadomość i poznawanie siebie, 

o docenianie siebie i innych, 

o radzenie sobie z negatywnym myśleniem. 

 Świadomość zmian we własnym życiu: 

o rozwój jako proces, indywidualne tempo zmian, 

o plany na przyszłość i warunki ich realizacji, 

o dorosłość i dojrzałość. 
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 Dziecko jako członek rodziny: 

o rozumienie roli rodziny i swojej roli w rodzinie, 

o wzajemna pomoc w rodzinie. 

 Uczeń jako członek różnych grup 

o klasa szkolna (wzajemny wpływ, pomaganie i otrzymywanie pomocy), 

o przyjaźń i koleżeństwo, 

o rodzina, rodzaje rodzin, znaczenie rodziny, moja rola w rodzinie, 

o rozumienie innych, 

o normy, reguły i zasady we wzajemnych kontaktach, 

o współdziałanie i współpraca, 

o wpływ grupy na jednostkę – namawianie i odmawianie. 

 Podejmowanie decyzji: 

o kryteria służące podejmowaniu decyzji, 

o emocje towarzyszące podejmowaniu decyzji, 

o rozważanie konsekwencji przy podejmowaniu decyzji, 

o odpowiedzialność za własne decyzje, 

o decyzje związane z ryzykiem, 

o zmiana decyzji. 

 Rozwiązywanie problemów i konfliktów: 

o sposoby i strategie rozwiązywania problemów, 

o sposoby rozwiązywania konfliktów. 

 Sytuacje trudne w kontaktach z innymi: 

o radzenie sobie ze złością, odrzuceniem, wstydem, dokuczaniem, skarżeniem, 

o pomaganie osobom odrzuconym, 

o namawianie i odmawianie, 

o agresja i przemoc w szkole – sposoby zapobiegania i radzenia sobie z 

dokuczaniem. 

 Dbanie o zdrowie: 
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o zdrowy i niezdrowy sposób życia, 

o podejmowanie  decyzji dotyczących zdrowia. 

 Substancje psychoaktywne 

o skutki używania nikotyny, alkoholu, 

o mechanizm uzależnienia i współuzależnienia, 

o przepisy dotyczące używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i 

młodzież, 

o zasady używania leków, 

o narkotyki: rodzaje, przyczyny oraz skutki używania, 

o pomoc w sytuacjach problemów z używaniem, 

o zachowania alternatywne. 

 Reklama: 

o mechanizmy reklamy, 

o korzystanie z reklam. 

 

Standardy realizacji: 

Wysokie standardy realizacji programu są zapewnione poprzez: 

 System szkolenia realizatorów.  

Osobami uprawnionymi do realizacji są wyłącznie osoby, które uczestniczyły w warsztatach 

przygotowujących do realizacji zajęć Spójrz inaczej, prowadzonych przez trenera 

rekomendowanego przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” w 

Starachowicach i posiadają zaświadczenie o ich ukończeniu, wydane przez Stowarzyszenie 

(lub – przed rokiem 1997 – przez inną instytucję, jeśli szkolenie prowadził trener 

rekomendowany przez Stowarzyszenie).   

Szkolenie przygotowujące do prowadzenia programu trwa 55 godz. dydaktycznych 

realizowanych w dwóch częściach (35 + 20). Pierwsza część szkolenia jest poświęcona 

podstawom prawidłowej komunikacji z dziećmi i młodzieżą, konstruktywnym sposobom 

rozwiązywania problemów w pracy z grupą  oraz praktycznemu poznawaniu programu 
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poprzez symulację zajęć w grupie i prowadzenie zajęć z uczniami pod okiem superwizora. 

Podczas drugiej części szkolenia przekazywana jest wiedza na temat substancji 

psychoaktywnych i profilaktyki uzależnień;  

 Systematyczne wprowadzanie zmian do programu z uwzględnieniem wyników 

ewaluacji procesu;  

 Odpowiednie materiały.   

Wszystkie materiały do realizacji programu zawarte są w podręcznikach dla realizatorów. 

Podręcznik zawiera: opis programu – cele oraz treści, opis metod pracy z uczniami, 

przewodnik dla realizatora, scenariusze poszczególnych zajęć wraz z pomocami do 

prowadzenia zajęć – ilustracje,  arkusze pracy - oraz wskazówkami metodycznymi i 

materiałami merytorycznymi dla realizatora. 

 Możliwości upowszechnienia programu.  

Stowarzyszenie ma 28 trenerów, którzy prowadzą szkolenia dla realizatorów programu Spójrz 

inaczej.        

Dowody jakości programu: 

Ewaluacja procesu 

Ewaluacja procesu jest okresowo powtarzana i realizowana od 1991 roku. Polegała ona na 

zbieraniu informacji o szkołach, w których program był realizowany dla klas 4-6, liczbie 

nauczycieli zaangażowanych w jego realizację oraz liczby uczniów objętych programem. 

Narzędziem do zbierania danych jest arkusz oceny programu wypełniany przez nauczyciela - 

realizatora programu. Informacje uzyskano od 190 realizatorów. W ciągu 25 lat trwania 

programu przeprowadzono 1 202 szkolenia, w których wzięło udział 15 150 nauczycieli-

realizatorów programu w klasach IV-VI. Szacunkowe dane wskazują, że 33% realizatorów 

przeprowadziło z uczniami co najmniej jedną realizację programu w co najmniej jednej 

klasie. Przybliżona liczba klas objętych programem na przestrzeni 25 lat to 5 050 

a  szacunkowa liczba uczniów 101 000.  

W latach 1991-2015 na podstawie informacji zebranych w ramach ewaluacji procesu i 

ewaluacji formatywnej  dokonano 6 aktualizacji programu Spójrz inaczej w klasach IV-VI. 

Były to m.in.: poprawki w scenariuszach lekcji, zmiana w kolejności realizacji działów, 
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dodanie nowych scenariuszy, wprowadzenie nowych rysunków i ilustracji, uzupełnienie 

podręcznika dla realizatorów o część dotyczącą prowadzenia zajęć, roli prowadzącego, 

rozwiązywania sytuacji trudnych w pracy z grupą, oraz zmian w programie szkolenia dla 

realizatorów,  

Źródło: Kwestionariusz aplikacyjny Programu Spójrz Inaczej złożony do systemu 

rekomendacji (2015) 

Więcej informacji na temat programu: 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć w publikacjach: 

 Herzberg M., Program Spójrz Inaczej a realizacja zadań życiowych wieku szkolnego, 

(w:) K. Okulicz-Kozaryn, K. Ostaszewski (red.), Promocja zdrowia psychicznego. 

Badania i działania w Polsce, Instytut Psychiatrii i Neurologii, s. 217-233, Warszawa 

2008. 

 Misiuk A., Zajęcia prowadzone w oparciu o program profilaktyczno - wychowawczy 

Spójrz inaczej jako sposób wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci, (w:) 

Aksman J.,  Douskova A., Gabzdyl J. (red.),  Kompetencje, kształcenie, ewaluacja. W 

poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształcenia i oceny kompetencji uczniów 

młodszych, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2015. 

 Słyk M., Jak korzystam z programu Spójrz inaczej?, „Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze”, nr 1, s. 27-28, 2000 

 Zimecka E., Scenariusze zajęć przeprowadzonych według programu profilaktyczno-

wychowawczego Spójrz inaczej,  „Życie Szkoły”  nr 5, s. 339-343, 1999, 

 http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=811&Itemid=

1283 

  Socha R., O programie Spójrz inaczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 7, 

s. 19-21, 1995. 

  Prezentacja programów profilaktycznych Cz. 1, Remedium nr 1, s. 22-23, 1996. 
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Metryczka organizacji: 

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej  

ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice  

tel. (41) 274 18 00  

e-mail: biuro@spojrz-inaczej.com,  

http://www.spojrzinaczej.pl 
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7.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka 

(dziecko młodsze – poniżej 9 lat) 

Kwestionariusza i algorytmu używa tylko pracownik oświaty! Nie powinien być 

przekazywany dziecku lub rodzicom!  

 

Lista A  

Informacja od dziecka lub osoby, która była bezpośrednim świadkiem przemocy:  

A.1. Ktoś w domu bije dziecko, popycha, szarpie, potrząsa, przytrzymuje, rzuca w nie 

przedmiotem itp.  

A.2. Ktoś w domu używa wobec dziecka wulgarnych słów, obraża, poniża, straszy, 

szantażuje, izoluje w sposób ciągły i nieuzasadniony od kontaktu z innymi osobami, np. z 

rodziny lub z rówieśnikami, itp.  

A.3. Opiekunowie nie zaspokajają podstawowych potrzeb dziecka, takich jak: przynależności, 

bezpieczeństwa, pożywienia, snu, leczenia, rozwoju poznawczego, emocjonalnego, 

społecznego, pomimo wcześniejszej pracy z opiekunami w tym zakresie.  

A.4. Ktoś w domu narusza sferę seksualną dziecka, tj.: dotyka intymnych części ciała, 

namawia na dotykanie intymnych części ciała osoby dorosłej, zmusza do kontaktu 

seksualnego, podejmuje kontakty seksualne z inną osobą w obecności dziecka, prezentuje 

pornografię lub zmusza do tworzenia treści pornograficznych z udziałem dziecka itp.  

A.5. Dziecko ma ślady przemocy fizycznej lub zaniedbania (opis A.10 i A.11).  

A.6. Dziecko mówi, że boi się wrócić do domu ze względu na zagrożenie przemocą w 

rodzinie (wobec siebie lub innych członków rodziny).  

A.7. Dziecko mówi, że chce odebrać sobie życie ze względu na zagrożenie przemocą w 

rodzinie.  

A.8. Dziecko jest świadkiem przemocy w rodzinie (wobec rodzica, rodzeństwa lub innej 

osoby mieszkającej w jego domu).  

Obserwacja pracownika szkoły lub placówki dotycząca rodzica:  

A.9. Rodzic zachował się agresywnie (słownie lub fizycznie) wobec dziecka na terenie 

placówki oświatowej lub w miejscu publicznym, np. popchnął, szarpnął, uderzył, poniżył itp.  

 

Obserwacja pracownika szkoły lub placówki oświatowej dotycząca dziecka:  
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A.10. Dziecko ma widoczne ślady przemocy fizycznej, np.: uszkodzenia ciała, siniaki, 

zadrapania, obrzęki, oparzenia, obrażenia ciała świeże i/lub w różnych stadiach gojenia się, 

rany na ciele itp.  

A.11. Dziecko ma widoczne ślady zaniedbania, np.: brak dbałości o higienę ciała, 

nieadekwatność ubioru do pory roku, wieku itp. Występują zaburzenia, opóźnienia 

rozwojowe, problemy emocjonalne, niepełnosprawność, a dziecko nie otrzymuje potrzebnej 

pomocy, np.: opieki lekarskiej, zabiegów medycznych, terapii, wsparcia itp. Sytuacja ta 

występuje pomimo wcześniejszej pracy z opiekunami w tym zakresie. Lista B  

Obserwacja pracownika szkoły lub placówki dotycząca dziecka:  

B.1. Dziecko odtwarza doświadczaną przemoc – w relacjach rówieśniczych (lub zabawie), 

identyfikuje się z rolą ofiary i/lub sprawcy.  

B.2. Dziecko reaguje nieadekwatnie do sytuacji powstałej w placówce, np.: lękiem, izolacją, 

autoagresją, agresją itp.  

B.3. Dziecko zachowuje się autodestrukcyjnie, np.: gryzie, szczypie się, uderza głową. 

Dziecko jest od jakiegoś czasu lub stale apatyczne, ospałe, nie ma chęci do zabawy, 

eksploracji rozwojowej.  

B.4. Dziecko boi się powrotu do domu i/lub reaguje lękiem lub innymi trudnymi emocjami na 

kontakt z rodzicem/rodzicami i/lub na sytuację powrotu do domu.  

B.5. Dziecko często opuszcza zajęcia (dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym) lub 

bez uzasadnionego powodu jest nieobecne bezpośrednio po rozmowach z rodzicami lub 

działaniach interwencyjnych placówki.  

Informacje dotyczące rodziców:  

B.6. Postawa i zachowanie rodziców zagraża dobru, rozwojowi i bezpieczeństwu dziecka.  

B.7. Rodzice nie współpracują z placówką przy udzielaniu pomocy dziecku.  

B.8. Dziecko rozdzielone z rodzicami na skutek emigracji lub innej sytuacji losowej, 

pozostające bez opieki osoby dorosłej i/lub wsparcia emocjonalnego ze strony rodziców lub 

innych osób z rodziny.  

B.9. Na terenie placówki rodzic jest pod wpływem środków zmieniających świadomość, np. 

alkoholu, narkotyków itp. lub nie zgłasza się po odbiór dziecka. B.10. Którekolwiek dziecko z 

rodziny z powodu przemocy lub zaniedbania wymagało umieszczenia w pieczy zastępczej.  

 

Lista C  
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Obserwacja pracownika szkoły lub placówki oświatowej lub informacja od osób 

będących w kontakcie z dzieckiem i rodzicami:  

C.1. Karalność rodzica za przemoc lub przemoc w rodzinie.  

C.2. Wcześniejsze podejrzenie dotyczące przemocy wobec dziecka lub przemocy w rodzinie 

albo obecne podejrzenie przemocy w rodzinie dziecka.  

C.3. Rodzic nadużywający środków zmieniających świadomość – np.: alkoholu, narkotyków, 

leków itp. 

C.4. Poważne problemy zdrowotne, emocjonalne, choroba psychiczna wśród osób 

zamieszkujących z dzieckiem.  

C.5. Rozwód, separacja rodziców, konflikt w rodzinie lub inna sytuacja kryzysowa. C.6. 

Dziecko o szczególnych wymaganiach wychowawczych, edukacyjnych i występuje 1 lub 

więcej spośród: problemy emocjonalne, problemy społeczne, zaburzenie rozwojowe, 

niepełnosprawność.  

C.7. Niskie kompetencje wychowawcze rodziców, niewydolność wychowawcza lub brak 

zainteresowania rodziców rozwojem dziecka.  

C.8. Matka i/lub ojciec byli poniżej 18 r.ż. w chwili narodzin dziecka.  

C.9. Ubóstwo i wynikające z tego stanu problemy rodziców.  

Sprawdź, czy występują sygnały ze wszystkich list: A,B i C, a następnie postępuj zgodnie ze 

wskazówkami w algorytmie postępowania!  

Propozycja algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie 

wobec dziecka (dziecko młodsze – poniżej 9 lat)  

Zaznaczenie przynajmniej jednego z punktów listy A – tryb A  

1. Uruchom procedurę „Niebieskie Karty”.  

2. Jeśli wystąpiło uszkodzenie ciała dziecka lub potrzebuje ono pomocy lekarskiej, wezwij 

pogotowie i/lub skonsultuj tę potrzebę z przedstawicielem ochrony zdrowia w Twojej 

placówce (jeśli jest to możliwe).  

3. Jeśli zachodzi potrzeba umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, skontaktuj się z sądem 

rodzinnym – jeśli nie ma takiej możliwości, skontaktuj się z policją. Jeśli podejrzewasz, że 

dziecko jest ofiarą przemocy – nie może ono zostać pod opieką  

rodzica krzywdzącego.  

 

 

Zaznaczenie przynajmniej jednego z punktów listy B – tryb B  
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Jeśli zaznaczono tak w punkcie:  

B.1/B.2/B.3: Spotkaj się z rodzicami i zaproponuj im konsultację u specjalisty w celu 

diagnozy psychologicznej potrzeb dziecka. Jeśli rodzice nie współpracują z placówką, a 

podejrzewasz, że dziecko nie jest bezpieczne, postępuj zgodnie z trybem A.  

B.4: Porozmawiaj z dzieckiem i ustal poziom jego bezpieczeństwa w rodzinie. Jeśli dziecko 

nie komunikuje się werbalnie, obserwuj jego zachowania. Porozmawiaj z rodzicem, który nie 

krzywdzi dziecka, w celu zbadania stopnia bezpieczeństwa w rodzinie. Jeśli dziecko nie jest 

bezpieczne, postępuj zgodnie z trybem A.  

B.5/B.7/B.8: Zawiadom sąd rodzinny.  

B.6: Porozmawiaj z rodzicem, który nie krzywdzi dziecka, w celu zbadania stopnia 

bezpieczeństwa dziecka w rodzinie. Jeśli dziecko nie jest bezpieczne, postępuj zgodnie z 

trybem A. 

B.9: Zawiadom policję.  

B.10: Obserwuj dziecko. Jeśli zauważysz niepokojące objawy, porozmawiaj z jego rodzicami 

w celu zbadania stopnia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie. Jeśli dziecko nie jest bezpieczne, 

postępuj zgodnie z trybem A.  

W każdej sytuacji monitoruj sytuację dziecka!  

Zaznaczenie przynajmniej trzech z punktów listy C – tryb C  

1. Porozmawiaj z dzieckiem i ustal poziom jego bezpieczeństwa w rodzinie. Jeśli dziecko się 

nie komunikuje werbalnie, obserwuj jego zachowania, zabawy.  

2. Porozmawiaj z rodzicami na temat problemów wychowawczych, zbadaj stopień 

bezpieczeństwa dziecka w rodzinie. Jeśli nie masz informacji od dziecka na temat stopnia 

jego bezpieczeństwa (ze względu na wiek, rozwój, stan dziecka), przekaż rodzicom 

informację na temat swojego niepokoju, ustal sposób weryfikacji stopnia bezpieczeństwa 

dziecka.  

3. Monitoruj sytuację dziecka. Po 1, 2 i 3 miesiącach powtórz kwestionariusz.  

4. Poinformuj pracownika placówki (wychowawca, pedagog szkolny), do której przechodzi 

dziecko, o swoich obserwacjach.  

Jeśli nie zaznaczono przynajmniej jednego punktu na liście A, przynajmniej jednego punktu 

na liście B i przynajmniej trzech punktów na liście C, należy zakończyć działanie.  
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Dostosuj sposób rozmowy do wieku i możliwości dziecka! Podczas interwencji, rozmów, 

wspieraj dziecko w kontakcie z pracownikami służb i instytucji!
4
 

Kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka 

(dziecko starsze – powyżej 9 lat) 

Kwestionariusza i algorytmu używa tylko pracownik oświaty! Nie powinien być 

przekazywany dziecku lub rodzicom! 

Lista A  

Informacja od dziecka lub osoby, która była bezpośrednim świadkiem przemocy:  

A.1. Ktoś w domu bije dziecko, popycha, szarpie, potrząsa, przytrzymuje, rzuca w nie 

przedmiotem itp.  

A.2. Ktoś w domu używa wobec dziecka wulgarnych słów, obraża, poniża, straszy, 

szantażuje, izoluje w sposób ciągły i nieuzasadniony od kontaktu z innymi osobami, np. z 

rodziny lub z rówieśnikami, itp.  

A.3. Opiekunowie nie zaspokajają podstawowych potrzeb dziecka, takich jak: przynależności, 

bezpieczeństwa, pożywienia, snu, leczenia, rozwoju poznawczego, emocjonalnego, 

społecznego, pomimo wcześniejszej pracy z opiekunami w tym zakresie.  

A.4. Ktoś w domu narusza sferę seksualną dziecka, tj.: dotyka intymnych części ciała, 

namawia na dotykanie intymnych części ciała osoby dorosłej, zmusza do kontaktu 

seksualnego, podejmuje kontakty seksualne z inną osobą w obecności dziecka, prezentuje 

pornografię lub zmusza do tworzenia treści pornograficznych z udziałem dziecka itp.  

A.5. Dziecko ma ślady przemocy fizycznej lub zaniedbania (opis A.10 i A.11).  

A.6. Dziecko mówi, że boi się wrócić do domu ze względu na zagrożenie przemocą w 

rodzinie (wobec siebie lub innych członków rodziny).  

A.7. Dziecko mówi, że chce odebrać sobie życie ze względu na zagrożenie przemocą w 

rodzinie.  

A.8. Dziecko jest świadkiem przemocy w rodzinie (wobec rodzica, rodzeństwa lub innej 

osoby mieszkającej w jego domu).  

Obserwacja pracownika szkoły lub placówki dotycząca rodzica:  

A.9. Rodzic zachował się agresywnie (słownie lub fizycznie) wobec dziecka na terenie 

placówki oświatowej lub w miejscu publicznym, np. popchnął, szarpnął, uderzył, poniżył itp.  

 

                                                           

4
 http://www.bc.ore.edu.pl/Content/843/Przemoc_w_rodzinie_Katarzyna_Fenik-Gaberle_Renata_Kalucka.pdf, 
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Obserwacja pracownika szkoły lub placówki oświatowej dotycząca dziecka: 

A.10. Dziecko ma widoczne ślady przemocy fizycznej, np.: uszkodzenia ciała, siniaki, 

zadrapania, obrzęki, oparzenia, obrażenia ciała świeże i/lub w różnych stadiach gojenia się, 

rany na ciele itp.  

A.11. Dziecko ma widoczne ślady zaniedbania, np.: brak dbałości o higienę ciała, 

nieadekwatność ubioru do pory roku, wieku, itp. Występują zaburzenia, opóźnienia 

rozwojowe, problemy emocjonalne, niepełnosprawność, a dziecko nie otrzymuje potrzebnej 

pomocy, np.: opieki lekarskiej, zabiegów medycznych, terapii, wsparcia itp. Sytuacja ta 

występuje pomimo wcześniejszej pracy z opiekunami w tym zakresie. Lista B  

Obserwacja pracownika szkoły lub placówki oświatowej dotycząca dziecka:  

B.1. Dziecko odtwarza doświadczaną przemoc – w relacjach rówieśniczych (lub zabawie), 

identyfikuje się z rolą ofiary i/lub sprawcy.  

B.2. Dziecko reaguje nieadekwatnie do sytuacji powstałej w placówce, np.: lękiem, izolacją, 

autoagresją, agresją itp.  

B.3. Dziecko zachowuje się autodestrukcyjnie, np.: bije, szczypie się, nacina sobie skórę itp. 

Lub występują zachowania ryzykowne dziecka, np.: ucieczki z domu, używanie substancji 

zmieniających świadomość, ryzykowne kontakty itp.  

B.4. Dziecko boi się powrotu do domu i/lub reaguje lękiem lub innymi trudnymi emocjami na 

kontakt z rodzicem/rodzicami i/lub na sytuację powrotu do domu.  

B.5. Dziecko często opuszcza zajęcia (dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym) lub 

bez uzasadnionego powodu jest nieobecne bezpośrednio po rozmowach z rodzicami lub 

działaniach interwencyjnych placówki.  

Informacje dotyczące rodziców:  

B.6. Postawa i zachowanie rodziców zagraża dobru, rozwojowi i bezpieczeństwu dziecka.  

B.7. Rodzice nie współpracują z placówką przy udzielaniu wsparcia dziecku.  

B.8. Dziecko rozdzielone z rodzicami na skutek emigracji lub innej sytuacji losowej, 

pozostające bez opieki osoby dorosłej i/lub wsparcia emocjonalnego ze strony rodziców lub 

innych osób z rodziny.  

B.9. Na terenie placówki rodzic jest pod wpływem środków zmieniających świadomość, np. 

alkoholu, narkotyków itp.  

B.10. Którekolwiek dziecko z rodziny z powodu przemocy lub zaniedbania wymagało 

umieszczenia w pieczy zastępczej.  
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Lista C  

Obserwacja pracownika szkoły lub placówki oświatowej lub informacja od osób 

będących w kontakcie z dzieckiem i rodzicami:  

C.1. Karalność rodzica za przemoc lub przemoc w rodzinie.  

C.2. Wcześniejsze podejrzenie dotyczące przemocy wobec dziecka lub przemocy w rodzinie 

albo obecne podejrzenie przemocy w rodzinie dziecka.  

C.3. Rodzic nadużywający środków zmieniających świadomość – np.: alkoholu, narkotyków, 

leków itp.  

C.4. Poważne problemy zdrowotne, emocjonalne, choroba psychiczna wśród osób 

zamieszkujących z dzieckiem.  

C.5. Rozwód, separacja rodziców, konflikt w rodzinie lub inna sytuacja kryzysowa. C.6. 

Dziecko o szczególnych wymaganiach wychowawczych, edukacyjnych i występuje 1 lub 

więcej spośród: problemy emocjonalne, problemy społeczne, zaburzenie rozwojowe, 

niepełnosprawność.  

C.7. Niskie kompetencje wychowawcze rodziców, niewydolność wychowawcza lub brak 

zainteresowania rodziców rozwojem dziecka.  

C.8. Matka i/lub ojciec byli poniżej 18 r.ż. w chwili narodzin dziecka.  

C.9. Ubóstwo i wynikające z tego stanu problemy rodziców.  

Sprawdź, czy występują sygnały ze wszystkich list: A, B i C, a następnie postępuj zgodnie ze 

wskazówkami w algorytmie postępowania!  

 

Propozycja algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie 

wobec dziecka (dziecko starsze – powyżej 9 lat)  

Zaznaczenie przynajmniej jednego z punktów listy A – tryb A  

1. Uruchom procedurę „Niebieskie Karty”.  

2. Jeśli wystąpiło uszkodzenie ciała dziecka lub potrzebuje ono pomocy lekarskiej – wezwij 

pogotowie i/lub skonsultuj tę potrzebę z przedstawicielem ochrony zdrowia w Twojej 

placówce (jeśli jest to możliwe).  

3. Jeśli zachodzi potrzeba umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej skontaktuj się z sądem 

rodzinnym – jeśli nie ma takiej możliwości, skontaktuj się z policją. Zaznaczenie 

przynajmniej jednego z punktów listy B – tryb B  

Jeśli zaznaczono tak w punkcie:  
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B.1/B.2/B.3: Spotkaj się z rodzicami i zaproponuj im konsultację u specjalisty w celu 

diagnozy psychologicznej potrzeb dziecka. Jeśli rodzice nie współpracują, a dziecko nie jest 

bezpieczne, postępuj zgodnie z trybem A.  

B.4: Porozmawiaj z dzieckiem i ustal poziom jego bezpieczeństwa w rodzinie. Porozmawiaj z 

rodzicem, który nie krzywdzi dziecka, w celu zbadania stopnia bezpieczeństwa w rodzinie. 

Jeśli dziecko nie jest bezpieczne, postępuj zgodnie z trybem A.  

B.5/B.7/B.8: Zawiadom sąd rodzinny.  

B.6: Porozmawiaj z rodzicem, który nie krzywdzi dziecka, w celu zbadania stopnia 

bezpieczeństwa dziecka w rodzinie. Jeśli dziecko nie jest bezpieczne, postępuj zgodnie z 

trybem A.  

B.9: Zawiadom policję.  

B.10: Obserwuj dziecko. Jeśli zauważysz niepokojące objawy, porozmawiaj z jego rodzicami 

w celu zbadania stopnia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie. Jeśli dziecko nie jest bezpieczne, 

postępuj zgodnie z trybem A.  

W każdej sytuacji monitoruj sytuację dziecka! 

Zaznaczenie przynajmniej trzech z punktów Listy C – tryb C  

1. Porozmawiaj z dzieckiem i ustal poziom jego bezpieczeństwa w rodzinie  

2. Porozmawiaj z rodzicami na temat problemów wychowawczych, zbadaj stopień 

bezpieczeństwa dziecka w rodzinie.  

3. Monitoruj sytuację dziecka. Po 1, 2 i 3 miesiącach powtórz kwestionariusz.  

4. Poinformuj pracownika placówki (wychowawca, pedagog szkolny), do której przechodzi 

dziecko, o swoich obserwacjach.  

Jeśli nie zaznaczono przynajmniej jednego punktu na liście A, przynajmniej jednego punktu 

na liście B i przynajmniej trzech punktów na liście C, należy zakończyć działanie.  

Dostosuj sposób rozmowy do wieku i możliwości dziecka! Podczas interwencji, rozmów, 

wspieraj dziecko w kontakcie z pracownikami służb i instytucji!
5
 

 

 

 

 

                                                           

5
 http://www.bc.ore.edu.pl/Content/843/Przemoc_w_rodzinie_Katarzyna_Fenik-Gaberle_Renata_Kalucka.pdf 
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