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Wprowadzenie
Zagrożenia społeczne występują w każdej społeczności. Są elementem naszej rzeczywistości i
każdy bezpośrednio lub pośrednio zetknął się z ich skutkami. Powszechność zagrożeń
społecznych jest tak duża, że przestaliśmy na nich koncentrować szczególną uwagę. Są to
jednak istotne zagrożenia, które negatywnie oddziałują na jednostkę, rodzinę, społeczeństwo.
Powodują dysfunkcję całych grup społecznych, a ich negatywne skutki zauważalne są często
po dłuższym okresie czasu. Zagrożenia społeczne definiowane są jako zjawiska godzące
bezpośrednio w jednostkę, jej biologiczne oraz egzystencjalne podstawy istnienia.1 Są to
wszystkie przypadki odnoszące się do niebezpieczeństwa utraty życia i zdrowia, tożsamości
narodowej i etnicznej poszczególnych społeczności oraz bezpieczeństwa socjalnego i
publicznego.2 Zagrożenia społeczne w znaczący sposób wpływają na jakość i standard życia
ludzi, a tym samym na poziom rozwoju cywilizacyjnego danego państwa, czy szerzej pewnych
obszarów geograficznych.3 Zjawiska te godzą nie tylko w jednostkę, ale mogą powodować
także dysfunkcję całych grup społecznych, w tym również wspólnot samorządowych.
Diagnoza jest „systemem racjonalnych czynności służących do rozpoznania właściwości
jakiegoś stanu rzeczy, zdarzenia czy obiektu, które jest podejmowane dla rozwiązania jakiegoś
problemu praktycznego (…). Istotą każdej diagnozy jest stosowanie istniejącej ogólnej wiedzy
dla identyfikowania rozmaitych elementów rzeczywistości, jako należących bądź nie
należących do znanych, na gruncie tej wiedzy, kategorii ogólnych, klas, czy typów”4. Jest to
czynność mająca na celu zidentyfikowanie pewnych zjawisk i ich cech, co umożliwia
w przyszłości inicjowanie kolejnych, skutecznych działań w danym obszarze. Diagnozą
społeczną określa się „wszelkie społeczne badania empiryczne, w których zbiera się dane
szczegółowe, porządkuje je i interpretuje w celu udzielenia odpowiedzi na pytania: „Jak jest?
Co to jest? Dlaczego tak jest?”5. Przedmiotem takich badań są zjawiska i procesy społeczne, a
ich rezultatem powinny być wnioski oraz zalecenia do wykorzystania w inicjowaniu
określonych działań. Specyfiką diagnozy problemów społecznych jest to, że „koncentruje się
ona na identyfikacji i opisie zjawisk ograniczających lub stwarzających zagrożenie

A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia, uwarunkowania, wyzwania, Warszawa
2012,s.8.
2
R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006, s. 112.
3
M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2011, s. 62.
4
J. Kwaśniewski, Rola diagnozy w rozwiązywaniu problemów społecznych [w:] J. Kwaśniewski (red.), Badania
problemów społecznych 2, Warszawa 2006, s. 7.
5
J. Mańska, Diagnozowanie problemów społecznych. Przemoc w rodzinie, Kraków 2015, s. 6.
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ograniczenia zaspokajania potrzeb społecznych dotyczących wielu osób w społeczności”6.
Diagnoza społeczna jest punktem wyjścia do podejmowania działań mających na celu
rozwiązanie danego problemu.
Raport ma na celu przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w drugiej
połowie

2021

roku,

obejmujących

podstawowe

problemy

społeczne

związane

z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, dopalaczy i narkotyków, przemocą w rodzinie oraz
w środowisku szkolnym, cyberprzemocą, a także postawami społecznymi wobec tychże
zjawisk. Dane dotyczące lokalnych zagrożeń społecznych uzyskane zostały w drodze
anonimowych badań przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem
opracowanej ankiety opartej na kwestionariuszu. Ankieta była skierowana do czterech grup
reprezentujących różne środowiska lokalne, a mianowicie:
1) dorośli mieszkańcy Lubonia
2) młodzież szkolna
3) wychowawcy i nauczyciele lubońskich szkół
4) właściciele i pracownicy punktów sprzedaży alkoholu
Badania ankietowe miały na celu przede wszystkim przedstawienie natężenia zjawiska
używania przez młodzież i dorosłych mieszkańców Lubonia substancji psychoaktywnych.
Podstawowymi pytaniami badawczymi były zatem pytania o liczbę osób, którzy mieli
doświadczenia z tego typu substancjami oraz o stopień nasilenia tych doświadczeń. Celem
badania była również próba identyfikacji i pomiaru czynników wpływających na rozmiary
zjawiska, zarówno po stronie popytu jak podaży. W badaniu poruszono zatem takie kwestie,
jak dostępność substancji psychoaktywnych, zarówno w wymiarze fizycznym jak
psychologicznym, gotowość do podjęcia prób z tymi środkami, przekonania na temat ich
szkodliwości, doświadczenia w zakresie problemów związanych z ich używaniem.
Przy opracowaniu diagnozy posłużono się także danymi ze sprawozdań Policji, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
a także danymi GUS.
Według danych GUS z 2020 roku, w Polsce leczy się 43 207 osób z powodu uzależnienia od
substancji psychoaktywnych. Należy dodać, że pojawiły się już publikacje dowodzące, że
podczas pandemii liczba ta może rosnąć. co nakazuje obawiać się przyszłych konsekwencji.
Dane te wskazują na zasadność prowadzenia działań profilaktycznych w tym zakresie, których
opracowanie nie jest możliwe bez diagnozy zagrożeń uzależnieniami.

6
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Dane demograficzne
Ludność
Luboń zajmuje obszar 13,5 km². Miasto położone jest na lewym brzegu Warty. Od północy
graniczy z Poznaniem, a od południa z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Administracyjnie
należy do Województwa Wielkopolskiego. Jest jedną z 17 gmin powiatu poznańskiego. Gmina
Luboń sąsiaduje z Poznaniem i gminami: Komorniki, Puszczykowo i Mosina. Luboń jest
niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 32 015 osób (GUS, 31.12.2020), z czego
52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. Stosunkowo duża liczba mieszkańców w
porównaniu do powierzchni sprawia, że Luboń znajduje się na liście stu najgęściej
zaludnionych miast w Polsce. Liczba mieszkańców systematycznie rośnie, co spowodowane
jest głównie migracją mieszkańców Poznania na tereny gmin ościennych. Liczba mieszkańców
w 2010 roku wynosiła 29 520, w 2015 – 30 190, w 2016 – 30 243, w 2017 – 30 441
mieszkańców, w 2018- 31 653, w 2019 – 31 941. W coraz większym stopniu Luboń staje się
„sypialnią Poznania”. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 28,4%. W latach
2015 – 2020 liczba mieszkańców wzrosła o 1825 osób. Liczbę ludności z podziałem na lata
przedstawia poniższa tabela i wykres.
Tabela 1. Liczba ludności w mieście Luboń w latach 2001 – 2020
(Źródło: GUS)
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ogółem
24 389
24 934
25 594
26 156
26 655
27 142
27 957
28 524
29 008
29 520
30 066
30 297
30 676
30 813
30 190
30 243
30 441
30 450
31 941
32 015

Wiek przedprodukcyjny
5 645
5 661
5 659
5 724
5 773
5 774
5 844
5 936
5 976
6 081
5 310
5 313
5 401
5 378
6 422
6 476
6 516
6 488
6 607
6 621

5

Wiek produkcyjny
15 483
15 964
16 587
17 060
17 442
17 789
18 345
18 680
18 996
19 222
20 282
20 279
20 364
20 330
18 529
18 346
18 336
18 202
19 332
19 262

Wiek poprodukcyjny
3 261
3 309
3 348
3 372
3 440
3 579
3 768
3 908
4 036
4 217
4 474
4 705
4 911
5 105
5 239
5 421
5 589
5 761
6 002
6 132
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Wykres 1. Liczba mieszkańców Lubonia w latach 1995 – 2020
(Źródło: GUS)

Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku
mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku
mieszkańców całej Polski. 60,2% mieszkańców Lubonia znajduje się w wieku produkcyjnym,
20,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
Wykres 2. Piramida wieku mieszkańców Lubonia, 2020
(Źródło: GUS)

Mieszkańcy Lubonia zawarli w 2019 roku 145 małżeństw, a w 2020 roku 125, co odpowiada
4,5 małżeństw na 1000 mieszkańców w 2019 i 3,9 małżeństw na 1000 mieszkańców w 2020.
Jest to znacznie mniej niż w województwie wielkopolskim i mniej od wartości dla Polski.
W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. To
z kolei stanowi wyższą wartość niż w województwie wielkopolskim i w kraju. 27,9%
mieszkańców Lubonia jest stanu wolnego, 60,5% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest
po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy. Według danych GUS (31.12.2020) Luboń ma
dodatni przyrost naturalny wynoszący 46. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,44 na 1000
6
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mieszkańców Lubonia. W 2020 roku urodziły się 344 dzieci, w tym 170 dziewczynek i 174
chłopców. W Luboniu żyje 4457 rodzin i 7093 dzieci.
Przekrój statystyczny miasta Luboń (wg stanu na 31 grudnia 2020 r.)
(Źródło: GUS)
WYSZCZEGÓLNIENIE
Powierzchnia miasta ogółem
Liczba ludności ogółem
w tym mężczyźni
w tym kobiety
Urodzenia żywe
Zgony
Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym
Procent ludności w wieku przedprodukcyjnym
Liczba ludności w wieku produkcyjnym
w tym kobiet
w tym mężczyzn
Procent ludności Lubonia w wieku produkcyjnym
Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym
Procent ludności w wieku poprodukcyjnym

WARTOŚCI
13,5 km²
32 015
15 247
16 768
344
298
6 621
20,7
19 262
9 432
9 830
60,2
6 132
18,2

Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można zmiany, będące odzwierciedleniem szerzej
obserwowanych zmian w ruchu ludności, jak np.: spadek liczby urodzeń, spadek liczby
zawieranych małżeństw, wzrost urodzeń pozamałżeńskich, wzrost średniego wieku matki
rodzącej pierwsze dziecko, czy wydłużenie się średniej trwania życia.

Rynek pracy
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Luboń według stanu na dzień
31 grudnia 2020 wynosiła 375 osób, z czego 55,70% stanowiły kobiety, a 44,30% mężczyźni.
Liczba długotrwale bezrobotnych kształtowała się na poziomie 23,50%. W Luboniu na 1000
mieszkańców pracują 142 osoby. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa
wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,7% wszystkich pracujących
ogółem stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w Luboniu wynosiło
w 2020 roku 2,4% (2,7% wśród kobiet i 2,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy
bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy
bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski. W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w Luboniu wynosiło 4 624,14 PLN, co odpowiada 89.20% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w Polsce. 6,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Lubonia pracuje
w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,7% w przemyśle
7
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i budownictwie, a 37,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport,
zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze
finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

Metryka gminy
Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy
społecznej, powołaną uchwałą Miejskiej Rady Narodowej Lubonia nr XII/43 z dnia 27 kwietnia
1990 roku. Realizuje on zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Lubonia, które zostały
uregulowane w ustawie o samorządzie gminy oraz w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc
społeczna polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą
świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie
i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji
zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy
społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
W 2020 r. MOPS w Luboniu udzielił wsparcia w ramach różnych form świadczeń pieniężnych
i niepieniężnych 395 rodzinom (851 osobom). W porównaniu z rokiem 2019 ze świadczeń
pieniężnych skorzystało o 7 rodzin więcej (388 w poprzednim roku). Pracą socjalną objętych
zostało 608 rodzin, a z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 60 rodzin i 111 osób z tych
rodzin. Liczbę rodzin objętych pomocą oraz główne przyczyny przyznawania pomocy obrazuje
tabela 2.
Tabela 2. Liczba rodzin/osób objętych pomocą
(Źródło: sprawozdania resortowe MOPS)
Rok
Liczba rodzin, którym
przyznano świadczenia
Praca socjalna ogółem
Poradnictwo specjalistyczne

2016

2017

2018

2019

2020

406

403

449

388

395

982

1041

580

296

608

92

129

309

135

111

Prawo do bezpłatnych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w 2020 roku przysługiwało
osobom i rodzinom, których dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekraczał: dla osoby
samotnie gospodarującej – 701 zł, dla gospodarstw domowych wieloosobowych – 528 zł na
8
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osobę w rodzinie (od października 2018r), przy jednoczesnym wystąpieniu trudnej sytuacji
życiowej związanej m.in. z: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem,
niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, potrzebą ochrony
macierzyństwa lub wielodzietności, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmem lub narkomanią, zdarzeniem losowym i sytuacją kryzysową: klęską żywiołową
lub ekologiczną. Z dniem 1 stycznia 2022 kryteria dochodowe ulegają podwyższeniu
i wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł i dla osoby w rodzinie –600 zł na osobę
w rodzinie.
Tabela nr 3. Typy rodzin korzystających z pomocy społecznej
(Źródło: sprawozdania resortowe MOPS)
Typ rodzin
Rodziny ogółem
Rodziny z dziećmi
ogółem
z 1 dzieckiem
z 2 dzieci
z 3 dzieci
z 4 dzieci
z 5 dzieci
z 6 dzieci i więcej
Rodziny niepełne
ogółem
z 1 dzieckiem
z 2 dzieci
z 3 dzieci
z 4 dzieci i więcej
Rodziny emerytów
i rencistów
Osoby samotne

2016
406

2017
403

2018
448

2019

2020
507

180

181

196

181

41
82
41
13
3
0

60
64
42
10
5
0

74
67
37
13
4
1

77
62
26
13
3
0

79

89

96

83

22
35
19
3

36
31
19
3

44
30
19
3

37
31
12
3

13

21

24

91

192

182

219

202

Na przestrzeni kilku ostatnich lat dominującym powodem korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej się cztery przesłanki: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność,
bezrobocie oraz ubóstwo, rozumiane jako uzyskiwanie dochodów poniżej ustawowego
kryterium dochodowego, które oscyluje na granicy „minimum egzystencji” określonego przez
Instytut Pracy i Spraw Społecznych. Największą grupę rodzin, którym udzielono wsparcia
w 2020 roku, stanowiły rodziny osób dotkniętych ubóstwem – 234 rodziny, kolejną rodziny
osób długotrwale lub ciężko chorych - 156 rodzin, rodziny osób dotkniętych bezrobociem – 98
rodzin, oraz rodziny osób z niepełnosprawnościami – 56. Powody udzielenia pomocy i wsparcia
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według liczby rodzin korzystających z pomocy w latach 2015-2018 przedstawia poniżej
zamieszczona tabela.
Tabela 4. Powody ubiegania się o pomoc społeczną w latach 2016 – 2020
(Źródło: sprawozdania resortowe MOPS)
Powody ubiegania się o
pomoc społeczną
UBÓSTWO
SIEROCTWO
BEZDOMNOŚĆ
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA
W TYM: WIELODZIETNOŚĆ
BEZROBOCIE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
DŁUGOTRWAŁA LUB
CIĘŻKA CHOROBA
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMOWEGO – OGÓŁEM
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE
RODZINY WIELODZIETNE
PRZEMOC W RODZINIE
ALKOHOLIZM
NARKOMANIA
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO
ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU
KARNEGO
ZDARZENIE LOSOWE
SYRYACJA KRYZYSOWA

Liczba rodzin w danym roku
2016
273
0
21

2017
265
0
15

2018
272
1
15

2019
221
2
17

2020
234
1
25

19

22

22

18

14

10
133
73

11
129
68

10
130
97

10
77
55

5
98
56

137

147

200

157

156

46

50

66

59

54

38

43

57

46

41

15
0
34
0

14
0
25
1

12
1
35
2

7
3
12
2

13
4
13
5

2

2

5

1

1
0

2
0

0
0

0
0

0
0

System pomocy pieniężnej oparty jest na trzech podstawowych rodzajach zasiłków: zasiłku
stałym, okresowym i celowym. W ramach zadań własnych gmina realizuje także pomoc
w formie posiłków, usług opiekuńczych, schronienia, sprawienia pogrzebu oraz kierowania
i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Lubonia w domu pomocy społecznej.
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Tabela 5. Liczba rodzin oraz kwoty świadczeń przyznawanych przez MOPS w latach 20162020
(Źródło: sprawozdania resortowe MOPS)
2017

2018

2019

2020

RODZAJ ŚWIADCZENIA

L. RODZIN

KWOTA

L. RODZIN

KWOTA

L. RODZIN

KWOTA

L. RODZIN

KWOTA

ZASIŁEK OKRESOWY

106

220 711,00

114

214.460,69

92

161 210

86

165.777,35

ZASIŁEK CELOWY

212

191 630,70

197

180.714,75

13

90 582,87

134

78.674,99

ZASIŁEK STAŁY

46

239 267,92

44

227.372,97

41

218 910,38

42

215.709,29

SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE

45

21 252,27

44

20.463,63

45

19 924,55

47

USŁUGI OPIEKUŃCZE

92

451 037,00

110

457 513,05

110

443 693,24

106

SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE

1

1 100,00

1

6 970

0

0

0

UMIESZCZENIE
W DPS

27

530 799,74

27

674 462,07

33

859 869,13

36

ZAPEWNIENIE
SCHRONIENIA

12

69 458,00

11

59 172,10

13

73 211

25

153.456,00

POGRZEB

3

8 235,40

2

7 152,75

0

0

1

3.628,80

POSIŁKI

287

265 226,30

316

321 653,05

395

362 883,30

396

21.852,49

448.622,45

0

954.141,63

324.047,17

W działaniach MOPS następuje przełożenie akcentu z przyznawania i wypłacania świadczeń
pieniężnych na prowadzenie działań profilaktycznych, aktywizujących i pomocowych. W celu
rozwijania aktywności i samodzielności życiowej osób realizowana jest w ośrodku praca
socjalna. Może być ona prowadzona w oparciu o tzw. kontrakt socjalny, zawierany przez
pracownika socjalnego oraz osobę zwracającą się o pomoc. W 2020 roku podpisano kontrakt
socjalny z 45 rodzinami. Ważnym obszarem działań w ramach pracy socjalnej są działania
interwencyjne. Pracownicy zobowiązani są do natychmiastowego reagowania na zgłoszenia
(interwencje) telefoniczne, mailowe, osobiste. W 2020 roku były zrealizowane 82 zgłoszenia,
które dotyczyły: podejrzenia przemocy - 10, uzależnienia od alkoholu lub substancji
11
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psychoaktywnych – 6, zaniedbań względem członka rodziny – 11, problemów opiekuńczowychowawczych – 13, osób na kwarantannie domowej o zrobienie zakupów, wykupienie
obiadów - 15, inne – 27.
W celu skutecznego prowadzenia spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń powołany został Zespół Interdyscyplinarny, któremu
MOPS zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną. W skład zespołu wchodzą
przedstawiciele ośrodka pomocy społecznej, placówek oświatowych, policji, gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, służby zdrowia, sądu i organizacji pozarządowych.
Praca ZI odbywa się w trakcie posiedzeń zespołu oraz w ramach grup roboczych
powoływanych do konkretnych spraw związanych z założeniem rodzinie „Niebieskiej Karty”.
Grupy robocze spotykają się w zależności od specyfiki danej sprawy. W 2020 r. poprzez
przekazanie do Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
formularza „Niebieska Karta A” zgłoszono podejrzenie występowania przemocy w 83
rodzinach (w poprzednim roku 67). W 2020 roku członkowie grup roboczych pracowali łącznie
ze 116 rodzinami, w których prowadzona była procedura „Niebieskie Karty”. Liczba dzieci
do 18 roku życia w tych rodzinach wynosiła 112. Utworzono 83 grupy robocze. Członkowie
grup roboczych spotkali się 290 razy. Przemoc w rodzinie ma miejsce najczęściej
w gospodarstwach domowych niewyróżniających się negatywnie sytuacją materialną, ani
pozycją społeczno – zawodową. W przypadku przemocy wobec dorosłych najczęstszą
okolicznością towarzyszącą aktom przemocy jest alkohol. Aktom przemocy wobec dzieci
częściej towarzyszą inne sytuacje kryzysowe w rodzinie – utrwalanie się reakcji przemocowych
w obliczu pojawiających się w rodzinie problemów oraz niskie kompetencje rodzin w zakresie
komunikowania interpersonalnego i rozwiązywania sporów bez użycia przemocy. Jest
zależność pomiędzy byciem ofiarą i świadkiem przemocy w dzieciństwie, a byciem ofiarą
i sprawcą przemocy w życiu dorosłym.
Tabela nr 6. Zjawisko przemocy w rodzinie w latach 2015 - 2020
(Źródło: sprawozdania resortowe MOPS)
Rok
Liczba niebieskich
kart

2015

2016

2017

2018

2019

2020

47

56

67

70

67

83

Ośrodek pomocy społecznej odgrywa główną rolę w świadczeniu wsparcia dla rodzin
przeżywających trudności w formie: udzielania konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
prowadzenia terapii i mediacji, świadczenia usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług
12
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opiekuńczych i specjalistycznych, udzielania pomocy prawnej, w szczególności w zakresie
prawa rodzinnego i organizowanie grup wsparcia i grup samopomocowych dla rodzin
przeżywających sytuacje kryzysowe. Do dyspozycji mieszkańców są: psycholog, pedagog,
trener umiejętności funkcjonowania w rodzinie oraz specjalista do spraw przemocy
i uzależnień. Specjaliści oferują swoją pomoc terapeutyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w ośrodku, jak również w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia. Ponadto MOPS
zatrudnia 2 asystentów rodzin, którzy w 2020 roku współpracowali z 19 rodzinami z dziećmi.
Pomoc psychologiczną na terenie Lubonia oferują dwie poradnie zdrowia psychicznego,
Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
Lubońskie Centrum Profilaktyki, MOPS i szkoły. Pomimo tego zauważa się wzrost liczby osób
zainteresowanych wsparciem psychologicznym, a jeszcze bardziej wzrost liczby osób, które
takiego wsparcia wymagają z powodu narastającego napięcia i codziennych frustracji.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze względu na powierzone jej
przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadania, odgrywa
zasadniczą

rolę

w

lokalnej

polityce

wobec

alkoholu.

Powoływana

jest

przez

wójta/burmistrza/prezydenta miasta obowiązkowo w każdej gminie.
Ustawowymi zadaniami GKRPA są:
1) inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych
programów;
2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego;
3) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem
zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w
art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (liczba punktów sprzedaży i ich lokalizacja);
4) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych;
5) uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja procedury „Niebieskie
Karty”.
13
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GKRPA w Luboniu funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przyjęty przez Radę Miasta Luboń uchwałą nr XVIII/147/2020 z dnia 23 stycznia 2021
Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Luboń na rok 2020.

Zasoby w zakresie rozwiązywania problemów społecznych
W roku 2020 z uwagi na pandemię covid-19 świetlice opiekuńczo – wychowawcze
w lubońskich szkołach funkcjonowały w okresie od stycznia do marca. Był w nich realizowany
program profilaktyczno – wychowawczy „Spójrz inaczej”. Pandemia uniemożliwiła
zorganizowanie w 2020 roku kolonii, dlatego w lipcu 2020r w Centrum Organizacji
Pozarządowych zrealizowane zostały warsztaty profilaktyczne połączone z różnymi formami
aktywności typu: zajęcia plastyczne pod hasłem „Lubię siebie, lubię ciebie!”, zajęcia taneczne
prowadzone przez profesjonalną animatorkę, czy lekcje języka angielskiego. Średnio każdego
dnia w zajęciach uczestniczyło 15 dzieci. Otrzymywały one zdrowe posiłki i napoje.
We wrześniu wznowiono spotkania warsztatowe dla dzieci, które dotychczas uczestniczyły
w zajęciach świetlic opiekuńczo – wychowawczych w szkołach. W roku szkolnym 2020/2021
zajęcia odbywały się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Luboniu. Zajęcia odbywały się
w reżimie sanitarnym i korzystało z nich 12 dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
W 2020 roku Miasto w ramach umowy z Lubońskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji finansowało
pracę trenerów osiedlowych na boisku Orlik przy ul. Dojazdowej. Miasto sfinansowało również
wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej, których zadaniem było patrolowanie miejsc
w pobliżu punktów sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu
w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2020 roku odbyło się 36 takich patroli.
GKRPA w Luboniu finansuje działalność Lubońskiego Centrum Profilaktyki, które w 2020
roku udzieliło szerokiego specjalistycznego wsparcia.
Punkt konsultacyjny w zakresie problematyki dotyczącej m.in. uzależnienia od alkoholu oraz
przeciwdziałania przemocy, prowadzony przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii
uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2020 roku w ramach działalności punktu
udzielono 169 porad terapeutycznych oraz 40 porad telefonicznych osobom z problemem
alkoholowym oraz uzależnionym od innych środków psychoaktywnych. Kilkanaście osób (12),
które skorzystały z tej formy pomocy zdecydowało się na leczenie na oddziale leczenia
uzależnień, a cztery w Poradni Zdrowia Psychicznego.
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Punkt porad prowadzony przez psychologa dziecięcego, do którego zgłaszają się głównie
rodzice wraz z dziećmi w wieku od 3 do 20 lat. Obszary problemowe, z którymi zgłaszają się
rodzice i dzieci to różne problemy wychowawcze z dziećmi, problemy na linii komunikacyjnej
rodzic – dziecko, napady złości, agresji, lęki. Udzielono 29 porad.
Dyżury pełnomocnika burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób
uzależnionych i członków ich rodzin. W 2020 roku pełnomocnik pełnił dyżury w wymiarze
10 godzin tygodniowo, udzielił łącznie 180 porad, spotkał się z 70 osobami, które szukały
pomocy, głównie we skazaniu miejsca, gdzie mogą poddać się terapii.
Dyżury prawnika, który co drugi tydzień udzielał porad prawnych mieszkańcom Lubonia
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. W 2020 roku odbyło się kilkanaście
konsultacji z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, separacja, podział wspólnego majątku
małżeńskiego, alimenty) oraz prawa (sprawy dotyczące znęcania się, gróźb, naruszenia
nietykalności cielesnej, nie alimentacji). Zdecydowana większość problemów swoją genezę
miała w zjawisku nadużywania alkoholu.
Od dwóch lat w Lubońskim Centrum Profilaktyki realizowany jest program korekcyjno edukacyjny "Siłacz" oparty na modelu Duluth. Celem skierowanego do mężczyzn programu
jest uświadomienie sprawcy czym jest przemoc, dostarczenie wiedzy na temat rozpoznawania
przez niego sygnałów ostrzegawczych zapobiegających zachowaniom przemocowym
i wreszcie nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie bez
agresji i przemocy. Główną część programu stanowi edukacja i praca nad rozpoznawaniem
i zmianą przekonań, ćwiczenie nowych form reagowania. Realizacja programu odbywa się
w systemie otwartym, to znaczy, że w trakcie jego trwania jest możliwość włączenia się nowych
uczestników. Zajęcia prowadzone są przez dwoje certyfikowanych terapeutów. Odbywają się
one w każdą sobotę w godz. 9.00 - 12.00.
Punkt informacyjno – konsultacyjny w zakresie narkomanii oraz uzależnień behawioralnych,
do którego zgłaszają się osoby z różnymi problemami psychologicznymi. W 2020 roku
w ramach punktu udzielono 31 porad (indywidualnych, par i rodzin), w tym 16 telefonicznych.
Obszary problemowe poruszane podczas konsultacji to: nadużywanie alkoholu, narkotyków,
komputera i internetu, kryzys w rodzinie związany z chorobą przewlekłą, zaniedbania
i przemoc w rodzinie.
Grupa wsparcia dla kobiet uzależnionych i współuzależnionych, która rozpoczęła spotkania
w 2019 roku pod okiem psychoterapeuty.
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W Luboniu działa Luboński Telefon Zaufania w ramach przeciwdziałania przemocy
i profilaktyki uzależnień, czynny we wtorki, w godzinach 19.00 – 20.00 oraz grupy
samopomocowe:
- Grupa „AA” AVANTI
- Grupa „AA” DO PRZODU
W Luboniu w roku 2020 funkcjonowało 59 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym:
- 47 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (sklepy),
- 12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (gastronomia).
Rada Miasta Luboń Uchwałą nr XLIX/371/2018 z 19 lipca 2018 r. ustaliła maksymalną liczbę
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Luboń.
Tabela 7. Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Lubonia
(Źródło: Uchwała Rady Miasta Luboń nr XLIX/371/2018 z 19 lipca 2018 r.)
O
ZAWARTOŚCI
ALKOHOLU
DO 4,5 %

O
ZAWARTOŚCI
ALKOHOLU
POWYŻEJ
4,5% DO 18%

O
ZAWARTOŚCI
ALKOHOLU
POWYŻEJ 18%

RAZEM

przeznaczonych do
spożycia poza
miejscem sprzedaży
(sklepy)

52

52

47

151

przeznaczonych do
spożycia w miejscu
sprzedaży
(gastronomia)

18

18

6

42

Liczba ważnych zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych według stanu
na dzień 31.12.2020 r.:
- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 138;
- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) – 27.
W roku 2020 na wniosek przedsiębiorców wydano 75 zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie miasta Luboń.
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Tabela 8. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta Luboń w 2020 r.
(Źródło: Raport o stanie miasta Luboń 2020)
O ZAWARTOŚCI
ALKOHOLU DO
4,5 %

O ZAWARTOŚCI
ALKOHOLU
POWYŻEJ 4,5%
DO 18%

O ZAWARTOŚCI
ALKOHOLU
POWYŻEJ 18%

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży
(sklepy)

22

22

21

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży
(gastronomia)

4

4

2

W roku 2020 wydano także jedno zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
oraz jedno zezwolenie tzw. cateringowe. W roku 2020 wygasło 78 zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych z powodu:
- likwidacji punktu sprzedaży – 20 zezwoleń;
- upływu terminu ważności zezwolenia – 50 zezwoleń;
- zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży – 6 zezwoleń;
- niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku ubiegłym w terminie ustawowym lub
niedokonanie wpłaty w terminie – 2 zezwolenia.
Pandemia nie wpłynęła na liczbę wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W większości przedsiębiorcy składali wnioski o kontynuację zezwoleń w tym samym punkcie.
Nie odnotowano wzrostu liczby rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku
z trudną sytuacja finansową punktów gastronomicznych (zamknięcie punktów na mocy
rządowych zaleceń).
W 2020 roku GKRPA przeprowadziła 8 kontroli sprzedaży alkoholu. Skontrolowano punkty
sprzedaży detalicznej, a wyboru dokonano w oparciu o analizę ryzyka naruszenia przepisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu problemom alkoholowym. Najczęściej
zgłaszanymi problemami było spożywanie alkoholu w miejscu publicznym (w pobliżu sklepu).
Podczas kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów ww. ustawy. Wszystkie punkty działały
na podstawie ważnego zezwolenia, w terminie wniosły należne opłaty, posiadały informację
o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych.
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Tabela 9. Statystyka działań GKRPA w 2020 roku
(Źródło: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020)
WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba przeprowadzonych kampanii
Liczba wydanych materiałów informacyjno - edukacyjnych
Liczba przeprowadzonych spotkań oraz ich uczestników
Liczba dzieci uczęszczających do świetlic
Liczba zrealizowanych warsztatów i programów
Liczba kontroli sklepów i lokali gastronomicznych
Liczba patroli policji i straży miejskiej
Liczba konsultacji osób uzależniony i współuzależnionych u specjalistów
dyżurujących w punktach
Liczba osób skierowanych na leczenie odwykowe
Liczba osób zaproszonych na komisję
Liczba uczestników grup terapeutycznych
Liczba osób korzystających z porad prawnika oraz psychoterapeutów
Liczba przeszkolonych osób z zakresu problematyki uzależnień i przemocy

WARTOŚCI
1
800
1000
80
2
8
36
400
15
31
22
450
4

Bezpieczeństwo publiczne – skala problemów społecznych związanych z
nadużywaniem alkoholu
Przestępczość

W 2020 roku w Luboniu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 414
przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców przypada 13,04 przestępstw. Jest
to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie
mniejsza od średniej dla całej Polski. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla
wszystkich przestępstw ogółem w Luboniu wynosi 62,70% i jest znacznie mniejszy
od wskaźnika wykrywalności w województwie wielkopolskim oraz znacznie mniejszy
od wskaźnika dla całej Polski. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lubonia najwięcej
stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,05 (wykrywalność 55%) oraz
przeciwko mieniu - 7,06 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa
drogowe - 1,53 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,93 (60%) oraz przeciwko życiu
i zdrowiu - 0,18 (87%).
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Wykres 3. Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Luboniu w latach 2012-2020
(Źródło: GUS)

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Luboniu wykonali łącznie 2532 służby w patrolu i w
obchodzie (w 2019r. – 2387), w tym:
- Zespół Patrolowo – Interwencyjny - 1101 (w 2019r. – 1191);
- Zespół Dzielnicowych – 1195 (w 2019r. – 1136);
- Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń oraz innej służby prewencyjnej – 224 (w 2019r.
– 58);
- Służba Kryminalna – 12 (w 2019r. – 2).
Za przestępstwa z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
ustalono łącznie 156 sprawców, wobec których w 3 przypadkach skierowano wniosek o
ukaranie do sądu, w 119 przypadkach nałożono mandat karny, a 34 osoby pouczono.
W ramach Programu Patroli Płatnych dotyczących podejmowania interwencji związanych z
naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
odbyło się w 2020 roku 36 patroli. Patrole m.in. wylegitymowały 207 osób, przeprowadziły
109 interwencji, wystawiły 90 mandatów na kwotę 9 310 zł., skierowały 2 wnioski o ukaranie
do sądu oraz pouczyły 50 osób. Przeprowadzono 360 kontroli obiektów handlowych i 443 razy
kontrole miejsc zagrożonych.
Na terenie podlegającym Komisariatowi Policji w Luboniu wystąpiło łącznie w 2020r. 3850
zdarzeń, które zostały odnotowane i obsłużone przez dyżurnych. Na liczbę tą składały się 262
zdarzenia domowe, w tym dotyczące przemocy w rodzinie – 55. Zatrzymano 26 osób (w 2019r.
– 27) kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego.
Wykonano 181 doprowadzeń, w tym w celu wytrzeźwienia 48 osób.
W zakresie przestępczości i demoralizacji nieletnich w 2020 roku ujawniono 8 czynów
karalnych popełnionych przez 8 osób nieletnich. Wszczęto 26 postępowań o demoralizację
wobec nieletnich, przeprowadzono 45 spraw opiekuńczych wobec nieletnich.
W ramach działania Profilaktyki Społecznej i przeciwdziałania patologii skierowano:
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- 75 wniosków do Sądów Rodzinnych i Nieletnich,
- 45 interwencji i zawiadomień do placówek pomocy społecznej.
Poniższa tabela przedstawia dane zawarte w sprawozdaniach Komisariatu Policji w Luboniu
dotyczące problemów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu.
Tabela 10. Zdarzenia związane z nadużywaniem alkoholu odnotowane przez Komisariat
Policji w latach 2016-2020
(Źródło: Ocena zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubonia
oraz pracy Komisariatu Policji w Luboniu w latach 2016-2020)
Przestępstwa/wykroczenia
popełnione pod wpływem
alkoholu
Zakłócenie porządku
publicznego
Osoby zatrzymane do
wytrzeźwienia ogółem

2016

2017

2018

2019

2020

407

132

396

219

156

35

18

38

140

48
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Lokalne zagrożenia społeczne w opinii dorosłych mieszkańców
Używanie substancji psychoaktywnych, zarówno nielegalnych, takich jak narkotyki, jak
i legalnych, takich jak alkohol czy tytoń, stanowi wyzwanie dla zdrowia publicznego. Problemy
związane z używaniem tych substancji obciążają społeczeństwo oraz generują znaczne koszty
społeczne. Przyczyniają się do obniżenia jakości życia. Racjonalna polityka społeczna
i zdrowotna w tym obszarze wymaga stałego monitorowania rozmiarów tego zjawiska. Równie
ważny jest stosunek mieszkańców do używania substancji psychoaktywnych. Wyniki
monitoringu są zatem nie tylko interesujące z poznawczego punktu widzenia, ale pozwalają
również na formułowanie wniosków przydatnych w profilaktyce. Dogodnym narzędziem
monitorowania są badania ankietowe na reprezentatywnych próbach mieszkańców. Badania
ankietowe, których wyniki są przedmiotem tego opracowania, mają pełnić taką funkcję.
Jednym z podstawowych źródeł danych o skali używania substancji psychoaktywnych
są reprezentatywne ogólnopolskie badania w populacji generalnej. Wyniki potwierdzają, że
używanie narkotyków jest o wiele mniej rozpowszechnione niż picie napojów alkoholowych.
Odsetek osób, które miały kontakt z narkotykami w ciągu ostatniego roku w Polsce jest
kilkunastokrotnie niższy od odsetka osób mających kontakt z alkoholem. Używanie alkoholu
w ciągu ostatniego roku odnotowano w Polsce na poziomie 79,9% (badanie z 2018 roku)7.

Cele badania
Badanie zostało zrealizowane na 499-osobowej losowej próbie reprezentatywnej dla ogółu
ludności Lubonia w wieku 19-68 lat. Jednym z głównych celów omawianego badania była
identyfikacja zagrożeń społecznych w środowisku lokalnym, w szczególności obejmujących:
- określenie skali zjawiska używania nielegalnych substancji psychoaktywnych w Luboniu,
- określenie postaw społecznych wobec substancji psychoaktywnych i osób je spożywających,
- opinie społeczne dotyczące problemów istotnych w środowisku lokalnym,
- zagadnienia związane ze spożywaniem alkoholu, postawami wobec alkoholu oraz
problematyką uzależnienia,
- zagadnienia związane z uzależnieniem od papierosów oraz e-papierosów,
- zagadnienia związane z przemocą w rodzinie,

A. Malczewski, P. Jabłoński (red), Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020, Krajowe Biuro do spraw
Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2020.
7
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- zagadnienia związane z cyberprzemocą.
Analiza i interpretacja zgromadzonego materiału badawczego została sporządzona w oparciu o
odpowiedzi respondentów na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety, których było 19.
W większości były to pytania zamknięte.

Metryczka
W niniejszym badaniu większość respondentów żyło w związkach małżeńskich lub
partnerskich (w pełnej rodzinie) – 77% badanych. Osób samotnych było 8,8% badanych, 2%
stanowili wdowcy lub wdowy. Osoby rozwiedzione bądź w separacji stanowiły 12,2% próby.
Wykres 4 przedstawia strukturę badanych rodzin pod względem aktualnej sytuacji rodzinnej.
Wykres 4. Sytuacja rodzinna respondentów

SYTUACJA RODZINNA
12,20%; jestem 2%; jestem
rozwiedziona wdową (em)
(ny)
8,80%; osoba
samotna

77%; rodzina
pełna

Badani charakteryzowali się w większości wykształceniem wyższym 272 osoby (54,5%) oraz
średnim 146 osób (29,3%). Trzecią grupą pod względem liczebności stanowiły osoby
z wykształceniem zawodowym 47 osób (9,4%). Wśród badanych najmniej znalazło się osób
z wykształceniem podstawowym 34 osoby (6,8%). Wykres 5 prezentuje rozkład wykształcenia
wśród badanych.
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Wykres 5. Wykształcenie respondentów

WYKSZTAŁCENIE RESPONDENTÓW

PODSTAWOWE

ZAWODOWE

6,80%

9,40%

29,30%

ŚREDNIE

54,50%

WYŻSZE

Najsilniejszą grupą wśród badanych były osoby pracujące – 422 osoby (84,6%). Osoby
bezrobotne stanowiły 9,6% badanych (48 osób), emeryci – 15 osób (3%), uczniowie/studenci
– 11 osób (2,2%), a renciści – 3 osoby (0,6%). Status zawodowy ankietowanych przedstawia
wykres 6.
Wykres 6. Status zawodowy

SYTUACJA ZAWODOWA

422

48

15

11

3

Sytuacja zawodowa, a tym samym ekonomiczna badanych ma znaczenie w obliczu
obserwowanego na rynku alkoholowym wzrostu popularności droższych i uważanych za
produkty wyższej jakości trunków. Zwrot konsumentów ku droższym, bardziej wyszukanym
napojom alkoholowym kształtuje nowe modele konsumpcji oraz jakościowe, a nie ilościowe
podejście do alkoholu. Tendencja ta sprzyja budowaniu kultury picia rekreacyjnego.
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Podstawowe problemy społeczne w opinii mieszkańców – omówienie wyników
ankiety
W ramach omawianych badań proszono respondentów o ocenę trzynastu problemów
społecznych. Omówienie danych w dokumencie zostało przeprowadzone na podstawie
odpowiedzi oceniających problem jako „bardzo ważny”, „mniej ważny”, „nie ważny” i „trudno
powiedzieć”. Tabela 8 przedstawia rozkład odpowiedzi uzyskanych w badaniu mieszkańców
Lubonia.
Tabela 11. Ocena ważności lokalnych problemów społecznych przez mieszkańców Lubonia
PROBLEM
Ubóstwo (niski poziom
materialny
Bezrobocie
Przemoc w rodzinie
Przemoc i agresja na ulicy
Alkoholizm
Picie alkoholu przez młodzież
Wzrost narkomanii wśród
młodzieży
Duża ilość przestępstw i
wykroczeń
Rozpowszechnienie się palenia
tytoniu (papierosów
elektronicznych) wśród
młodzieży
Problem samobójstw
Ogólny kryzys moralności
Problemy związane z ochroną
środowiska
Problem niezdrowego stylu życia

NIE WAŻNY

MNIEJ
WAŻNY

BARDZO
WAŻNY

TRUDNO
POWIEDZIEĆ

12

60

364

63

16
16
14
13
8

84
26
52
68
46

351
429
402
381
414

48
28
31
37
31

10

33

415

41

8

76

359

56

8

108

344

39

15
22

39
97

407
318

38
62

20

107

333

39

17

103

237

30

Każdy ze wskazanych problemów uzyskał najwięcej odpowiedzi „bardzo ważny”. Według
oceny respondentów na pierwszym miejscu lokuje się przemoc w rodzinie 85,97% (429 osób).
Na drugim miejscu znalazł się problem wzrostu narkomanii wśród młodzieży z odsetkiem
odpowiedzi 83,16% (415 osób). Na trzeciej pozycji są kolejne problemy społeczne: picie
alkoholu przez młodzież 82,96% (414 osób) i problem samobójstw 81,56% (407 osób) .
Niewiele mniejszy odsetek odnotowujemy w przypadku problemu przemocy i agresji na ulicy
80,56% (402 osób). Alkoholizm jako bardzo ważny problem ulokował się na szóstym miejscu
(381 osób). Problem niezdrowego stylu życia według opinii badanych nie jest wysoko oceniany
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– zaledwie 237 respondentów określiło go jako bardzo ważny problem, podobnie, jak ogólny
kryzys moralności.
W ramach omawianego badania pytaliśmy o ocenę ważności różnych problemów społecznych,
gdzie respondent mógł wskazać tylko jeden problem. Rozkład odpowiedzi przedstawia wykres
7. Najwięcej osób badanych wskazało przemoc w rodzinie jako największy problem społeczny
115 osób (23%), a na drugim miejscu problem ogólnego kryzysu moralności – 64 osoby
(12,80%). Na trzecim miejscu znalazł się problem samobójstw z odsetkiem odpowiedzi
12,40%, których udzieliło 62 ankietowanych a na kolejnym ubóstwo z 60 wskazaniami
(12,0%). Na ostatnim miejscu znalazł się problem rozpowszechniania się palenia tytoniu
(papierosów elektronicznych) wśród młodzieży z 5 wskazaniami (1%), a tuż przed nim duża
ilość przestępstw i picie alkoholu przez młodzież.
Wykres 7. Najważniejszy problem w opinii mieszkańców Lubonia

NAJWAŻNIEJSZY PROBLEM W OPINII
MIESZKAŃCÓW LUBONIA
4,60%

PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
PROBLEM NIEZDROWEGO STYLU ŻYCIA
DUŻA ILOŚĆ PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ

3,00%
2,00%
5,80%

ALKOHOLIZM

R O Z P O W S Z E C H N I E N I E S I Ę P A L E N I A T Y T O N I U …1,00%
3,40%
BEZROBOCIE
10,20%

PRZEMOC I AGRESJA NA ULICY

12,40%

PROBLEM SAMOBÓJSTW

7,40%

WZROST NARKOMANII WŚRÓD MŁODZIEŻY

23,00%

PRZEMOC W RODZINIE
12,80%

OGÓLNY KRYZYS MORALNOŚCI

12,00%

UBÓSTWO (NISKI POZIOM MATERIALNY)
PICIE ALKOHOLU PRZEZ MŁODZIEŻ

2,20%

Wskazanie przemocy w rodzinie jako najważniejszego problemu społecznego świadczy
o kryzysie rodziny. Równocześnie warto zauważyć, że aż 76% kobiet doświadczających
przemocy w rodzinie wskazuje, że ich partnerzy – sprawcy przemocy, nadużywają alkoholu.
Z kolei ze statystyk policyjnych wynika, że blisko 70% sprawców podczas interwencji
domowych w związku z przemocą, znajduje się pod wpływem alkoholu. Zdarza się, że stres
i napięcie związane z sytuacją przemocową są tak duże, że także osoby krzywdzone sięgają po
alkohol w celu złagodzenia nieprzyjemnych objawów. Alkohol stanowi tymczasową ucieczkę
od zagrażającej rzeczywistości, pełnej cierpienia i krzywdy. Dzięki psychoaktywnemu
działaniu tej substancji osoby krzywdzone mogą na chwilę przestać doświadczać takich
25
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nieprzyjemnych uczuć, jak: lęk, wstyd, smutek czy bezsilność. Najczęściej osoby
doświadczające przemocy sięgają po alkohol wtedy, kiedy mają trudności z zasypianiem,
a także wówczas, gdy chcą przestać myśleć o swojej trudnej sytuacji.

Zadowolenie z poziomu życia dorosłych mieszkańców
W ankiecie dla mieszkańców jako jedno z pierwszych pojawiło się pytanie o ocenę zadowolenia
z m.in. własnego poczucia bezpieczeństwa, poziomu materialnego rodziny, stanu zdrowia,
kontaktów społecznych, sposobów spędzania czasu wolnego, pozycji w pracy i możliwości
rozwoju zawodowego, oraz perspektyw na przyszłość. Istnieją bowiem pewne zjawiska
problemowe, które przyczyniają się do rozwijania nałogowych form poszukiwań szczęścia i
dobrego samopoczucia. Te zjawiska, wielokrotnie powtarzane, mogą stać się trwałymi
postawami, nadającymi osobowości człowieka specyficzne ukierunkowanie, prowadzące do
nałogowych zachowań. Należy do nich m.in.: poczucie wewnętrznej pustki, brak poczucia
znaczenia i celu w życiu, skrywane stany smutku i przygnębienia, stałe wewnętrzne napięcie,
częste problemy z osobami znaczącymi. Osoby uzależnione charakteryzują się ogólnie niższym
poziomem zadowolenia z życia, zwłaszcza w zakresie zadowolenia ze zdrowia, sytuacji
finansowej, własnej osoby przyjaciół, krewnych, znajomych8.
Proszono respondentów o ocenę własnego zadowolenia z poziomu życia w dziewięciu bardzo
istotnych aspektach życiowych. Omówienie danych w dokumencie zostało przeprowadzone na
podstawie sumy odpowiedzi oceniających zadowolenie respondentów z danej sfery życiowej
na poziomie: „bardzo zadowolony” i „raczej zadowolony”. Tabela 12 przedstawia rozkład
odpowiedzi uzyskanych w badaniu mieszkańców.
Tabela 12. Czy mieszkańcy Lubonia są zadowoleni z poziomu życia
SFERA ŻYCIOWA

Osobiste
poczucia
bezpieczeństwa
Poziom
materialny
rodziny
Własne zdrowie
kontakty z
rodziną
8

BARDZO
ZADOWOLONY

RACZEJ
ZADOWOLONY

TROCHĘ
ZADOWOLONY, A
TROCHĘ
NIEZADOWOLONY

RACZEJ
NIEZADOWOLONY

BARDZO
NIEZADOWOLONY

67

306

86

37

3

41

224

158

60

16

56

261

124

44

13

149

225

89

27

9

J. Mellibruda, artykuł pt.: Nałogowa osobowość naszych czasów, Instytut Psychologii Zdrowia.
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Kontakty ze
znajomymi
Dostępne
sposoby
spędzania
wolnego czasu
Pozycja w pracy
Możliwości
rozwoju
zawodowego
Wyobrażenie o
przyszłości,
perspektywach
życiowych

130

243

83

37

6

72

226

130

57

14

117

216

94

42

30

84

197

116

68

34

48

173

167

77

34

Odpowiedzi na to pytanie pokazały, że ogólnie mieszkańcy Lubonia są zadowoleni z poziomu
swojego życia. Suma odpowiedzi „zadowolony” i „raczej zadowolony” we wszystkich sferach
życia była wyższa od sumy odpowiedzi „raczej niezadowolony” i „bardzo niezadowolony”.
Najbardziej mieszkańcy Lubonia są zadowoleni z kontaktów społecznych: kontakty z rodziną
otrzymały 373 odpowiedzi, a kontakty ze znajomymi jedynie jeden punkt miej - 373. Na drugim
miejscu znalazło się osobiste poczucie bezpieczeństwa z sumą wskazań 373, a na trzecim
pozycja w pracy – 333 ankietowanych było bardzo i raczej zadowolonych. Najmniej
mieszkańcy Lubonia są zadowoleni ze swoich wyobrażeń o przyszłości i perspektywach
życiowych oraz z możliwości rozwoju zawodowego. Ogólne zadowolenie mieszkańców
Lubonia z poziomu życia sprawia, że są oni mniej podatni na nałogowe zachowania.

Spożywanie alkoholu i związane z nim problemy społeczne
Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia i Banku Światowego w 2016 r. wskaźnik
spożycia czystego alkoholu na jedną osobę powyżej 15 roku życia w Polsce wynosił 11,6 l.
WHO wskazuje, że w 2018 r. wynosił on 11,71 l, w tym na jednego mężczyznę przypadało
18,41, a na jedną Polkę 5,58 l. Granicę spożycia 8 l czystego alkoholu na głowę rocznie
statystyczny Polak przekroczył w 20049. W 2019 r. dorośli Polacy wskazywali, że jeśli zdarza
się im pić alkohol to najchętniej sięgają po: piwo (39%), wino (25%), wódkę (16%), koniak lub
whisky (11%). Aż 81% pijących dorosłych wskazuje, że pije piwo10.

A. Klimkiewicz, K. Obłąkowska, A. Bartoszewicz, polska zalana piwem. Analiza ewolucji modelu spożycia
alkoholu w Polsce – przyczyny i skutki. Raport, Instytut Jagielloński, Warszawa, lipiec 2021.
10
Komunikat z badań CBOS 2018, Konsumpcja alkoholu w Polsce.
9
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W przeprowadzonej ankiecie zbadano postawy i przekonania dorosłych mieszkańców na temat
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Zapytano mieszkańców Lubonia, jak często
widzą w okolicy miejsca swojego zamieszkania spożywających alkohol lub pijanych.
Odpowiedzi na to pytanie przedstawia wykres 8 i 9.
Wykres. 8 Widok osoby w okolicy pijącej alkohol

WIDOK OSOBY PIJĄCEJ ALKOHOL W
OKOLICY MIEJSCA ZAMIESZKANIA
77

CODZIENNIE

123

KILKA RAZY W TYGODNIU

116

KILKA RAZY W MIESIĄCU
95

KILKA RAZY W ROKU
43

WIDZIAŁEM KILKA RAZY W MOIM ŻYCIU
WIDZIAŁEM TO RAZ W ŻYCIU

8
37

NIGDY

Większość ankietowanych widzi w swojej okolicy osoby pijące alkohol z częstotliwością kilka
razy w tygodniu (123 osoby), a 116 osób kilka razy w miesiącu. Codziennie widzi osoby pijące
alkohol 77 ankietowanych (15,43%). Badani zadeklarowali, że dość często widują w swojej
okolicy także osoby pijane. Aż 127 osób kilka razy w miesiącu, a 84 osoby kilka razy
w tygodniu. Nigdy nie widziało w swojej okolicy osoby pijanej 42 ankietowanych.
Wykres 9. Jak często widzi Pani/Pan w okolicy miejsca swojego zamieszkania, że ktoś jest
pijany?

WIDOK OSOBY PIJANEJ W OKOLICY
MIEJSCA ZAMIESZKANIA
42

CODZIENNIE

84

KILKA RAZY W TYGODNIU

127

KILKA RAZY W MIESIĄCU

119

KILKA RAZY W ROKU
72

WIDZIAŁEM KILKA RAZY W MOIM…
WIDZIAŁEM TO RAZ W ŻYCIU
NIGDY

12
43
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Okazuje się, że dla mieszkańca Lubonia widok pijących alkohol i pijanych nie jest rzadkim
widokiem. Można nawet stwierdzić, że alkohol jest wszechobecny w przestrzeni publicznej.
Większość mieszkańców Lubonia zna kogoś, kto pije alkohol. Na pytanie: „Ile zna Pan/Pani
osób (osobiście lub „ze słyszenia”), które piją alkohol?” większość ankietowanych tj. 51,22%
(230 osób) odpowiedziała, że zna więcej niż 10 takich osób, 26,94% ( 121 osób) ankietowanych
zna od 2 do 5 osób pijących, a 18,93% (85 osób) od 6 do 10 takich osób. Nikogo pijącego nie
zna jedynie 30 respondentów czyli 6,68%). Wynik przedstawia wykres 10.
Wykres 10. Ile zna Pani/Pan osób pijących alkohol?

ILE ZNA PAN(I) OSÓB PIJĄCYCH
ALKOHOL?

230
121

85

33

30
NIE ZNAM
NIKOGO

JEDNĄ
OSOBĘ

ZNAM 2-5
TAKICH
OSÓB

ZNAM 6-10
ZNAM
TAKICH
WIĘCEJ NIŻ
OSÓB
10 TAKICH
OSÓB

Ankietowanych zapytaliśmy, jak często piją konkretne rodzaje alkoholu. Rozkład odpowiedzi
przedstawia tabela 13.
Tabela 13. Częstotliwość picia alkoholu

nigdy
raz w życiu
kilka razy w życiu
kilka razy w ostatnim roku
kilka razy w ostatnim miesiącu
kilka razy w ostatnim tygodniu
codziennie

piwo
73
6
97
214
91
16
2

Jak często zdarza się Panu(i) pić:
wino
70
24
105
195
89
15
1

wódkę
101
16
155
183
38
5
1

Większość ankietowanych zadeklarowała, że piła alkohol kilka razy w ostatnim roku i dotyczy
to wszystkich rodzajów alkoholi. Spośród tej grupy najwięcej osób piło piwo, a najmniej
wódkę. Tylko trzech respondentów przyznało się do codziennego picia, a 26 osób piło kilka
razy w ostatnim tygodniu. Pozwala to sądzić, że obraz, jaki uzyskujemy w sondażu, jest jedynie
wierzchołkiem zjawiska. Nie udało się w nim uchwycić więcej osób, które mają poważny
29
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problem z alkoholem. Należy jednak pamiętać, że konsumpcja alkoholu (zwłaszcza ta
niebezpieczna) jest kwestią drażliwą i dlatego wyniki, które prezentujemy, ograniczają się
jedynie do tego, co badani chcieli powiedzieć
Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło najczęściej spożywanego alkoholu. Większość
ankietowanych zadeklarowała, że najczęściej spożywa wino - 234 osoby (46,9%) i w
przeważającej części były to kobiety – 225 osób. Na drugim miejscu ulokowało się piwo - 159
osób (31,9%), a na trzecim napoje alkoholowe (drinki) – 86 osób (17,2%). Preferencje w
wyborze alkoholu zdecydowanie zależą od płci. Wino cieszy się większa popularnością wśród
kobiet. Najmniej osób badanych zarówno kobiet, jak i mężczyzna zadeklarowało picie wódki
– 20 osób (4%). Okazuje się, że kobiety najczęściej piją wino, a mężczyźni piwo. Odpowiedzi
prezentuje wykres 11.
Wykres 11. Najczęściej spożywany rodzaj alkoholu

PIWO

WÓDK
A

WINO

NAPOJ
E
ALKOH
OLOW
E
DRINKI

NAJCZEŚCIEJ SPOŻYWANY RODZAJ
ALKOHOLU
OGÓŁEM
MĘŻCZYZNA
KOBIETA
OGÓŁEM
MĘŻCZYZNA
KOBIETA
OGÓŁEM
MĘŻCZYZNA
KOBIETA
OGÓŁEM
MĘŻCZYZNA
KOBIETA

86
13
73
234
9
225
20
9
11
159
45
114

Zapytaliśmy mieszkańców Lubonia o ilość wypitego alkoholu w trakcie ostatniego spotkania.
Na jedną z jednostek pomiaru została wybrana „małpka” czyli hit ostatnich lat w sprzedaży
alkoholu. Małpki stały się siłą napędową segmentu wódki. W 2018 roku ich sprzedaż
zwiększyła się o blisko 10 proc. Wódka w małych buteleczkach stanowi już ponad 60 proc.
wódek smakowych i jest kluczowa dla wzrostu sprzedaży tej kategorii. Polacy dzisiaj wypijają
prawie miliard małych buteleczek wódki rocznie – to ilość, która pozwoliłaby każdemu
mieszkańcowi Krakowa kupować 4 małpki dziennie przez 365 dni w roku. W 2016 na polskim
rynku pojawiło się 26 nowych wariantów wódek w pojemności 100 ml, z kolei w 2017 roku
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wprowadzono aż 46 takich wariantów11. Odpowiedzi mieszkańców Lubonia dotyczące ilości
wypitego alkoholu podczas ostatniego spotkania prezentuje tabela 14.
Tabela 14. Ilość wypitego alkoholu podczas ostatniego spotkania
Ile wypiła Pani/Pan w ciągu ostatniego spotkania?

1 lub 2
3 lub 4
5 lub 6
7,8 lub 9
10 lub więcej
nie piję

małych (0,33) butelek / puszek/ kufli/
typowego piwa

kieliszków wina
(100 gram)

małpek

kieliszków wódki lub
innych mocnych alkoholi (po 25 gram)

240
40
8
4
1
204

244
94
12
2
2
145

20
7
2
1
2
467

8
29
24
8
8
338

Wyniki ankiety wśród mieszkańców Lubonia nie potwierdziły zamiłowania Polaków do
„małpek”. Aż 93,58% (467 osób), czyli znacząca większość odpowiedzi brzmiała „nie piję”.
Ankietowani podczas jednego spotkania wypijają zaledwie 1-2 porcje (kieliszki) wina (244
osoby) lub małe butelki/puszki piwa (240 osób). Mieszkańcy Lubonia, podobnie jak
statystyczni Polacy piją alkohol w sposób umiarkowany, bez istotnego ryzyka szkód
zdrowotnych.
Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło sytuacji/ miejsc, w których najczęściej pije się alkohol.
Najczęściej spożywa się go na spotkaniach z przyjaciółmi u znajomych (238 osób), 117
ankietowanych najczęściej spożywa alkohol w domu, na specjalnych uroczystościach (65
osób). Dużo rzadziej mieszkańcy Lubonia spożywają alkohol poza domem np. w pubie czy
restauracji (28 osób). Nikt z ankietowanych nie spożywała alkoholu w miejscu publicznym.
Rozkład odpowiedzi na to pytanie prezentuje wykres 12.

11

A.M. Fala (red.), Alkohol w Polsce. Kontekst społeczny, rynkowy i legislacyjny, Warszawa 2020, s. 10.
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Wykres 12. Sytuacja/miejsce, w których najczęściej pity jest alkohol

SYTUACJA/MIEJSCE KIEDY NAJCZEŚCIEJ PITY
JEST ALKOHOL
9

INNE

W SAMOTNOŚCI, GDY NIKOGO NIE MA W … 2
28

PODCZAS UROCZYSTOŚCI RODZINNYCH POZA …

52

W DOMU W RÓŻNYCH SYTUACJACH

65

W DOMU, NA SPECJALNYCH UROCZYSTOŚCIACH
PO PRACY Z KOLEGAMI

3
28

W PUBIE/RESTAURACJI

238

NA SPOTKANIACH Z PRZYJACIÓŁMI, U…
74

NIGDY

Obecnie niemal wszyscy sięgamy po alkohol traktując go jako nieodłączną część naszej
kultury. Co więcej, istnieje wiele sytuacji społecznych, w których picie alkoholu stanowi
normę, np. urodziny, imieniny, święta, wesela.
Zapytaliśmy mieszkańców Lubonia o powody picia alkoholu. Lubonianie piją najczęściej dla
towarzystwa – 150 osób (30,06%) oraz w celu uczczenia jakiegoś wydarzenia, uroczystości 140 osób (28,05). Dla poprawy humoru, lepszego nastroju piją 53 osoby (10,62%), a bez
konkretnego powodu - bo tak już robię i mam na to ochotę – 44 osoby (8,81%). Odpowiedzi na
pytanie prezentuje wykres 13.
Wykres 13. Powody picia alkoholu

POWODY PICIA ALKOHOLU
11

INNE

44

BEZ KONKRETNEGO POWODU - BO TAK JUŻ…
Z POWODU PROBLEMÓW - TO MI POMAGA

5

Z NUDÓW

3
140

W CELU UCZCZENIA JAKIEGOŚ WYDARZENIA,…
DLA POPRAWY HUMORU, LEPSZEGO…

53
150

DLA TOWARZYSTWA
93

NIE ZAŻYWAM
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Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło wieku, kiedy po raz pierwszy osoby sięgnęły po
alkohol. Wiek inicjacji alkoholowej stale się obniża – udowadniają to zarówno zagraniczne,
jak i polskie badania. Dotyczy to dzieci z różnych środowisk, nie tylko tych zagrożonych
wykluczeniem, z tzw. marginesu. Inicjacja alkoholowa następuje w wieku 12-13 lat. Młodzież
w wieku 15-18 lat ma już za sobą regularne epizody silnego upicia12. Rozkład odpowiedzi na
pytanie o wiek inicjacji alkoholowej przedstawia tabela 15.
Tabela 15. Wiek inicjacji alkoholowej
Wiek inicjacji alkoholowej
Wódka lub inne
Wino
mocne alkohole
2
2
1
1
3
1
17
10
81
45
112
86
246
280
38
75

Piwo
7-8 lat
9-10 lat
11-12 lat
13-14 lat
15-16 lat
17-18 lat
18+
nie próbowałem (am)

1
4
7
33
101
133
181
40

Upicie się
4
0
0
11
27
54
184
220

Wyniki uzyskane w ankiecie pokazują, że większość dorosłych mieszkańców zaczęła pić
alkohol w wieku 18+. W wieku 17-18 lat respondenci najczęściej sięgali po piwo, a drugim
wyborem było wino. Zadawalające są też wyniki odpowiedzi na pytanie o upicie się ponieważ
najwięcej osób odpowiedziało, że nie próbowało upić się – 220 osób (48,99%). Jeśli już
ankietowani upili się to wydarzył się to, kiedy skończyli 18 lat – 184 osoby (36,87%).
Najprawdopodobniej taki wynik generuje próba badanych osób, która składa się w większości
z kobiet, a osoby pijące w ilościach stwarzających ryzyko powstania szkód zdrowotnych to
zdecydowanie częściej mężczyźni niż kobiety.
Warto w tym miejscu pokusić się o krótką analizę rozkładu abstynencji. Osoby, które nie mają
żadnego udziału w konsumpcji alkoholu i zawsze były w mniejszości. W naszym badaniu
odnotowaliśmy 93 osoby (18,63%), które zapytane o powody picia odpowiedziały „nie
zażywam”. Abstynentami są głównie kobiety. Wśród mężczyzn jest ich zdecydowanie mniej.
W celu ograniczania szkód wynikających ze spożywania alkoholu jest podejmowanych szereg
działań profilaktycznych i naprawczych. Za jedno z najbardziej efektywnych, narzędzi
Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje ograniczenie fizycznej dostępności do alkoholu.

A. Klimkiewicz, K. Obłąkowska, A. Bartoszewicz, polska zalana piwem. Analiza ewolucji modelu spożycia
alkoholu w Polsce – przyczyny i skutki. Raport, Instytut Jagielloński, Warszawa, lipiec 2021.
12
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WHO rekomenduje, aby jeden punkt sprzedaży alkoholu przypadł na około 1000 – 1500
mieszkańców. W Luboniu jeden punkt sprzedaży przypada na 543 osoby.
Zapytaliśmy więc mieszkańców Lubonia: Czy Pani/Pana zdaniem ilość sklepów sprzyjających
alkohol jest wystarczająca, jest ich za mało, jest ich za dużo. Większość ankietowanych 58,4%
(292 osoby) odpowiedziała, że liczba sklepów sprzedających alkohol jest wystarczająca. Spora
grupa osób była zdania, że sklepów z alkoholem jest za dużo – 39,6,1% (198 osób). Jedynie
dziesięciu ankietowanych , (2% ) uważa, że sklepów oferujących alkohol jest za mało. Rozkład
odpowiedzi przedstawia wykres 14.
Wykres 14. Ilość sklepów sprzedających alkohol

ILOŚĆ SKLEPÓW SPRZEDAJACYCH
ALKOHOL

JEST ICH ZA MAŁO

10

292

WYSTARCZAJĄCA

JEST ICH ZA DUŻO

198

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych, które wprowadziły szereg zmian w obowiązujących przepisach.
Nowelizacja dała samorządom lokalnym możliwość ustalenia ograniczenia w godzinach nocnej
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Ograniczenia te mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22:00 a 6. Do 2020 r.
162 gmin (na 2477 gmin w kraju) postanowiło skorzystać z tej możliwości. Większość gmin
zatem nie skorzystała z możliwości wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych. Natomiast z badania przeprowadzonego przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w 2019 r. oraz na początku 2020 r. wśród
gmin, które co najmniej rok wcześniej wprowadziły ograniczenie nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych większość gmin, korzystnie ocenia skutki wprowadzenia ograniczenia nocnej
sprzedaży napojów alkoholowych. Wiele gmin wskazuje jednakże, że rozwiązanie to byłoby o
wiele skuteczniejsze, jeśli byłoby obligatoryjne, a nie fakultatywne. Dobrowolność
34
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wprowadzenia takiego mechanizmu powoduje, że większość gmin z niego nie korzysta - co ma
negatywny wpływ na gminy, które zakaz wprowadziły. Prowadzi bowiem do zjawiska
nabywania napojów alkoholowych przez mieszkańców w sąsiednich gminach. Warto dodać, że
ograniczenia w godzinach sprzedaży napojów alkoholowych obowiązują w wielu krajach
europejskich m.in. w Irlandii, Portugalii, Litwie, Słowenii, Estonii, Szwecji, Hiszpanii,
Finlandii, Łotwie oraz Norwegii13.
Luboń nie skorzystał z możliwości ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zapytaliśmy mieszkańców Lubonia:
„Czy Pani/Pana zdaniem godziny sprzedaży alkoholu powinny być ograniczone?”. Większość
ankietowanych jest zdania, że godziny sprzedaży alkoholu w Luboniu nie powinny być
ograniczone – tak uważają 264 osoby (52,8%). Pozostali ankietowani – 236 osób (47,2%)
są zdania , że godziny sprzedaży alkoholu w Luboniu powinny być ograniczone. Wprawdzie
za ograniczeniem sprzedaży głosowało mniej osób, jednak nie jest to znacząca mniejszość.
Wyniki przedstawia wykres 15.
Wykres 15. Czy godziny sprzedaży alkoholu powinny być ograniczone?

OGRANICZENIE GODZIN SPRZEDAŻY
ALKOHOLU

264
236

TAK

NIE

Wnioski dotyczące spożycia alkoholu wśród dorosłych mieszkańców Lubonia są takie, że jak
większość Polaków piją alkohol w sposób umiarkowany, bez istotnego ryzyka szkód
zdrowotnych. Mały odsetek osób badanych deklaruje codzienne picie, jak również całkowitą
abstynencję. Najczęściej pijemy wino. Na drugim miejscu wybieramy piwo. Spada spożycie
alkoholi wysokoprocentowych – wódki. W Luboniu występuje wysoka dostępność fizyczna

Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Ograniczenie nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych – badanie odbioru wprowadzonego ograniczenia przez gminy i policję, raport z badania 2019/2020.
13
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napojów alkoholowych. Mieszkańcy Lubonia uważają, że ilość sklepów sprzedających alkohol
jest wystarczająca i że godziny sprzedaży alkoholu w Luboniu nie powinny być ograniczone.

Palenie papierosów
Palenie tytoniu jest znacznie mniej rozpowszechnione niż picie alkoholu. Palacze są obecnie
mniej widoczni w przestrzeni publicznej niż w ostatnich latach. W 2019 roku do nałogowego
(codziennego) palenia przyznawała się ponad jedna piąta Polaków – 21%. W poprzednim
badaniu, przeprowadzonym w 2017 roku było ich 24%. Potwierdza się tendencja spadkowa.
Od 2011 roku w polskim społeczeństwie jest o 10 punktów procentowych mniej palaczy.
Badania pokazują, że nałogowymi palaczami częściej są mężczyźni niż kobiety (24% wobec
18%)14.
W 2010 roku w życie weszła tzw. ustawa antynikotynowa, zakazująca palenia w miejscach
publicznych. Zmniejszyło się przyzwolenie społeczne na obecność osób palących w otoczeniu
innych ludzi. Zmiany te odczuli m.in. klienci restauracji i barów15.
Mieszkańcom Lubonia zadaliśmy pytanie: „Jak często widzi Pani/Pan w okolicy miejsca
swojego zamieszkania, że ktoś pali tytoń/e- papierosy?. Okazuje się, że zdecydowana
większość respondentów widuje takie osoby codziennie 281 osób (56,2%). Można z tego
wysnuć wniosek, że palenie tytoniu jest zjawiskiem obecnym w przestrzeni publicznej.
Odpowiedzi na to pytanie prezentuje poniższy wykres.
Wykres 16. Jak często widzi Pani/Pan w okolicy miejsca swojego zamieszkania, że ktoś pali
tytoń/e-papierosy.

WIDOK NA ULICY OSOBY PALĄCEJ
TYTOŃ I E-PAPIEROSY
WIDZIAŁEM RAZ W ŻYCIU

2
281

CODZIENNIE
88

KILKA RAZY W TYGODNIU

72

KILKA RAZY W MIESIĄCU
KILKA RAZY W ROKU

23

W I D Z I A Ł E M K I L K A R A Z Y W M O I M … 21
NIGDY

14
15

13

Główny Inspektorat Sanitarny, Postawy Polaków wobec palenia tytoniu – Raport 2019 r.
Komunikat z badań CBOS 2019, Palenie papierosów.
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Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło znajomości osób palących tytoń/e-papierosy. Większość
mieszkańców Lubonia zna kogoś, kto pali papierosy lub e-papierosy. Aż 229 ankietowanych
(45,80%) zna więcej niż 10 takich osób. Jednie 16 osób (3,2%) nie znało nikogo palącego.
Palenie zatem stanowi nadal poważny problem społeczny. Odpowiedzi respondentów
prezentuje wykres 17.
Wykres 17. Ile zna Pan/Pani osób, które palą tytoń/e-papierosy

ZNAJOMOŚĆ OSÓB PALĄCYCH
PAPIEROSY I E-PAPIEROSY

229
140
92
16
NIE ZNAM
NIKOGO

23
JEDNĄ
OSOBĘ

ZNAM 2-5
TAKICH
OSÓB

ZNAM 6-10
ZNAM
TAKICH
WIĘCEJ NIŻ
OSÓB
10 TAKICH
OSÓB

W ankiecie znalazło się pytanie o częstotliwość palenia tytoniu/e-papierosów. Na pytanie: „Jak
często w ostatnim roku lub w całym życiu zdarzyło się, że Pani/Pan palił tytoń/e- papierosy
większość ankietowanych odpowiedziało, że nigdy nie paliło – 187 osób (37,4%). Kilka razy
w życiu paliło 123 respondentów (24,6%). Codzienne palenie zadeklarowało 78 osób (15,6%)
i byli to w większości mężczyźni. Z badań CBOS w 2019r dotyczących palenia papierosów
wynika, że popularność palenia jest zależna od płci badanych. Po papierosa sięga jedna trzecia
mężczyzn (31%), w tym regularnie pali 26%. Jest to wyraźna różnica w porównaniu do kobiet,
spośród których pali 21%, a regularnie 17%16. Rozkład odpowiedzi mieszkańców Lubonia na
temat częstotliwości palenia przedstawia wykres 18.

16

Komunikat z badań CBOS 2019, Palenie papierosów.
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Wykres 18. Częstotliwość palenia tytoniu i e-papierosów

CZĘSTOTLIWOŚĆ PALENIA TYTONIU I
E-PAPIEROSÓW
78

CODZIENNIE
KILKA RAZY W OSTATNIM TYGODNIU

11

KILKA RAZY W OSTATNIM MIESIĄCU

12
38

KILKA RAZY W OSTATNIM ROKU

123

KILKA RAZY W ŻYCIU
51

RAZ W ŻYCIU

187

NIGDY

Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło sytuacji/miejsc, w których najczęściej respondenci palili
tytoń/e-papierosy. Większość osób, którym zdarza się palić papierosy, najczęściej robi to na
spotkaniach z przyjaciółmi, u znajomych - 80 osób (40,40% palących) oraz w domu - 38 osób
(19,19% palących). W samotności, gdy nikogo nie ma w pobliżu pali 23 ankietowanych
(11,61%). W pubie/restauracji, a zatem w miejscu publicznym palenie zadeklarowało 19 osób
spośród 198 palących, a zatem 9,59%. Nasi ankietowani to w większości osoby niepalące.
Odpowiedzi „nigdy” (nie paliłem) udzieliły 302 osoby (60,40%). Odpowiedzi respondentów
obrazuje wykres 19.
Wykres 19. Sytuacje i miejsca, gdzie najczęściej pali Pan/Pani tytoń, e-papierosy?

SYTUACJE/MIEJSCA GDZIE NAJCZĘŚCIEJ PALI
PAN/PANI TYTOŃ/E-PAPIEROSY
INNE

27

W SAMOTNOŚCI, GDY NIKOGO NIE MA W POBLIŻU

23

W MIEJSCU PUBLICZNYM

3

PODCZAS UROCZYSTOŚCI RODZINNYCH POZA … 4
33

W DOMU W RÓŻNYCH SYTUACJACH
W DOMU, NA SPECJALNYCH UROCZYSTOŚCIACH

5

PO PRACY Z KOLEGAMI

7

W PUBIE/RESTAURACJI

16

NA SPOTKANIACH Z PRZYJACIÓŁMI, U ZNAJOMYCH
NIGDY

38

80
302
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Wiele osób sięga po nikotynę, gdy przeżywa wysoki poziom stresu bądź po prostu odczuwa
głód nikotynowy. Zapalenie pierwszego papierosa przypada najczęściej na wiek dorastania.
Związane jest to z wieloma czynnikami psychologicznymi, środowiskowymi oraz społecznymi.
Młody człowiek jest zainteresowany poznawaniem nowych rzeczy i nowych zachowań, często
staje się to motywacją do sięgania po różnego rodzaju środki psychoaktywne, w tym po tytoń.
Koledzy palą, więc zapalenie papierosa wiąże się z identyfikacją z grupą rówieśniczą. Dorośli
palą, a jednocześnie zakazują palenia. W młodym człowieku mogą pojawić się dwie tendencje
z jednej strony naśladowanie dorosłych, z drugiej bunt przeciwko autorytetom. Regularne
palenie z czasem może prowadzić do powstania uzależnienia od tytoniu.
Zapytaliśmy mieszkańców Lubonia o powody palenia papierosów. Znacząca większość
spośród palących zaznaczyła odpowiedź, że pali „bez konkretnego powodu - bo tak już robię i
mam na to ochotę” (72 osoby), 49 osób palą dla towarzystwa, a 21 osób z powodu problemów
– palenie im pomaga. 330 osób (66%) zaznaczyło odpowiedź „nie zażywam”. Rozkład
odpowiedzi ankietowanych na to pytanie przedstawia wykres 20.
Wykres 20. Powody palenia papierosów/e-papierosów

POWODY PALENIA PAPIEROSÓW/E PAPIEROSÓW
13

INNE

72

BEZ KONKRETNEGO POWODU - BO TAK JUŻ…
21

Z POWODU PROBLEMÓW - TO MI POMAGA
Z NUDÓW

1

W CELU UCZCZENIA JAKIEGOŚ WYDARZENIA,… 5
DLA POPRAWY HUMORU, LEPSZEGO NASTROJU
DLA TOWARZYSTWA
NIE ZAŻYWAM

9
49
330

Poprosiliśmy też mieszkańców Lubonia o określenie wieku, kiedy po raz pierwszy sięgnęli
po papierosa. Większość ankietowanych sięgnęła po pierwszego papierosa będąc już dorosłymi
– 112 osób (30,35%). Niewiele mniej, bo 90 osób (24,39%) zapaliło pierwszego papierosa
w wieku 15-16 lat. Nigdy nie próbowało palenia papierosów 131 osób (26,2%) nigdy nie
próbowało palenia papierosów. Wprawdzie nie największa, ale spora grupa mieszkańców
Lubonia – 30,35% sięgnęła po raz pierwszy po papierosa w okresie dorastania. Odpowiedzi
ankietowanych przedstawia wykres 21.
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Wykres 21. Wiek sięgnięcia po pierwszego papierosa

WIEK ZAPALENIA PIERWSZEGO
PAPIEROSA
131

NIE PRÓBOWAŁEM (AM)
112

18+
17-18 LAT

87

15-16 LAT

90
46

13-14 LAT
16

11-12 LAT
9-10 LAT
7-8 LAT

10
8

Wnioski z ankiety dotyczące palenia papierosów wśród dorosłych mieszkańców Lubonia są
takie, że palenie papierosów stanowi nadal poważny problem społeczny. Większość
ankietowanych zna więcej niż 10 osób palących papierosy. Palenie jest zjawiskiem
powszechnie obecnym w przestrzeni publicznej Lubonia. Zdecydowana większość
respondentów widuje takie osoby codziennie w okolicy miejsca zamieszkania.

Zażywanie narkotyków i dopalaczy
Wyniki badań przeprowadzone w populacji generalnej potwierdzają, że używanie narkotyków
jest o wiele mniej rozpowszechnione niż picie napojów alkoholowych. Według najnowszych
danych odsetek osób, które miały kontakt z narkotykami w ciągu ostatniego roku w Polsce jest
kilkunastokrotnie niższy od odsetka osób mających kontakt z alkoholem. Używanie alkoholu
w ciągu ostatniego roku odnotowano w Polsce na poziomie 79,9% (badanie z 2018 roku),
podczas gdy w przypadku narkotyków odsetek wyniósł 5,4% (dane dla osób w wieku 15-64
lata). Grupą wiekową, która jest często brana pod uwagę w prowadzeniu działań z zakresu
przeciwdziałania narkomanii są osoby w wieku 15-34 lata. W przypadku tej grupy
rozpowszechnienie używania narkotyków w ciągu ostatniego roku jest wyższe niż w całej
populacji (15-64 lata). W Polsce odsetek osób używających narkotyków w wieku 15-34 lata
wyniósł 10,4% (2018). Mimo to Polska nadal znajduje się w grupie krajów o niższych
wskaźnikach. Według ostatniego badania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
z 2018 roku w populacji generalnej marihuana była najczęściej używanym narkotykiem
z odsetkiem 12,1%. Największy odsetek osób podejmowało leczenie z powodu uzależnienia
40
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od marihuany (40%). Drugą substancją, z powodu której osoby podejmowały leczenie, jest
amfetamina. Jest ona o wiele rzadziej używana w populacji generalnej. Do zażywania
amfetaminy w ciągu ostatniego roku przyznało się 1,4% badanych (15-34 lata). Na drugim
miejscu pod względem rozpowszechnienia odnotowujemy „dopalacze” (nowe substancje
psychoaktywne) – 3,9% (1,3% w 2014 roku). Do używania jakiegokolwiek narkotyku
przyznało się 16,1% badanych i jest to podobny odsetek jak w badaniu z 2014 roku - 16,4%.
W Polsce nie odnotowujemy dużej liczby zgonów spowodowanych bezpośrednio
przedawkowaniem narkotyków. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego z
2018 roku w Polsce zarejestrowano 199 zgonów, a w 2017 roku – 202 zgony, których
przyczyną były narkotyki. Dane z 2018 roku pokazują, że ofiarami śmiertelnych przedawkowań
w naszym kraju są przede wszystkim mężczyźni (69% przypadków). W 2020 roku komendy
wojewódzkie policji, KSP i CBŚP ujawniły i zlikwidowały 1 275 nielegalnych upraw konopi
innych niż włókniste. Łącznie zabezpieczono 98 808 sztuk krzewów konopi innych niż
włókniste. Straż Graniczna zlikwidowała 2 plantacje, ujawniając łącznie 2 840 krzewów
konopi. W 2019 roku odnotowano wzrost ilości zabezpieczanej heroiny, amfetaminy,
metamfetaminy oraz tabletek ecstazy. Polskę wciąż wymienia się obok takich krajów, jak
Holandia czy Belgia, jako jeden z głównych producentów tego rodzaju substancji w Europie.
W 2019 roku policja wykryła 41 laboratoriów produkujących narkotyki, a Straż Graniczną dwa.
W polskich nielegalnych laboratoriach narkotykowych nadal najbardziej popularnym
narkotykiem pozostaje amfetamina. 17.
Zapytano mieszkańców Lubonia, jak często widzą w okolicy miejsca swojego zamieszkania,
że ktoś zażywa narkotyki, pali marihuanę, jest pod wpływem środków psychoaktywnych
innych niż alkohol. Uzyskane odpowiedzi przedstawia tabela 16.
Tabela 16. Jak często widzi Pani/Pan w okolicy miejsca swojego zamieszkania, że ktoś
zażywa narkotyki, pali marihuanę lub jest pod ich wpływem?
Jak często widzi Pani/Pan w okolicy miejsca swojego zamieszkania, że
ktoś zażywa narkotyki, pali marihuanę lub jest pod ich wpływem?

nigdy

zażywa narkotyki lub
inne substancje
psychoaktywne

pali marihuanę

jest pod wpływem
środków
psychoaktywnych
innych niż alkohol

277

246

264

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020, Warszawa 2020,
s.7-19.
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41

DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH GMINA LUBOŃ

widziałem to raz w
życiu

41

39

43

widziałem kilka razy w
moim życiu

114

127

108

kilka razy w roku

38

51

53

kilka razy w miesiącu

19

21

19

kilka razy w tygodniu

6

12

7

codziennie

5

4

6

Co czwarty badany kilka razy w życiu widział w okolicy miejsca swojego zamieszkania osoby
zażywające narkotyki, palące marihuanę i będące pod wpływem środków psychoaktywnych
innych niż alkohol. Jednak większość (ponad połowa) ankietowanych nigdy ich nie widziała.
Tymczasem osoby pijące alkohol były widziane przez większość ankietowanych przynajmniej
kilka razy w tygodniu. Wynik ankiety potwierdza tezę, że wśród mieszkańców Lubonia
konsumpcja napojów alkoholowych jest o wiele bardziej rozpowszechniona niż̇ używanie
narkotyków. Większość mieszkańców Lubonia tj. 316 osób ankietowanych (63,2%)nie zna
osób zażywających narkotyki. Nie zna również palących marihuanę – 273 osoby (54,6%).
Ankietowani, jeśli już znają takie osoby, to w grupie od 2 do 5 zażywających. Więcej niż 10
osób zażywających narkotyki znało 12 ankietowanych (2,4%), a więcej niż 10 palących
marihuanę 21 osób (4,2%). Można zatem wnioskować, że marihuana jest częściej używanym
od innych narkotykiem. Wyniki obrazuje wykres 22.
Wykres 22. Ile zna Pan/Pani osób, które zażywają narkotyki lub inne substancje
psychoaktywne, palą marihuanę?

ZAŻYWA
NARKOTYKI
LUB INNE
SUBSTANCJE
PSYCHOAKTYW
NE

PALI
MARIHUANĘ

ZNAJOMOŚĆ OSÓB ZAŻYWAJĄCYCH
NARKOTYKI/PALĄCYCH MARIHUANĘ
ZNAM WIĘCEJ NIŻ 10 TAKICH OSÓB

21

ZNAM 6-10 TAKICH OSÓB

22
118

ZNAM 2-5 TAKICH OSÓB

66

JEDNĄ OSOBĘ

273

NIE ZNAM NIKOGO
ZNAM WIĘCEJ NIŻ 10 TAKICH OSÓB

12

ZNAM 6-10 TAKICH OSÓB

11

ZNAM 2-5 TAKICH OSÓB
JEDNĄ OSOBĘ
NIE ZNAM NIKOGO

42

97
64
316
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W następnym pytaniu poprosiliśmy mieszkańców Lubonia o określenie częstotliwości
zażywania leków, dopalaczy, narkotyków i palenia marihuany. W kwestii zażywania leków
w celu odurzenia się zdecydowana większość ankietowanych nigdy tego nie zrobiła – 486 osób
(96,62%) i nawet nie miała okazji tego zrobić - 445 osób (88,46%). Jedynie 5 osób kilka razy
w życiu zażyło lek w celu odurzenia się, a 3 osoby robią to codziennie. Trochę więcej osób, bo
33 kilka razy w życiu miały okazje zażyć lek w celu odurzenia się. Zaledwie 4 osoby mają taką
okazje codziennie. Wyniki prezentuje wykres 23.
Wykres 23. Zażywanie leków w celu odurzenia się

ZAŻYWANIE LEKÓW W CELU ODURZENIA
SIĘ

MASZ OKAZJĘ ZAŻYĆ LEK W CELU
ODURZENIA SIĘ

1

3

CODZIENNIE

1

KILKA RAZY W
OSTATNIM TYGODNIU

3

KILKA RAZY W
OSTATNIM MIESIĄCU

5

KILKA RAZY W
OSTATNIM ROKU

4

KILKA RAZY W ŻYCIU

NIGDY

4

CODZIENNIE

1

KILKA RAZY W
OSTATNIM MIESIĄCU

10

KILKA RAZY W
OSTATNIM ROKU

33

KILKA RAZY W ŻYCIU

RAZ W ŻYCIU

NIGDY

10

RAZ W ŻYCIU

486

445

ZAŻYWASZ LEKI W CELU ODURZENIA
SIĘ

W kwestii częstotliwości zażywania dopalaczy odpowiedzi kształtowały się bardzo podobnie.
Zdecydowana większość ankietowanych nigdy w swoim życiu nie zażyła dopalacza – 493
osoby (98,01%), ani nigdy nie miała okazji, aby go spróbować – 482 osoby (95,82%). Jedynie
jedna osoba spośród ankietowanych zażywa dopalaczy codziennie i jedna ma codziennie okazję
go zażyć. Trzy osoby spróbowały dopalacza raz w życiu i trzy kilka razy w życiu. Wyniki
prezentuje wykres 24.
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Wykres 24. Zażywanie dopalaczy

ZAŻYWANIE DOPALACZY

493

MASZ OKAZJĘ SPRÓBOWAĆ
DOPALACZA

3

1

1

KILKA RAZY W
OSTATNIM ROKU
KILKA RAZY W
OSTATNIM MIESIĄCU
KILKA RAZY W
OSTATNIM TYGODNIU

KILKA RAZY W ŻYCIU

1

1

CODZIENNIE

3

2

1

RAZ W ŻYCIU

1

NIGDY

KILKA RAZY W ŻYCIU

3

CODZIENNIE

6

KILKA RAZY W
OSTATNIM ROKU
KILKA RAZY W
OSTATNIM MIESIĄCU
KILKA RAZY W
OSTATNIM TYGODNIU

8

RAZ W ŻYCIU

NIGDY

482

ZAŻYWASZ DOPALACZE

Ponieważ marihuana jest najczęściej zażywanym narkotykiem oddzielnie zapytaliśmy naszych
respondentów o częstotliwość jej zażywania. Zdecydowana większość ankietowanych
odpowiedziała, że nigdy jej nie paliła – 386 osób (76,73) i nie miała ku temu okazji – 344 osoby
(68,38%). Warto zauważyć, że wprawdzie nadal jest to większość, jednak odsetek osób, które
nie miały styczności z marihuaną jest mniejszy niż w przypadku dopalaczy czy zażywania
leków w celu odurzenia się. Kilka razy w życiu paliło marihuanę 58 osób (11,53%), 46 osób
zapaliło marihuanę raz w życiu, a dwie osoby palą marihuanę codziennie. Odpowiedzi
respondentów prezentuje wykres 25.
Wykres 25. Palenie marihuany

PALENIE MARIHUANY

386

MASZ OKAZJĘ ZAPALIĆ MARIHUANĘ

44

PALISZ MARIHUANĘ

2

CODZIENNIE

3

KILKA RAZY W
OSTATNIM MIESIĄCU

8

KILKA RAZY W
OSTATNIM ROKU

NIGDY

58

KILKA RAZY W ŻYCIU

46

1

CODZIENNIE

2

KILKA RAZY W
OSTATNIM TYGODNIU

2

KILKA RAZY W
OSTATNIM MIESIĄCU

17

KILKA RAZY W
OSTATNIM ROKU

88

KILKA RAZY W ŻYCIU

RAZ W ŻYCIU

NIGDY

49

RAZ W ŻYCIU

344
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Zdecydowana większość ankietowanych – 466 osób (92,64%) nigdy nie zażywała narkotyków,
ani nie miała okazji go zażyć - 415 osób (82,50%). Kilka razy w życiu spróbowało narkotyku
12 osób, a dwie osoby zażywają narkotyki codziennie. Wyniki ankiety pokazują, że nie wszyscy
respondenci uważają marihuanę za narkotyk.
Wykres 26. Zażywanie narkotyków

ZAŻYWANIE NARKOTYKÓW

MASZ OKAZJĘ SPRÓBOWAĆ
NARKOTYKU

12

4

1

1

2

CODZIENNIE

17

KILKA RAZY W
OSTATNIM ROKU
KILKA RAZY W
OSTATNIM MIESIĄCU
KILKA RAZY W
OSTATNIM TYGODNIU

1

KILKA RAZY W ŻYCIU

1

NIGDY

2

CODZIENNIE

KILKA RAZY W ŻYCIU

6

KILKA RAZY W
OSTATNIM ROKU
KILKA RAZY W
OSTATNIM MIESIĄCU
KILKA RAZY W
OSTATNIM TYGODNIU

44

RAZ W ŻYCIU

NIGDY

34

RAZ W ŻYCIU

446

415

ZAŻYWASZ NARKOTYKI

Najczęstsze uzależnienia wiążą się z twardymi narkotykami oraz tymi, które są używane na co
dzień. Mechanizm rozwoju uzależnienia w każdym przypadku jest ten sam i określa się go
skrótem KKK: utrata Kontroli – Kontynuacja – Kompulsacja. Nie inaczej jest w przypadku
uzależnienia od środków psychoaktywnych. Najpierw jest okazjonalne używanie tych
substancji, np. dla towarzystwa, poprawy nastroju lub żeby sprawdzić, jak działają. Następnym
etapem jest rozsmakowanie się w efektach, jakie powodują; kolejnym – używanie regularne,
mimo że zaczynają działać przeciwko nam; ostatnim zaś krokiem jest używanie substancji po
to, aby zlikwidować negatywne skutki używania18.
W ankiecie znalazło się pytanie: „Jeżeli Pani/Pan to robią, to w jakich sytuacjach/ miejscach
zażywają substancje psychoaktywne? Zarówno w kwestii zażywania leków w celu odurzenia
się (486 osób), dopalaczy (493 osób), marihuany (386 osoby), jak i narkotyków (446 osób)
znacząca większość ankietowanych – dorosłych mieszkańców Lubonia - odpowiedziała, że
nigdy nie zażywała wymienionych substancji. Ci, którzy zażywali najczęściej robili to na
spotkaniach z przyjaciółmi, u znajomych oraz w domu.
B. Marciniak, Czy potrzebna jest legalizacja narkotyków? Wybrane aspekty społeczno-psychologiczne, 2016,
s.104.
18
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Podobne wyniki uzyskaliśmy w odpowiedziach na pytanie o powody zażywania różnych
substancji psychoaktywnych. Zdecydowana większość respondentów nie zażywa. Ci, którym
się to zdarza robi to zazwyczaj dla towarzystwa, poprawy humoru, lepszego nastroju, z powodu
problemów, (bo to pomaga) lub bez konkretnego powodu - bo tak już robią i mają na to ochotę.
Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło określenia wieku, kiedy po raz pierwszy nasz
ankietowany zażył lek w celu odurzenia się, zażył dopalacza, zapalił marihuanę, czy spróbował
innego narkotyku. Większość ankietowanych nie określiła tego wieku ponieważ nigdy nie
zażywała substancji psychoaktywnych. Spośród tych, którzy zażywali leki w celu odurzenia się
najwięcej, bo 10 osób zrobiło to w wieku 7-8 lat, w wieku 18+ - 6 osób, w wieku 17-18 lat 3 osoby. Najwięcej osób, które zażyły dopalacza zrobiły to w wieku 7-8 lat - 11 osób, w wieku
18+ - 9 osób, a w wieku 17-18 lat - 3 osoby. Marihuanę po raz pierwszy respondenci zapalili
w wieku 18+ - 85 osób, w wieku 17-18 lat - 20 osób, w wieku 15-16 lat – 11 osób, w wieku
7-8 lat – 7 osób, a w wieku 13-14 lat – 6 osób.
Inne niż marihuana narkotyki większość respondentów miała okazję spróbować w wieku
dorosłym (29 osób). W wieku 7-8 lat zażyło po raz pierwszy narkotyk 9 osób, w wieku 17-18
lat – 8 osób, a w wieku 15-16 lat – 7 osób.
Lek w celu odurzenia się zażyło 21 osób i najwięcej spośród nich zrobiło to po raz pierwszy w
wieku 7-8 lat. Dopalacza zażyło 26 osób, najwięcej po raz pierwszy w wieku 7-8 lat. Marihuanę
paliło 129 osób, najwięcej po raz pierwszy w wieku 18+. Inne niż marihuanę narkotyki zażyło
55 osób, najwięcej po raz pierwszy w wieku 18+. Najbardziej znane respondentom narkotyki
to marihuana, następnie „inne narkotyki”, dopalacze, a na końcu leki używane w celu odurzenia
się.
Osoby, które zażywają substancje psychoaktywne, zapytane o źródło ich pochodzenia w
większości odpowiedziały, że są częstowane przez znajomych w swoim wieku, albo kupują od
znajomego.
Patrząc na wyniki ankiety można by wysnuć wniosek, że w Luboniu znikomy jest problem
zażywania substancji psychoaktywnych. Jednak należy w tym miejscu zaznaczyć, że o ile
alkoholizm ciągle jest problemem przede wszystkim osób dorosłych, o tyle narkomania to
problem ludzi młodych, niedojrzałych.

Przemoc w opinii mieszkańców
Mówiąc o uzależnieniu, nie sposób nie wspomnieć o przemocy. Wiele osób, które
doświadczały przemocy, wchodzi do grupy wysokiego ryzyka uzależnień, ponieważ dynamika
46
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procesu rozwijania się uzależnienia jest w dużym stopniu związana z sięganiem po substancje
chemiczne czy nałogowe zachowania, w celu złagodzenia urazów związanych z przemocą.
Jednocześnie uzależnienia, zwłaszcza od substancji chemicznych, istotnie upośledzają
zdolność do samokontroli i racjonalnej oceny sytuacji, a zarazem przyczyniają się do wzrostu
poziomu irytacji, bardziej agresywnego reagowania na frustracje, przecierania albo
wzmacniania drogi prowadzącej do przemocy19. Mieszkańcom Lubonia zadaliśmy pytanie:
„Jak często widzi Pani/Pan w okolicy miejsca swojego zamieszkania, że ktoś używa
wyzwisk/wulgaryzmów, stosuje przemoc fizyczną (bicie)?” oraz drugie: „Ile zna Pan/Pani
osób, które używają wyzwisk/wulgaryzmów, stosują przemoc fizyczną (bicie)?”. Odpowiedzi
przedstawiają wykresy 27 i 28.
Wykres 27. Jak często widzi Pani/Pan w okolicy miejsca swojego zamieszkania, że ktoś
używa wyzwisk/wulgaryzmów, stosuje przemoc fizyczną (bicie)?

UŻYWANIE
WYZWISK/WULG
ARYZMÓW

STOSOWANIE
PRZEMOCY
FIZYCZNEJ
(BICIE)

WIDOK OSÓB W OKOLICY
STOSUJĄCYCH PRZEMOCY I
UŻYWAJĄCYCH WYZWISK

19

C O D Z I E N N I E 3,00%
K I L K A R A Z Y W T Y G O D N I U 2,69%
K I L K A R A Z Y W M I E S I Ą C U 3,90%
11,03%
KILKA RAZY W ROKU
29,60%
WIDZIAŁEM KILKA RAZY W MOIM ŻYCIU
11,44%
WIDZIAŁEM TO RAZ W ŻYCIU
38,22%
NIGDY
28,53%
CODZIENNIE
20,32%
KILKA RAZY W TYGODNIU
17,36%
KILKA RAZY W MIESIĄCU
10%
KILKA RAZY W ROKU
9,95%
WIDZIAŁEM KILKA RAZY W MOIM ŻYCIU
W I D Z I A Ł E M T O R A Z W Ż Y C I U 2,15%
8,20%
NIGDY

J. Melibruda, Przemoc domowa i uzależnienia, Czasopismo: Świat Problemów, numer: 6/161, rok 2006.
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Wykres 28. Ile zna Pan/Pani osób, które używają wyzwisk/wulgaryzmów, stosują przemoc
fizyczną (bicie)?

UŻYWA
WYZWISK/W
ULGARYZM
ÓW

STOSUJE
PRZEMOC
FIZYCZNĄ
(BICIE)

ZNAJOMOŚĆ OSÓB STOSUJĄCYCH
PRZEMOC I UŻYWAJĄCYCH
WULGARYZMÓW
4,44%
ZNAM WIĘCEJ NIŻ 10 TAKICH OSÓB
3,23%
ZNAM 6-10 TAKICH OSÓB
Z N A M 2 - 5 T A K I C H O S Ó B 14,26%
15,74%
JEDNĄ OSOBĘ
62,31%
NIE ZNAM NIKOGO
45,89%
ZNAM WIĘCEJ NIŻ 10 TAKICH OSÓB
Z N A M 6 - 1 0 T A K I C H O S Ó B 13,59%
21,66%
ZNAM 2-5 TAKICH OSÓB
6,72%
JEDNĄ OSOBĘ
N I E Z N A M N I K O G O 12,11%

Większość ankietowanych spotyka w swojej okolicy osoby używające wyzwisk,
wulgaryzmów, nie spotyka się natomiast na co dzień z przemocą fizyczną (biciem). Większość
mieszkańców Lubonia – 62,31% nie zna nikogo stosującego przemoc fizyczną, 14,26% zna od
2 do 5 takich osób, a 3% ankietowanych od 6 do 10. Zdecydowanie więcej zna osoby używające
wulgaryzmów - 45,89% ankietowanych zna więcej niż 10 takich osób. Mieszkańcy Lubonia
widują i znają osoby odzywające się w sposób wulgarny.
Można więc stwierdzić, że wśród dorosłych mieszkańców Lubonia konsumpcja napojów
alkoholowych jest o wiele bardziej rozpowszechniona niż̇ używanie narkotyków. Marihuana
jest najczęściej zażywanym narkotykiem. Nie wszyscy respondenci uważają marihuanę za
narkotyk. Połowa mieszkańców Lubonia nie wie, gdzie w Luboniu osoba uzależniona może
uzyskać pomoc.
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Lokalne zagrożenia społeczne w opinii wychowawców i nauczycieli lubońskich
szkół
Nauczyciel w szkole staje w obliczu wielu wyzwań związanych z prawidłowym wypełnianiem
licznych zadań i obowiązków. Do jednych z nich należy profilaktyka szkolna. Profilaktyka, to
działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi niekorzystnego
zjawiska, jest też sposobem reagowania na zjawiska społeczne oceniane jako szkodliwe
i niepożądane20.
Zgodnie ze współczesnym modelem profilaktyki nauczyciel jest kluczowym ogniwem
w realizowaniu wielu kompleksowych działań profilaktycznych w środowisku szkolnym. Jego
systematyczna i świadoma praca z uczniami jest jednym z istotnych warunków skuteczności
działań o charakterze profilaktycznym takich jak programy, warsztaty czy prelekcje
prowadzone przez specjalistów, lub pedagoga szkolnego21. Im lepszy kontakt mają dorośli
z dziećmi i młodzieżą, tym większa szansa na szybkie zauważenie problemów i podjęcie
odpowiednich oraz skutecznych działań.
W okresie przedłużającego się kryzysu wywołanego przez epidemię COVID-19 występuje
szczególnie duża potrzeba objęcia dzieci i młodzieży wsparciem wychowawczym,
profilaktycznym i pomocowym. Potrzeba ta jest tym większa, że wymogi izolacji społecznej
i reżimu sanitarnego znacznie ograniczyły skalę i dostępność działań w tym zakresie, a rodzice
i wychowawcy sami znajdują się w sytuacji kryzysowej, co utrudnia udzielanie wsparcia.
Wychowanie i wsparcie dzieci i młodzieży, to przede wszystkim zadanie rodziców, a w dalszej
kolejności nauczycieli. Trudności przeżywane przez dorosłych w czasach kryzysu związanego
z epidemią COVID-19 ograniczają ich możliwości skutecznego wspierania dzieci.
W przedłużającej się sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią, dwie najważniejsze grupy osób
odpowiedzialnych za wychowanie i wspieranie dzieci i młodzieży (rodzice i nauczyciele)
doświadczają trudności w radzeniu sobie z własnymi zadaniami i rolami życiowymi22.

M. Z. Jędrzejko, M. Kowalski, B. Rosik (red.), Uzależnienia behawioralne. Wybrane aspekty, Warszawa 2015,
s. 320.
21
K. Borzucka-Sitkiewicz, K. Kowalczewska-Grabowska, Profilaktyka społeczna, aspekty teoretyczne i
metodyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
22
S. Grzelak, Ekspertyza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Profilaktyka na czas epidemii, Potrzeby, priorytety i rekomendacje dotyczące działań w zakresie profilaktyki
używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19,
Warszawa 2020.
20
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Cele badania
W ramach przeprowadzonej diagnozy lokalnych zagrożeń związanych z występowaniem oraz
zażywaniem substancji psychoaktywnych przeprowadzono badanie ankietowe wśród
nauczycieli lubońskich szkół. Główne cele badania polegały na:
1) określeniu jakości relacji interpersonalnych w szkole;
2) określeniu potrzeb osób badanych w zakresie realizowania działań profilaktycznych na
terenie szkoły;
3) ocenie poczucia bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu;
4) zaplanowaniu i podjęciu działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dzieci
i młodzieży od substancji psychoaktywnych.

Metryczka
Grupę badawczą stanowiło 156 nauczycieli (134 kobiety i 22 mężczyzn). Podział badanych ze
względu na płeć przedstawia poniższy wykres 29.
Wykres 29. Podział badanych ze względu na płeć

PŁEĆ RESPONDENTÓW
14,10%;
mężczyzna

85,90%; kobieta

Badaniami objęto kadrę pedagogiczną lubońskich szkół: nauczycieli wychowawców
(73 osoby), nauczycieli bez wychowawstwa (55 osób), wychowawców w świetlicy szkolnej
(12 osób), pedagogów psychologów i logopedów (8 osób), a także kadrę zarządzającą, a zatem
dyrektorów (3 osoby) i wicedyrektorów (5 osób). Podział badanych ze względu na pełnioną
funkcje przedstawia wykres. 30.
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Wykres 30. Podział badanych ze względu na pełnioną funkcję

PEŁNIONE FUNKCJE W SZKOLE
PEDAGOG / PSYCHOLOG SZKOLNY,
LOGOPEDA

8

WYCHOWAWCA W ŚWIETLICY
SZKOLNEJ

12

NAUCZYCIEL BEZ WYCHOWAWSTWA
KLASY

55

73

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA
8

DYREKTOR/WICEDYREKTOR SZKOŁY

W Luboniu jest siedem szkół podstawowych w tym: jedna szkoła podstawowa niepubliczna,
jedna szkoła podstawowa katolicka oraz dwujęzyczne liceum ogólnokształcące. Spośród
przebadanych nauczycieli 144 (92,3%) było nauczycielami w szkole podstawowej, a 12 (7,7%)
w szkole średniej. Nauczyciele, którzy wzięli udział w badaniu w większości byli
nauczycielami klasy 8 szkoły podstawowej – 63 osoby. 44 nauczycieli uczyło klasy 6, a 37
klasy 7 szkoły podstawowej. Nauczyciele liceum stanowili mniejszość badanych – ankiety
wypełniło 12 osób. Podział prezentuje wykres 31.
Wykres 31. Nauczyciele, którzy wypełnili ankietę.

NAUCZYCIELE, KTÓRZY WYPEŁNILI
ANKIETĘ

40,40%
28,20%

23,70%
0,60%
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Podstawowe problemy społeczne w opinii nauczycieli – omówienie wyników
ankiety
Uzależnienia mają charakter trudnego procesu, który może ciągnąć się przez całe życie.
Dlatego, jedną z podstawowych potrzeb profilaktyki jest wyjaśnienie, że im szybciej pojawi się
interwencja psychologiczna, medyczna lub pedagogiczna wobec osoby uzależnionej (lub
będącej w grupie ryzyka), tym koszty tego problemu będą niższe, a szanse na wyjście z niego
większe23. W działaniach profilaktycznych konieczne jest odrzucenie wszelkich uprzedzeń,
które mogą być związane z określonym światopoglądem osób, które je prowadzą24. Chodzi
o wpływ światopoglądu i wartości wyznawanych przez oddziaływającą osobę na
podejmowanie działań profilaktycznych, które w tym kontekście mogą być korzystne lub nie
dla jednostki.

Zadowolenie z poziomu życia nauczycieli
Niezbędnymi zatem kompetencjami nauczyciela pod kątem oddziaływań profilaktycznych są
cechy osobiste wychowawcy, do których, wybitny specjalista w zakresie profilaktyki Zbigniew
Graś, zaliczył między innymi świadomość siebie i swojego systemu wartości. Tu pojawiają się
kluczowe pytania skłaniające do autorefleksji, a mianowicie: Jaki jest mój system norm
i wartości? Kim jestem? Jakie są moje atuty, ograniczenia? Jakie są moje potrzeby rozwojowe?
Czego się obawiam w mojej pracy, w kontakcie z uczniami? Czy to o czym mówię, czego
nauczam się zgodne z tym jak się zachowuję, co robię, jaki jestem? Ta skłonność do
autorefleksji, ułatwia wgląd w siebie, kształtuje samokontrolę w kontaktach z wychowankami,
pozwala na zdiagnozowanie potrzeb nauczyciela w zakresie doskonalenia własnych
kompetencji, których niedostatek może negatywnie wpływać na efekty w obszarze działań
profilaktycznych jak i na jakość relacji wychowawca – wychowanek – grupa25.
Proszono nauczycieli o ocenę własnego zadowolenia z poziomu życia w dziewięciu bardzo
istotnych aspektach życia osobistego i zawodowego. Omówienie danych w dokumencie zostało
przeprowadzone na podstawie sumy odpowiedzi oceniających zadowolenie respondentów

M.Z. Jędrzejko, M. Kowalski, B. Rosik (red.), Uzależnienia behawioralne. Wybrane aspekty, Warszawa 2015,
s. 320.
24
A. Borucka, Etyka w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, Remedium, 2019, 9(313), s. 2.
25
Z. Gaś, Profilaktyka w szkole, WSiP, Warszawa 2006.
23
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z danej sfery życiowej na poziomie: „bardzo zadowolony” i „raczej zadowolony”. Tabela 17
przedstawia rozkład odpowiedzi uzyskanych w badaniu nauczycieli.
Tabela 17. Czy nauczyciele są zadowoleni z poziomu życia
SFERA ŻYCIOWA

Osobistego
poczucia
bezpieczeństwa
Swojego
zdrowia
Kontaktów z
uczniami
Kontaktów z
rodzicami
uczniów
Relacji z
nauczycielami w
szkole
Relacji z
przełożonymi
Swojej pozycji w
pracy
Możliwości
rozwoju
zawodowego
Wyobrażenie o
przyszłości,
perspektywach
życiowych

BARDZO
ZADOWOLONY

RACZEJ
ZADOWOLONY

TROCHĘ
ZADOWOLONY, A
TROCHĘ
NIEZADOWOLONY

RACZEJ
NIEZADOWOLONY

BARDZO
NIEZADOWOLONY

35

78

27

13

3

21

79

38

17

1

48

85

21

1

1

30

85

34

6

1

65

73

16

2

0

65

68

16

5

2

41

85

24

4

2

41

78

28

4

5

26

43

49

28

10

Odpowiedzi na to pytanie pokazały, że lubońscy nauczyciele są zadowoleni z poziomu swojego
życia osobistego i zawodowego. Suma odpowiedzi „zadowolony” i „raczej zadowolony” we
wszystkich sferach życia była wyższa od sumy odpowiedzi „raczej niezadowolony” i „bardzo
niezadowolony”. W ośmiu z dziewięciu kategorii odpowiedzi „zadowolony” i „raczej
zadowolony” udzieliło ponad 50% respondentów (od 64,10 do 88,46%). Nauczyciele
odpowiadali, że najbardziej zadowoleni są z relacji z nauczycielami w szkole – 138 osób
(88,46%). Na drugim miejscu znalazły się kontakty z uczniami i relacje z przełożonymi – 133
osoby (85,25%), a na trzecim zadowolenie ze swojej pozycji w pracy – 126 osób (80,76%). W
ciemniejszych barwach wyobrażają sobie przyszłość i perspektywy życiowe– 69 osób
(44,23%).
Zwracają uwagę optymizm i zadowolenie nauczycieli z relacji z uczniami – 133 osoby
(85,25%). Nauczyciel, szczególnie ten lubiany przez uczniów jest dla nich wzorem do
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naśladowania, wyznacznikiem pożądanych wartości i norm. Relacje i doświadczenia ze
środowiskiem otaczającym są kluczowe dla młodego człowieka w sytuacjach trudnych i
kryzysowych.
Potrzebna jest również systematyczna współpraca rodziny i szkoły, transparentna wymiana
informacji i doświadczeń , „trzymanie ręki na pulsie”. Nauczyciele równie wysoko, jak
kontakty z uczniami ocenili swoje zadowolenie z kontaktów z rodzicami uczniów. Liczba
zadowolonych z kontaktów z rodzicami wynosiła 115 ankietowanych.

Zachowania ryzykowne (szkodliwe) dzieci i młodzieży w opinii nauczycieli
Zapytaliśmy nauczycieli jako często widzą w okolicach szkoły, że ktoś niebędący uczniem
szkoły pali tytoń/e-papierosy, pije alkohol, jest pijany, zażywa narkotyki lub inne substancje
psychoaktywne, pali marihuanę, jest pod wpływem środków psychoaktywnych innych niż
alkohol. Odpowiedzi na pytanie prezentuje tabela 18.
Tabela 18. Jak często widzi Pani/Pan w okolicy szkoły, że ktoś pali papierosy, pije alkohol,
zażywa narkotyki, pali marihuanę lub jest pod ich wpływem?
Jak często widzi Pani/Pan w okolicy szkoły, że ktoś niebędący uczniem szkoły
pali tytoń/e-papierosy, pije alkohol, jest pijany zażywa narkotyki, pali
marihuanę lub jest pod ich wpływem?
zażywa
jest pod
narkotyki lub
wpływem
inne
Pali
środków
jest pijany
substancje marihuanę psychoaktyw
psychoaktyw
nych innych
ne
niż alkohol

pali
tytoń/epapierosy

pije
alkohol

nigdy

45

126

120

154

151

147

widziałem to
raz odkąd
pracuję

11

6

14

1

2

5

widziałem
kilka razy

53

17

12

1

3

3

kilka razy w
roku

17

2

9

0

0

1

kilka razy w
miesiącu

11

4

0

0

0

0

kilka razy w
tygodniu

17

1

1

0

0

0
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codziennie

2

0

0

0

0

0

Zdecydowana większość nauczycieli nigdy nie widziała, aby ktoś niebędący uczniem szkoły
pił alkohol, był pijany, zażywał narkotyki, był pod ich wpływem, czy palił marihuanę w
okolicach szkoły. Bardziej powszechnym widokiem jest osoba paląca tytoń/ e-papierosy. Z
odpowiedzi na to pytanie w ankiecie można wyciągnąć wniosek, że otoczenie lubońskich szkół
jest bezpieczne. Należy w tym miejscu dodać, że bezpieczeństwo w szkole jest pojęciem
szerokim. Obejmuje wiele obszarów, w tym jej otoczenie.
Kolejne pytanie w ankiecie dedykowane nauczycielom dotyczyło ilości zdarzeń na terenie
szkoły, z udziałem uczniów i innych osób, które paliły tytoń/e-papierosy, piły alkohol, były
pijane, zażywały narkotyki lub inne substancje psychoaktywne, paliły marihuanę lub były pod
wpływem środków psychoaktywnych innych niż alkohol. Odpowiedzi na pytanie prezentuje
tabela 19.
Tabela 19. Jak często zdarza się, że na terenie szkoły któryś z uczniów lub ktoś inny w sposób
widoczny dla uczniów: pali tytoń/e-papierosy, pije alkohol, jest pijany, zażywa narkotyki lub
inne substancje psychoaktywne, jest pod wpływem środków psychoaktywnych innych niż
alkohol?

nigdy
widziałem to
raz odkąd pracuję
widziałem
kilka razy
kilka razy w
roku
kilka razy w
miesiącu
kilka razy w
tygodniu
codziennie

Jak często zdarza się, że na terenie szkoły któryś z uczniów lub ktoś inny w sposób widoczny dla uczniów: pali tytoń/e-papierosy, pije alkohol, jest pijany, zażywa narkotyki lub inne substancje psychoaktywne, jest pod wpływem środków
psychoaktywnych innych niż alkohol?
jest pod
zażywa narwpływem
kotyki lub
pali tytoń/eśrodków psypije alkohol
jest pijany
inne substanpapierosy
choaktywcje psychoaknych innych
tywne
niż alkohol
122
148
148
154
151
12

4

6

1

4

15

2

2

1

1

5

2

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Zdecydowana większość nauczycieli zadeklarowała, że nigdy nie zdarzyło się, aby na terenie
szkoły któryś z uczniów lub ktoś inny w sposób widoczny dla uczniów: palił tytoń/e-papierosy
(122 osoby), pił alkohol (148 osób), był pijany (148 osób), zażywał narkotyki lub inne
substancje psychoaktywne (154 osoby), był pod wpływem środków psychoaktywnych innych
niż alkohol (151 osób).
Kilka razy zdarzyły się sytuacje palenia papierosów na terenie szkoły (22 osoby), picia alkoholu
i upicia się (16 osób) oraz zażycia narkotyków (2 osoby) i bycia pod ich wpływem ( 5 osób).
Zatem w lubońskich szkołach zdarzają się sytuacje niepokojących zachowań uczniów: palenie
papierosów, picie alkoholu czy zażywanie substancji psychoaktywnych, które wymagają
interwencji.
Warto jeszcze raz zwrócić uwagę na zadania, które znajdują się w kompetencjach nauczyciela.
W tym obszarze ważnymi kompetencjami nauczyciela są: podstawowa, aktualna wiedza na
temat zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich przyczyn i
konsekwencji, umiejętność konfrontowania, czyli formułowania szczerych i czytelnych
komunikatów do ucznia na temat sytuacji, których uczeń doświadcza, umiejętność
interpretowania, czyli wyjaśniania uczniowi sytuacji i problemów tak aby zweryfikował swoje
zachowanie, dostrzegł problem w nowy sposób, umiejętność kierowania ucznia po
specjalistyczne wsparcie26.
Każda szkoła jest zobligowana do posiadania schematu postępowania, umożliwiającego
sprawne oraz bezpieczne radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. W myśl tego dokumentu
szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i
policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają
lub rozprowadzają środki odurzające. W różnych sytuacjach potrzebna jest współpraca z
policją, sądem rodzinnym oraz lokalnymi instytucjami pomocowymi. Podstawowym aktem
prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych
jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Policja
zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody czynów
karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności zlecone
przez sędziego rodzinnego27.

Z. Gaś, Profilaktyka w szkole, WSiP, Warszawa 2006, s.15.
K. Jakubczyk, Rola i zadania współczesnej profilaktyki – przyczynek do budowania szkolnych programów
profilaktycznych, Nauczyciel i Szkoła, 2015, 57, 1, s. 292.
26
27
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Następne pytanie w ankiecie dotyczyło różnych niewłaściwych zachowań uczniów, które mogą
wskazywać na problemy: niewłaściwe odżywianie się, wagarowanie, popadanie w nastroje
smutku i przygnębienia oraz uzależnienia od substancji szkodliwych, nadmierne korzystanie z
telefonów komórkowych.
Zapytaliśmy nauczycieli ilu uczniów przejawia powyżej wymienione zachowania. Wyniki
prezentują wykresy: 32, 33, 34, 35, 36, 37 i 38.
Wykres 32. Uczniowie przejawiający niewłaściwe odżywianie się

NIEWŁAŚCIWE ODŻYWIANIE SIĘ
8

WIĘKSZOŚĆ UCZNIÓW

16

OKOŁO POŁOWY

33

MNIEJSZOŚĆ UCZNIÓW

53

POJEDYNCZE OSOBY
0

NIKT

46

NIE WIEM

Prawidłowe odżywianie się ma podstawowe znaczenie dla rozwoju somatycznego, fizycznego
i psychicznego dzieci i młodzieży. Część nauczycieli – 46 osób (29,48%) nie potrafiło
powiedzieć, czy młodzież wykazuje uchybienia w zakresie odżywiania się i jaka jest skala tego
zjawiska. Ci, którzy podjęli się oceny skali tego zjawiska w 100% potwierdzili mniejsze lub
większe problemy młodzieży związane z odżywianiem się.
Wykres 33. Wagarowanie uczniów

WAGAROWANIE
WIĘKSZOŚĆ UCZNIÓW
OKOŁO POŁOWY
MNIEJSZOŚĆ UCZNIÓW

0
2
17
90

POJEDYNCZE OSOBY
NIKT
NIE WIEM

16
31
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Większość nauczycieli – 90 osób (57,69%) zna uczniów, którzy wagarują. Nawet jeśli są to
pojedyncze osoby, wagarowanie, które jest przejawem niedostosowania społecznego to powód
aby podjąć działania zapobiegające jemu.
Wykres 34. Popadanie w nastroje smutku i przygnębienia

NASTROJE SMUTKU I
PRZYGNĘBIENIA
1

WIĘKSZOŚĆ UCZNIÓW

17

OKOŁO POŁOWY

43

MNIEJSZOŚĆ UCZNIÓW

69

POJEDYNCZE OSOBY
3

NIKT

23

NIE WIEM

Większość nauczycieli zauważa nastroje smutku i przygnębienia wśród swoich uczniów – 130
osób (83,33%). Jedynie 3 nauczycieli nie zna żadnego ucznia, któremu się one zdarzają.
Przejawem poważnych problemów ucznia mogą być zachowania autodestrukcyjne, jak
samookaleczanie się. Okaleczenia z jakimi najczęściej można spotkać się w szkole zwykle
należą do tzw. uszkodzeń umiarkowanych, kompulsywnych lub impulsywnych, są
powierzchowne, zwykle nie wymagają interwencji medycznej, a osoby okaleczające się mają
skłonność do ukrywania tego faktu. Ważne jest, aby nauczyciel umiar rozpoznać sygnały
ostrzegawcze (zmiany nastroju, nieadekwatna o pogody odzież, liczne opatrunki), bowiem
nastolatek rzadko sam zwraca się o pomoc28.
Wykres 35. Okaleczanie się

OKALECZANIE SIĘ
WIĘKSZOŚĆ UCZNIÓW

0

OKOŁO POŁOWY

0

MNIEJSZOŚĆ UCZNIÓW

5
63

POJEDYNCZE OSOBY
NIKT

25
63

NIE WIEM

E. Golbik-Madej red.), Samookaleczenia u dzieci i młodzieży, Materiały z konferencji dla rodziców, pedagogów,
psychologów i terapeutów, Gliwice 2019, s.38.
28
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Połowa nauczycieli zauważa zachowania autodestrukcyjne swoich uczniów: 63 respondentów
stwierdziło, że pojedynczy uczniowie okaleczają się. Tyle samo nauczycieli (63 osoby) nie wie
czy takie zachowania występują. Według Światowej Organizacji, uzależnienia dzieci
i młodzieży następują bardzo szybko (3-4-krotnie szybciej niż u osób dorosłych) i powodują
o wiele poważniejsze skutki. Dlatego bardzo ważne jest zauważać niewłaściwe zachowania
uczniów, a następnie reagować.
Wykres 36. Nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych, smartfonów, komputerów.

NADMIERNE KORZYSTANIE Z
TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH/KOMPUTERÓW
68

WIĘKSZOŚĆ UCZNIÓW
34

OKOŁO POŁOWY
18

MNIEJSZOŚĆ UCZNIÓW

22

POJEDYNCZE OSOBY
NIKT
NIE WIEM

3
11

Zdaniem większości nauczycieli uczniowie nadmiernie korzystają z telefonów komórkowych,
smartfonów i komputerów – 152 osoby (97,43 %). Wykorzystywanie przez osoby małoletnie
nowych technologii cyfrowych, takich jak Internet czy telefon komórkowy jest czymś
oczywistym w codziennym życiu. Zaburzenia korzystania z nich na wzór zaburzeń uprawiania
hazardu traktowane są jako tzw. uzależnienia behawioralne, wymagające uwagi przede
wszystkim rodziców, wychowawców i lekarzy29.
Nauczyciele lubońskich szkół widzą objawy nałogu technologicznego u swoich uczniów (68
osób u większości uczniów). Podstawą skutecznej interwencji nauczyciela jest właściwa
diagnoza skali nałogu u ucznia i ścisła współpraca z jego rodzicami w celu ustalenia zasad
postępowania.

E. Krzyżak-Szymańska, Uzależnienia technologiczne wśród dzieci i młodzieży. Teoria, profilaktyka, terapia –
wybrane zagadnienia, Kraków 2018, s.183.
29
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Wykres 37. Palenie tytoniu/e-papierosów

PALENIE TYTONIU/E-PAPIEROSÓW
WIĘKSZOŚĆ UCZNIÓW

0

OKOŁO POŁOWY

0

MNIEJSZOŚĆ UCZNIÓW

6
48

POJEDYNCZE OSOBY
26

NIKT

76

NIE WIEM

Większość nauczycieli nie wie (nie zauważyło) czy ich uczniowie palą tytoń, czy e-papierosy
– 76 osób. Spośród ankietowanych nauczycieli 26 uważa, że żaden uczeń nie pali , a 48 że
palą pojedyncze osoby. W opinii nauczycieli pojedyncze osoby przejawiają zachowanie
szkodliwe w postaci palenia papierosów i e-papierosów.
Wykres 38. Picie alkoholu i upijanie się

PICIE ALKOHOLU I UPIJANIE SIĘ
UPIJANIE SIĘ

WIĘKSZOŚĆ UCZNIÓW

0

OKOŁO POŁOWY

0

MNIEJSZOŚĆ UCZNIÓW

1
7

POJEDYNCZE OSOBY

42

NIKT

106

NIE WIEM

PICIE
ALKOHOLU

WIĘKSZOŚĆ UCZNIÓW

0

OKOŁO POŁOWY

0

MNIEJSZOŚĆ UCZNIÓW

2

POJEDYNCZE OSOBY
NIKT

16
38
100

NIE WIEM

Zdecydowana większość nauczycieli nie posiada wiedzy o piciu alkoholu przez uczniów – 100
osób (64,10%) oraz o upijaniu się – 106 osób (67,94). Żaden z uczniów nie pije – taką
odpowiedź zaznaczyło 38 ankietowanych, a 42, że nikt się nie upija. Zdaniem zdecydowanej
mniejszości nauczycieli jedynie pojedyncze osoby sięgają po alkohol (18 osób) i upijają się
(8 osób). Tymczasem identyfikacja nieletnich o podwyższonym ryzyku mogłaby pomóc
w rozwiązywaniu problemów zanim się jeszcze pojawią.
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Niepokojąca jest rosnąca liczba substancji uzależniających, łatwość i szybkość dostępu do
różnego rodzaju szkodliwych środków. W działaniach edukacyjnych i wychowawczych należy
podkreślać, iż podatność jest tym większa, im szybciej dziecko lub młody człowiek sięgnie po
substancje szkodliwe. Wszelkie symptomy mogące świadczyć o uzależnieniu nie powinny być
bagatelizowane, lecz szybko objęte działaniami. Wymaga to czujności i wiedzy osób z
najbliższego otoczenia. Na każdym etapie uzależnienia niezmiernie ważna jest obecność,
zaangażowanie osób z najbliższego otoczenia. Wsparcie emocjonalne, pozytywna postawa,
pełna troski osób dorosłych, zwiększy szansę na to, że młody człowiek w kłopocie poprosi o
pomoc30.
Wykres 39. Zażywanie narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, palenie
marihuany.

ZAŻYWANIE SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH
112

0

0

0

mniejszość uczniów

około połowy

większość uczniów

większość uczniów

palenie marihuany

7

pojedyncze osoby

0

nie wiem

0

około połowy

większość uczniów

0

mniejszość uczniów

około połowy

zażywanie narkotyków lub
innych substancji
psychoaktywnych

41
3

pojedyncze osoby

0

nikt

0

nie wiem

0

mniejszość uczniów

41
4

pojedyncze osoby
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42

108

nikt

110

nie wiem

120
100
80
60
40
20
0

zażywanie środków
psychoaktywnych innych niż
alkohol

Zdecydowana większość nauczycieli nie posiada informacji o ilości uczniów, którzy zażywają
substancje psychoaktywne. Zaledwie kilku nauczycieli odkryło, że uczeń zażywa narkotyki (4
osoby zaznaczyły pojedyncze sytuacje), pali marihuanę (3 osoby zaznaczyły pojedyncze
sytuacje), zażywa środki psychoaktywne inne niż alkohol (7 osób zaznaczyło pojedyncze
sytuacje). Kiedy nauczyciele nie widzą ryzykownych zachowań uczniów związanych
z zażywaniem substancji psychoaktywnych, wówczas temat ten nie jest dostatecznie często
podnoszony w szkole.
Z odpowiedzi nauczycieli wynika, że najbardziej widoczny problem w szkole to nadmierne
korzystanie uczniów z telefonów komórkowych i komputera (142 odpowiedzi nauczycieli).

S. Wawrzyniak, Rola współczesnej szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji szkodliwych, Studia
edukacyjne nr 59/202, s.156.
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Na drugim miejscu znalazł się nastrój smutku i przygnębienia wśród młodych ludzi (130
odpowiedzi nauczycieli), a na trzecim niewłaściwe odżywianie się (110 odpowiedzi
nauczycieli). Na kolejnych miejscach są: wagarowanie (109), okaleczanie się (68) oraz palenie
tytoniu i e-papierosów (54). Hierarchię niewłaściwych i szkodliwych zachowań młodzieży z
perspektywy nauczycieli przedstawia wykres 40.
Wykres 40. Szkodliwe zachowania młodzieży w opinii nauczycieli.

ZACHOWANIA UCZNIÓW W OPINII
NAUCZYCIELI
68

OKALECZANIE SIĘ
ZAŻYWANIE ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH… 7
PALENIE MARIHUANY

3

ZAŻYWANIE NARKOTYKÓW LUB INNYCH… 4
UPIJANIE SIĘ
PICIE ALKOHOLU

8
18
54

PALENIE TYTONIU/E-PAPIEROSÓW

130

POPADNIE W NASTROJE SMUTKU I…

142

NADMIERNE KORZYSTANIE Z TELEFONÓW…
WAGAROWANIE

109

NIEWŁAŚCIWE ODŻYWIANIE SIĘ

110

Warto zaznaczyć, że w lubońskich szkołach występują wszystkie wymienione w ankiecie
zachowania ryzykowne, choćby u pojedynczych osób.
Kolejne pytanie w ankiecie nauczycieli dotyczyło opinii nauczycieli na temat powodów
szkodliwych zachowań uczniów. Odpowiedzi przedstawia tabela 20.
Tabela 20. Dlaczego według Pani/Pana uczniowie przejawiają następujące zachowania?
Dlaczego według Pani/Pana uczniowie przejawiają następujące zachowania?
Chcą zaChcą
NamaZ przyChcą się impono- rozładoNudzą
Nie
wiają ich
zwyczazabawić
wać inwać
się
wiem
koledzy
jenia
nym
stres
nadmierne korzystanie z telefonów
komórkowych/smartfonów/komputera
palenie tytoniu/epapierosów
picie alkoholu
upijanie się

2

15

9

5

98

23

41

30

4

74

7

2

2

37

27
31

17
10

54
45

5
5

1
1

0
0

52
64
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zażywanie narkotyków lub innych
substancji
psychoaktywnych
palenie marihuany
zażywanie środków
psychoaktywnych innych
niż alkohol

33

11

26

11

1

1

73

34

13

24

9

1

2

73

31

16

22

13

1

0

73

Nauczyciele zgadzają się, że najbardziej widocznym w szkole negatywnym zjawiskiem jest
nadmierne korzystania z telefonów komórkowych, smartfonów i komputera. Jako przyczynę
wskazują przyzwyczajenie. Za przyczynę palenia tytoniu i picia alkoholu uważają chęć
zaimponowania innym. Nie potrafią natomiast wskazać przyczyn upijania się młodzieży,
zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych i palenia marihuany.
Okres dorastania jest szczególnie trudny, kiedy to młody człowiek szuka swojej „dorosłości”,
a jej symptomami jest często sięganie po substancje szkodliwe. Tych, którzy nie chcą z własnej
woli spróbować poddaje się szykanowaniu i zachęca się/zmusza do inicjacji31.
W badaniach ankietowych CBOS „Młodzież 2018” zapytano uczniów o ocenę dostępności
narkotyków. W roku 1994 co piąty respondent (22%) wiedział, od kogo lub gdzie można kupić
narkotyki, w 2003 roku – już niemal połowa (49%). Jednak od tego czasu maleje odsetek
uczniów mających wiedzę o miejscach oferowania narkotyków. W roku 2016 odsetek takich
wskazań wyniósł (31%). Ponadto odsetek badanych, którzy wiedzieli o kilku takich miejscach
lub osobach, był najniższy od 1999 roku. Wyniki ostatniego badania pokazały zwiększenie się
odsetka osób, które nie mają wiedzy, gdzie można kupić narkotyki – do 49%. Jest to największy
odsetek od 1994 roku32.
Zapytaliśmy nauczycieli lubońskich szkół o to, czy w szkole, albo w Luboniu można łatwo
zdobyć substancje uzależniające: papierosy, alkohol, dopalacze, marihuanę, narkotyki, leki
psychoaktywne.
Nauczyciele w większości nie posiadają wiedzy czy w szkole można zdobyć substancje
uzależniające. Na drugim miejscu znalazła się odpowiedź „to niemożliwe” we wszystkich
kategoriach używek: papierosy- 26,11% nauczycieli, alkohol – 42,03%, dopalacze - 40,12%,
marihuana – 40,76, inne narkotyki – 42,03%, leki psychoaktywne – 38,85%. Odpowiedzi na
pytanie o dostępność substancji uzależniających w szkole prezentują poniższe wykresy.

31
32

Tamże, s.156.
M Grabowska, M. Gwiazda, Młodzież 2018, Raport z badania CBOS, Warszawa 2019, s.243.
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Wykres 41. Dostępność papierosów w szkole

DOSTĘPNOŚĆ PAPIEROSÓW W
SZKOLE
73

NIE WIEM
41

TO NIEMOŻLIWE
29

TRUDNO
14

BARDZO ŁATWO

Wykres 42. Dostępność alkoholu w szkole

DOSTĘPNOŚĆ ALKOHOLU W SZKOLE
63

NIE WIEM

66

TO NIEMOŻLIWE
17

TRUDNO
11

BARDZO ŁATWO

Wykres 43. Dostępność dopalaczy w szkole

DOSTĘPNOŚĆ DOPALACZY W SZKOLE
73

NIE WIEM

63

TO NIEMOŻLIWE

17

TRUDNO

BARDZO ŁATWO

4
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Wykres 44. Dostępność marihuany w szkole

DOSTĘPNOŚĆ MARIHUANY W SZKOLE
72

NIE WIEM

64

TO NIEMOŻLIWE

19

TRUDNO

BARDZO ŁATWO

2

Wykres 45. Dostępność innych narkotyków w szkole

DOSTĘPNOŚĆ INNYCH NARKOTYKÓW
W SZKOLE
72

NIE WIEM
66

TO NIEMOŻLIWE
17

TRUDNO

BARDZO ŁATWO

2

Wykres 46. Dostępność leków psychoaktywnych w szkole

DOSTĘPNOŚĆ LEKÓW
PSYCHOAKTYWNYCH W SZKOLE
73

NIE WIEM
61

TO NIEMOŻLIWE
22

TRUDNO
BARDZO ŁATWO

1
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„Nie wiem”, „to niemożliwe” – tak najczęściej odpowiadali nauczyciele zapytani o dostępność
substancji uzależniających. Na tej podstawie można użyć stwierdzenia, że lubońskie szkoły są
„wolne” od narkotyków i innych substancji uzależniających. Mamy jednak i takich nauczycieli,
którzy uważają, że substancje są obecne, ale trudno dostępne oraz tych, którzy – choć znajdują
się w znaczącej mniejszości – że łatwo je zdobyć na terenie szkoły. Dotyczy to zwłaszcza
papierosów i alkoholu. (tak uważa – odpowiednio – 14 i 11 nauczycieli). To i tak wystarczające
liczby do zwrócenia uwagi na problem funkcjonowania substancji uzależniających na terenie
szkół.
Zapytaliśmy też nauczycieli o dostępność substancji uzależniających w Luboniu. Rozkład
odpowiedzi na pytanie: Czy według Pani/Pana w Luboniu można łatwo zdobyć substancje
uzależniające? Przedstawia tabela 21.
Tabela 21. Czy według Pani/Pana w Luboniu można łatwo zdobyć substancje uzależniające?

PAPIEROSY
ALKOHOL
DOPALACZE
MARIHUANA
INNE NARKOTYKI
LEKI PSYCHOAKTYWNE

Czy według Pani/Pana w Luboniu można łatwo zdobyć substancje uzależniające?
Bardzo łatwo
Trudno
To niemożliwe
Nie wiem
77
16
4
60
74
19
5
59
14
18
5
120
13
16
5
123
6
19
5
127
8
20
5
124

Możliwość nabycia papierosów 49,04% respondentów uznało za bardzo łatwą, podobnie
alkoholu 47,13%. „Nie wiem” odpowiedziało 38,21% ankietowanych. Więcej trudności
przysporzyła respondentom ocena dostępu do substancji nielegalnych, przy czym najniższy
odsetek odpowiedzi „nie wiem” dotyczył dopalaczy 76,43%. W przypadkach pozostałych
substancji wyniósł od 78,34% dla marihuany do 80,89% w przypadku innych narkotyków.
Warto również zaznaczyć, że odsetek badanych wybierających odpowiedź „to niemożliwe” był
bardzo niski – 3,18% we wszystkich kategoriach substancji uzależniających. Analiza
odpowiedzi wyraźnie wskazuje brak znajomości rynku dopalaczy, marihuany, narkotyków
i środków psychoaktywnych wśród respondentów. Papierosy i alkohol można kupić legalnie.
Powszechnie znane są miejsca zakupów i ceny. Rynek substancji nielegalnych stanowi dla
nauczycieli terra incognita.
Kolejne pytanie w ankiecie do wychowawców i nauczycieli dotyczyło profilaktyki w szkole
i brzmiało: „Czy według Pani/pana szkoła poświęca wystarczająco dużo uwagi problemom
uzależnień?” Większość nauczycieli – 69,2% (110 osób) odpowiedziało twierdząco na to
pytanie 23 ankietowanych (14,5%) uważa , że szkoła poświęca zbyt mało uwagi problemom
66
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uzależnień, a 16,4% respondentów (23 osoby) udzieliło odpowiedzi „nie wiem”. Odpowiedzi
nauczycieli prezentuje wykres 47.
Wykres 47. Czy według Pani/Pana szkoła poświecą wystarczająco dużo uwagi problemom
uzależnień?

CZY SZKOŁA POŚWIĘCA WYSTARCZAJĄCO
DUŻO UWAGI PROBLEMOM UZALEŻNIEŃ?
Nie wiem
15%
Nie wiem
16%
Tak
69%

Szkoły mają obowiązek realizacji programu profilaktycznego, wspierając tym samym nie tylko
młodzież zagrożoną problemem, ale także rodziców i nauczycieli33. Ważne i trudne zadanie dla
kadry pedagogicznej stanowi realizacja programów profilaktycznych w sposób atrakcyjny
i przemawiający do młodych ludzi. Szkoła jest zobowiązana do wczesnego rozpoznawania
niedostosowania społecznego uczniów oraz podejmowania odpowiednich oddziaływań
profilaktycznych i wychowawczych poprzez między innymi udzielanie uczniom zagrożonym
narkomanią i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizację działań
informacyjnych na temat szkodliwości narkotyków, a także podejmowanie działań
interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. Szkoła powinna mieć opracowane i wdrożone
procedury reagowania na sytuacje używania narkotyków przez uczniów lub popełnienia przez
nich czynów karalnych34. Wobec powyższych obowiązków szkoły zapytano nauczycieli czy są
przygotowani do udzielania pomocy uczniom uzależnionym?. Odpowiedzi na to pytanie
prezentuje tabela 22.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w
szkołach i placówkach wychowawczych systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Dz.U. 2015, poz. 1249.
34
Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2016czynników ,
https://www.kbpn.gov.pl/profilaktyka.htm?id=104890
33
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Tabela 22. Czy według Pani/Pana nauczyciele są przygotowani do udzielania pomocy
uczniom uzależnionym?
Czy według Pani/Pana nauczyciele są przygotowani do udzielania
pomocy uczniom uzależnionym?
TAK

NIE

NIE WIEM

Od nikotyny (palącym)

86

35

38

Od alkoholu

77

44

38

Od dopalaczy

46

56

57

Od marihuany

43

53

63

Od narkotyków

42

53

64

Od leków

43

54

62

Od komputera

76

34

49

Według samych nauczycieli nie są oni wystarczająco przygotowani do udzielenia pomocy
osobom uzależnionym. We wszystkich kategoriach suma odpowiedzi „nie” i „nie wiem” była
wyższa od odpowiedzi „tak”.
Z odpowiedzi nauczycieli wynika, że istnieje potrzeba podjęcia pilnych działań w celu
wzmocnienia wiedzy na temat rozpoznawania dzieci i młodzieży znajdujących się pod
wpływem substancji psychoaktywnych i udzielania pomocy.
Pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą nauczyciele, pedagodzy szkolni i psychologowie
powinni otrzymać możliwość zdobycia fachowej wiedzy o uzależnieniach. Dzięki temu będą
mogli otoczyć kompleksową opieką oraz działaniem dzieci i młodzież.
Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło czynników utrudniających podjęcie odpowiednich
kroków. Pytanie składał się z 13 stwierdzeń dotyczących działań profilaktycznych w szkole, do
których nauczyciele mieli się ustosunkować. Odpowiedzi prezentuje tabela 23.
Tabela 23. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami w odniesieniu
do Pani/Pana szkoły?
W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami w
odniesieniu do Pani/Pana szkoły?
Zdecydowanie
Zdecydowanie
Raczej tak
Raczej nie
tak
nie
Nauczyciele, którzy podejmują działania profilaktyczne, mogą w szkole
liczyć na wsparcie dyrektora/ki
Nauczyciele, którzy podejmują działania profilaktyczne, mogą w szkole

108

48

1

2

82

69

7

1

68

DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH GMINA LUBOŃ

liczyć na wsparcie specjalistów
Nauczyciele, którzy podejmują działania profilaktyczne, mogą w szkole
liczyć na wsparcie innych
nauczycieli
Jestem przekonany(-a), że
większość nauczycieli jest
dobrze przygotowanych
do prowadzenia działań
profilaktycznych
Jestem zdania, że moja
szkoła dobrze radzi sobie
z agresją i przemocą
uczniów
Jestem zdania, że moja
szkoła prowadzi skuteczną profilaktykę uzależnień
Większość rodziców
współpracuje w prowadzeniu działań profilaktycznych
Działania prowadzone
przez organ prowadzący
wspomagają prowadzenie działań profilaktycznych w szkole
Szkolenia realizowane w
szkole, w których uczestniczyłem/am w ciągu
ostatnich 12 miesięcy
były użyteczne dla prowadzonych przeze mnie
działań profilaktycznych
Policja i Straż Miejska
wspiera działania profilaktyczne szkoły
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna wspiera
działania profilaktyczne
szkoły
Szkoła wykorzystuje w
pracy profilaktycznej programy rekomendowane
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
pomaga w prowadzeniu
profilaktyki w szkole

76

79

3

1

39

81

39

0

4
33

104

18

39

102

17

1

19

105

31

4

24

107

24

4

38

81

36

4

43

101

15

0

38

98

22

1

55

96

7

1

82

71

6

0
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Analiza odpowiedzi nauczycieli wskazuje na to, że prowadząc działania profilaktyczne w
szkole mogą liczyć na wsparcie dyrektora, specjalistów i innych nauczycieli.
Zadaniem dyrektorów szkół jest umożliwienie kadrze pedagogicznej dokształcanie się na
specjalistycznych szkoleniach, kursach z zakresu profilaktyki uzależnień. Konieczne jest
również opracowywanie, aktualizowanie oraz konsekwentne realizowanie szkolnych
programów profilaktycznych35.
Nauczyciele

lubońskich

szkół

wykorzystują

w

pracy

profilaktycznej

programy

rekomendowane (94,96% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej
tak”) i uważają, że Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny zdecydowanie pomaga
w prowadzeniu profilaktyki w szkole (96,22%% ankietowanych udzieliło odpowiedzi
„zdecydowanie tak” i „raczej tak”).
W działaniach profilaktycznych zaleca się łączenie elementów występujących w programach.
W profilaktyce uzależnień od substancji psychoaktywnych mówi się o pewnych trendach jako
nowym podejściu w ziałaniach zapobiegawczych, a są to: profilaktyka problemowa, programy
środowiskowe,

promowanie

pozytywnych

umiejętności

życiowych

oraz

programy

alternatywne36.
Programów profilaktycznych istnieje bardzo wiele. Ich autorzy jednak podkreślają, że należy
je dopasować do indywidualnych potrzeb, możliwości jednostki oraz kontekstu społecznego,
w jakich będą realizowane. Współpraca kadry szkolnej oraz rodziców w tym zakresie jest
nieoceniona.
Nauczyciele lubońskich szkół uważają, że większość rodziców raczej współpracuje
w prowadzeniu działań profilaktycznych – 77,98% (124 osoby). Ich odpowiedzi to
„zdecydowanie tak” i „raczej tak”. Są to wyniki optymistyczne, biorąc pod uwagę fakt, iż
w wielu przypadkach szkoła jest miejscem, w którym najczęściej dochodzi do demonstrowania
zachowań agresywnych, rozładowywania napięć oraz eskalacji konfliktów. Pomiędzy dwoma
najważniejszymi dla dziecka środowiskami edukacyjnymi – domem oraz szkołą powinna
istnieć równowaga, ponieważ doświadczenia uzyskane w kontaktach z nimi są dla młodego
człowieka trwałe oraz niezmiernie ważne dla kształtowania się struktury poznawczej
i emocjonalnej, a także modelu zachowań37. Należy podkreślić, iż wszelkiego typu programy
zawierające treści wychowawczo-profilaktyczne realizowane na terenie szkół powinny być
K. Jakubczyk, Rola i zadania współczesnej profilaktyki – przyczynek do budowania szkolnych programów profilaktycznych, Nauczyciel i Szkoła, 2015, 57, 1, s. 291.
36
A. Ogonowska, Uzależnienia medialne. Uwarunkowanie, leczenie, profilaktyka, Kraków 2018, s. 143
37
B. Kosek-Nita, Problem alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej a możliwości oddziaływań profilaktycznych,
Chowanna, 2000, 1, s. 91.
35
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ustalane z rodzicami, którzy mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi
przekonaniami. Współpraca i podejmowanie działań, otwartość na pomysły i sugestie
pomiędzy domem rodzinnym i szkołą jako najważniejszymi środowiskami są w opisywanym
zakresie bardzo ważne38.
Ponadto z analizy odpowiedzi nauczycieli na kolejne pytania w ankiecie wynika, że, realizując
w szkole działania z zakresu profilaktyki z łatwością mogą znaleźć realizatorów wśród
przygotowanych nauczycieli. Nie ma też trudności z doborem kadry, gdyż są osoby chętne do
dodatkowej pracy i posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Ponad nauczyciele
uważają, że można powierzyć realizację działań profilaktycznych psychologowi lub
pedagogowi szkolnemu. Odpowiedzi respondentów obrazują poniższe wykresy.
Wykres 48. Przygotowanie nauczycieli do realizowania programów profilaktycznych

Z ŁATWOŚCIĄ MOŻNA ZNALEŹĆ
REALIZATORÓW WŚRÓD
PRZYGOTOWANYCH NAUCZYCIELI

110
49

ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ

Wykres 49. Kwalifikacje i uprawnienia nauczycieli do realizacji działań z zakresu
profilaktyki

NIE MA
NAUCZYCIEL
CHĘTNYCH E NIE MAJĄ
DO
KWALIFIKAC
DODATKOW
JI I
EJ PRACY
UPRAWNIEŃ

SĄ TRUDNOŚCI Z DOBOREM KADRY
GDYŻ:
83

NIE ZGADZAM SIĘ

76

ZGADZAM SIĘ

90

NIE ZGADZAM SIĘ
69

ZGADZAM SIĘ

S. Wawrzyniak, Rola współczesnej szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji szkodliwych, Studia
edukacyjne nr 59/202, s.164.
38
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Wykres 50. Realizacja działań profilaktycznych przez psychologa/pedagoga szkolnego

MOŻNA POWIERZYĆ REALIZACJĘ
DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
PSYCHOLOGOWI/PEDAGOGOWI

146

13
ZGADZAM SIĘ

NIE ZGADZAM SIĘ

Priorytetem w podejmowanych działaniach jest dbałość o wielostronny rozwój jednostki,
rozwijanie kompetencji kluczowych przy udziale środowiska lokalnego, z wykorzystaniem
niestandardowych

metod,

odwracających

uwagę

od

autodestrukcyjnych

zachowań

i przekierowujących ją na zachowania pozytywne dla jednostki i pożądane społecznie. Stąd
pytanie do nauczycieli: „Ilu uczniów podejmuje następujące zachowania: uczestnictwo
w zajęciach pozaszkolnych, udział w zawodach i konkursach, pomaganie innym (wolontariat)?
Odpowiedzi prezentuje tabela 24.
Tabela 24. Ilu uczniów podejmuje następujące zachowania?

23

Ilu uczniów podejmuje następujące zachowania?
pojemniejwiękokoło
niemal
nikt
dyncze
szość
szość
połowy
wszyscy
osoby uczniów
uczniów
0
12
59
29
30
5

1

17

1

25

71

29

16

0

0

18

0

18

63

33

23

3

1

nie
wiem
Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych
Udział w
zawodach
konkursach
Pomaganie
innym (np.
wolontariat)

wszyscy

Zdaniem nauczycieli w zajęciach pozaszkolnych, różnych zawodach i konkursach oraz w
wolontariacie zaangażowanych jest mniejszość uczniów.
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W profilaktyce prowadzonej na różnych poziomach można wykorzystać kilka strategii m.in.
strategię alternatyw. Ma ona na celu pomoc w zaspokojeniu różnych potrzeb (np. sukcesu,
przynależności) oraz osiąganie satysfakcji życiowej poprzez stwarzanie możliwości
zaangażowania się w działalność pozytywną np. artystyczną, społeczną, sportową. U podstaw
tych strategii leży założenie, że wielu ludzi nie ma możliwości zrealizowania swej potrzeby
aktywności, podniesienia samooceny poprzez osiąganie sukcesów czy też rozwoju
zainteresowań. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i młodzieży zaniedbanej wychowawczo. Wśród
motywów picia lub brania narkotyków znajduje się nuda. Tak zwane podwórkowe dzieci,
spędzające czas wolny między trzepakiem a śmietnikiem na miejskich blokowiskach, albo
dzieci określane mianem dzieci ulicy, wędrujące przez miasto w poszukiwaniu wrażeń, są tego
najlepszym przykładem. Działania alternatywne polegają właśnie na stwarzaniu alternatyw dla
zachowań ryzykownych (coś zamiast picia, ćpania czy agresji). Są to miejsca oferujące
atrakcyjne zajęcia: kluby sportowe, koła zainteresowań, teatry amatorskie albo zespoły
muzyczne, harcerstwo itp39.
Z powodu małego zaangażowania uczniów lubońskich szkół w różnego rodzaju działalność
pozalekcyjną, mogą oni być bardziej narażeni na ucieczkę w zachowania ryzykowne (picie,
ćpanie, agresja).
W ankiecie dla nauczycieli znalazło się też pytanie dotyczące takich zachowań ryzykownych,
jak stosowania przemocy. Większość nauczycieli widziało kilka razy, że na terenie szkoły
któryś z uczniów używał wyzwisk i wulgaryzmów oraz stosował przemoc fizyczną (bicie).

J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Ośrodek Rozwoju
Edukacji, Warszawa 2015, s.38.
39
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Wyniki badań ankietowych młodzieży szkolnej dotyczące zażywania substancji
psychoaktywnych
Badania populacyjne ESPAD40 wskazują na znaczne rozpowszechnienie używania niektórych
nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz leków uspokajających i nasennych wśród
młodzieży w wieku szkolnym. Używanie substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi jest
wyzwaniem dla zdrowia publicznego.
W 2008 roku dotarły do Polski nowe substancje psychoaktywne („dopalacze”). W roku 2010
w Europie wykryto ponad 40 nowych substancji psychoaktywnych (NSP), a w Polsce działało
w tym czasie ponad 1400 sklepów z „dopalaczami”. W 2015 roku odnotowano rekordową
liczbę interwencji medycznych, bo aż 7283 z powodu NSP, co stanowiło trzykrotny wzrost
w stosunku do roku 2014. W kolejnych latach (2016–2018) liczba zatruć spadła do około 4300
przypadków, jednak nadal jest to bardzo wysoki wynik.
W 2018 roku regularne palenie deklarowało 18% badanych. W badaniu przeprowadzonym
w roku 2018, podobnie jak we wcześniejszych pomiarach, napoje alkoholowe okazały się
najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, po którą
sięgano częściej niż po papierosy czy narkotyki. W ciągu miesiąca poprzedzającego badanie
w 2018 roku: 74% (72% w 2016) uczniów przynajmniej raz piło piwo, 62% (63% w 2018) –
wódkę i inne mocne 237 alkohole, a 43% (41% w 2016) – wino. W 2018 roku 20% uczniów
i 14% uczennic odpowiedziało twierdząco na pytanie o używanie nielegalnych substancji41.

Cele badania
Głównym celem badania była analiza postaw, wiedzy, przekonań i wzorów zachowań
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, przez młodzież lubońskich szkół.
Cele szczegółowe uwzględniały:
- opis czynników mających wpływ na zażywanie przez młodzież substancji psychoaktywnych,
- identyfikację rodzajów używanych substancji psychoaktywnych,
- identyfikację elementów stylu życia związanych i niezwiązanych z używaniem substancji,
- identyfikację motywacji (powodów) do używania poszczególnych substancji,
Celem Europejskich Badań Ankietowych w Szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków (ESPAD) jest
przede wszystkim ocena rozpowszechnienia używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Badania
ESPAD prowadzone są co cztery lata. Dotychczas przeprowadzono w Polsce sześć edycji tych badań, w latach:
1995, 1999, 2003, 2007, 2011 oraz 2015
41
M. Grabowska, M. Gwiazda, Młodzież 2018, Badania CBOS, Warszawa 2019, s.236.
40
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- opisanie sposobów pozyskiwania substancji.

Metryczka
Badanie zostało zrealizowane na 407-osobowej losowej próbie młodzieży z lubońskich szkół.
W badaniu wzięło udział 216 dziewczyn (53,1%) oraz 191 chłopców (46,9%). Podział
respondentów ze względu na płeć przedstawia wykres 51.
Analiza i interpretacja zgromadzonego materiału badawczego została sporządzona w oparciu o
odpowiedzi respondentów na 23 pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. W większości
były to pytania zamknięte. Ankieta została przekazana uczniom lubońskich szkół za pomocą
dziennika elektronicznego LIBRUS.
Wykres 51. Podział respondentów ze względu na płeć

PŁEĆ RESPONDENTÓW

chłopak;
46,90%

dziewczyna;
53,10%

Sytuacja rodzinna
Zdecydowana większość badanych uczniów mieszka z obojgiem rodziców – 317 osób (77,9%).
W rodzinach niepełnych wychowuje się ogółem 22,1% młodych ludzi, a 5,9% ankietowanych
(24 osoby) mieszkają na zmianę z jednym z rodziców. W pełnej rodzinie wychowuje się 307
uczniów (75,4% ankietowanych). W 67 przypadkach (16,5%) rodzice rozwiedli się, w 5 (1,2%
uczniów) jedno z rodziców nie żyje, a 28 (6,9%) ankietowanych uważa, że ich aktualna sytuacja
rodzinna jest inna. Większość – 237 osób (58,2%) ma jednego brata lub siostrę. Dwójkę lub
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więcej rodzeństwa ma 87 uczniów (21,4%), a jedynakami jest 83 dzieci (20,4%). Sytuację
rodzinną ankietowanych przedstawiają wykresy 52 i 53.
Wykres 52. Sytuacja rodzinna uczniów

SYTUACJA RODZINNA UCZNIÓW

75,40%

16,50%
RODZINA
PEŁNA

6,90%

RODZICE
ROZWIEDLI
SIĘ (SĄ W
SEPARACJI)

INNA

1,20%
JEDNO Z
RODZICÓW
NIE ŻYJE

Wykres 53. Rodzeństwo

RODZEŃSTWO

58,20%

20,40%

TAK, MAM
JEDNEGO BRATA
LUB SIOSTRĘ

NIE, JESTEM
JEDYNYM
DZIECKIEM

21,40%

TAK, MAM 2 LUB
WIĘCEJ
RODZEŃSTWA

Środowisko rodzinne i panujące w nim poprawne relacje stanowią najważniejszy czynnik
chroniący w profilaktyce problemów dzieci i młodzieży. Szereg badań pokazuje, jak ważna jest
rola rodziców w kształtowaniu postaw nieletnich wobec alkoholu. Wyniki badań ESPAD
świadczą o dużej permisywności ze strony dorosłych. W przypadku uczniów 17-18 lat tylko
ok. 21 proc. rodziców nigdy nie pozwala pić alkoholu swoim dzieciom, pozostali dopuszczają
takie sytuacje zarówno w ich obecności, jak i poza domem. Uczniom młodszym w wieku
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15-16 lat, picia alkoholu zakazuje ok. 55 proc. rodziców. Warto też zauważyć, że bardziej
permisywną postawę wykazują ojcowie niż matki42.
W związku z tym zapytaliśmy lubońską młodzież w jakich sytuacjach i jak często ma kontakt
z rodzicami. Odpowiedzi na to pytanie prezentuje poniższa tabela 25.
Tabela 25. W jakich sytuacjach i jak często masz kontakt z rodzicami?
W jakich sytuacjach i jak często masz kontakt z rodzicami?
kilka razy w
kilka razy w
kilka razy w tygonigdy
roku
miesiącu
dniu
spędzam czas poza domem wspólnie z rodzicami
rozmawiam z rodzicami
o szkole i o moich ocenach
rozmawiam z rodzicami
o innych moich sprawach
wspólnie z rodzicami
uprawiam sport lub
uczestniczę w innych zajęciach
uczestniczę w podejmowaniu przez rodziców
decyzji
pomagam rodzicom w
ważnych sprawach domowych

16

73

179

139

15

23

57

312

40

58

114

195

100

114

125

68

65

79

169

94

20

35

143

209

Uczniowie lubońskich szkół często rozmawiają z rodzicami i spędzają z nimi czas poza domem.
Z deklaracji wynika, że uczniowie rozmawiają z rodzicami przede wszystkim o szkole
i ocenach - 312 osób kilka razy w tygodniu (76,65%). Na drugim miejscu znalazły się rozmowy
z rodzicami o innych sprawach 195 osób kilka razy w tygodniu (47,91%). Nie rozmawia
z rodzicami o szkole i ocenach 15 dzieci (3,68%), ani o innych swoich sprawach 40 dzieci
(9,82%). Większość dzieci kilka razy w miesiącu spędza czas poza domem wspólnie z
rodzicami – 179 osób (43,98%), uczestniczy w podejmowaniu przez rodziców decyzji – 169
osób (41,52%) oraz pomaga rodzicom w ważnych sprawach domowych – 143 (35,13%).
Największy odsetek odpowiedzi „nigdy” dotyczył wspólnego z rodzicami uprawiania sportu –
100 osób (24,57%). Najczęściej jednak padały odpowiedzi „kilka razy w miesiącu” i „kilka
razy w tygodniu”. Można zaryzykować twierdzenie, że dobrze to świadczy o relacjach rodzic
– dziecko w Luboniu.
42

A. M. Fala (red.), Alkohol w Polsce. Kontekst społeczny, rynkowy i legislacyjny, Warszawa 2020, s.36.
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Rodzice młodych ludzi często twierdzą, że przeobrażenia w okresie dorastania mają charakter
szybki i dynamiczny – zmieniały się nie do poznania z grzecznych i kochających w nierzadko
bezczelne, szalone, zdeterminowane w mówieniu „nie”43. To również przestrzeń dla
niezależnych wpływów czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych na jednostkę.
Nieoceniona jest zatem rola prawidłowych relacji z osobami dorosłymi opartych na wiedzy,
szacunku, tolerancji dostrzeganiu, a nie bagatelizowaniu problemów młodych ludzi.
Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło zainteresowania rodziców dzieckiem, jego sprawami.
Zapytaliśmy młodych ludzi, jak często ich rodzice lub opiekunowie pytają o to: z kim i gdzie
się spotykają, jakie mają plany i na co wydają pieniądze. Odpowiedzi przedstawia tabela 26.
Tabela 26. Zainteresowanie rodziców sprawami dziecka
NIGDY

Przed Twoim wyjściem z
domu pytają z kim masz
się spotkać
Pytają/sprawdzają na co
wydajesz pieniądze
Pytają o Twoje wspólne
plany z przyjaciółmi
Pytają dokąd idziesz gdy
wychodzisz z domu
Pytają co robisz i gdzie
przebywasz po szkole

Jak często Twoi rodzice lub opiekunowie?
RZADKO
CZASAMI
PRZEWAŻNIE

ZAWSZE

33

27

59

104

184

57

82

99

109

60

45

67

113

109

73

16

22

40

96

233

59

60

61

90

137

Zdaniem większości badanych rodzice zawsze pytają dokąd idą, gdy wychodzą z domu –
w 57,24% przypadków, co robią i gdzie przebywają po szkole – 33,66% oraz z kim mają się
spotkać – w 45,20% przypadków. Odsetek odpowiedzi „nigdy” był niski i wahał się
w przedziale od 14,49% dla stwierdzenia „pytają co robisz i gdzie przebywasz po szkole „ do
3,93% dla stwierdzenia „pytają dokąd idziesz, gdy wychodzisz z domu”. Podsumowując
odpowiedzi można wyciągnąć wniosek, że rodzice lubońskich dzieci interesują się nimi: pytają
gdzie wychodzą, z kim i jak spędzają czas po szkole.

M.Z. Jędrzejko, B.P. Rosik, M. Kowalski, Dlaczego i jak ludzie się uzależniająi co z tymdalej będzie, [w:]
Uzależnienia behawioralne. Wybrane aspekty, red. M.Z. Jędrzejko, M. Kowalski, B. Rosik, Pułtusk – Warszawa
2015, s. 335.
43
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Zadowolenie młodzieży z poziomu życia
Funkcjonowanie człowieka we współczesnej rzeczywistości podlega różnorodnym presjom.
Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci od najmłodszych lat życia. Niepokojące jest
zmniejszenie się w latach 2014 – 2018 odsetka młodzieży (głównie 13. i 15-latków) oceniającej
swoje zdrowie jako doskonałe, a zwiększenie odsetka młodzieży odczuwającej dolegliwości
psychosomatyczne. W Polsce około 15-20% dzieci i młodzieży ma problemy ze zdrowiem
psychicznym, 11% uczniów odczuwa wysoki dystres psychiczny i ma myśli samobójcze, 40%
przejawia kłopoty emocjonalne oraz z funkcjonowaniem społecznym44. W związku z tym
zapytaliśmy lubońską młodzież o ocenę własnego zadowolenia z poziomu życia w czternastu
bardzo istotnych aspektach życiowych. Omówienie danych w dokumencie zostało
przeprowadzone na podstawie sumy odpowiedzi oceniających zadowolenie uczniów z danej
sfery życiowej na poziomie: „bardzo zadowolony” i „raczej zadowolony”. Tabela 27
przedstawia rozkład odpowiedzi uzyskanych w badaniu uczniów szkół.
Tabela 27. Czy uczniowie lubońskich szkół są zadowoleni z poziomu życia?
SFERA ŻYCIOWA

Osobiste
poczucia
bezpieczeństwa
Poziom
materialny
Twojej rodziny
Swojej pozycji w
klasie, szkole
Kontakty z
kolegami
Kontakty z
rodzicami
Kontakty z
nauczycielami
Twoja
inteligencja i
zdolności
Twój wygląd
Twoje zdrowie
Twój charakter

BARDZO
ZADOWOLONY

RACZEJ
ZADOWOLONY

TROCHĘ
ZADOWOLONY, A
TROCHĘ
NIEZADOWOLONY

RACZEJ
NIEZADOWOLONY

BARDZO
NIEZADOWOLONY

190

142

55

13

10

206

150

38

10

6

137

151

79

25

18

179

148

57

20

14

232

102

51

15

10

120

171

77

20

21

150

125

90

21

24

129
188
162

117
142
40

84
53
70

39
15
21

41
12
17

S. Wawrzyniak, Rola współczesnej szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji szkodliwych, Studia
edukacyjne nr 59/202, s.151-152.
44
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Sposób
spędzania
wolnego czasu
Możliwości
decydowania o
sobie
Możliwości
rozwoju
zainteresowań
Wyobrażenia o
przyszłości

182

123

72

21

12

176

138

60

23

13

224

101

47

22

16

170

131

74

18

17

Odpowiedzi na to pytanie pokazały, że lubońska młodzież jest zadowolona z poziomu swojego
życia. Suma odpowiedzi „zadowolony” i „raczej zadowolony” we wszystkich sferach życia
była wyższa od sumy odpowiedzi „raczej niezadowolony” i „bardzo niezadowolony”. We
wszystkich kategoriach odpowiedzi „zadowolony” i „raczej zadowolony” udzieliło ponad 50%
respondentów (od 60,00% dla kategorii „twój wygląd” do 86,82% dla kategorii „poziom
materialny Twojej rodziny). Uczniowie odpowiadali, że najbardziej zadowoleni są z poziomu
materialnego swojej rodziny – 356 osób (86,82%). Na drugim miejscu znalazły się kontakty
z rodzicami – 334 osoby (81,46%), a na trzecim zadowolenie ze swojego zdrowia – 330 osób
(80,48%). Najbardziej młodzież jest niezadowolona ze swojego wyglądu.
Wyniki lubońskiej ankiety w kwestii zadowolenia młodzieży ze swojego życia nie potwierdzają
wcześniej zacytowanych wyników badań. Są one zadawalające z punku widzenia czynników
ryzyka uzależnień
Należy rozróżnić czynniki ryzyka i czynniki chroniące młodzież przed uzależnieniami.
Do czynników ryzyka według Z.G. Gasia zalicza się między innymi brak więzi w rodzinie,
dysfunkcyjne wzorce zachowań, aprobatę dla zachowań problemowych; czynniki ryzyka
związane ze szkołą i grupą rówieśniczą lub te związane ze społecznością lokalną.
Do czynników chroniących, zwiększających odporność na działanie czynników szkodliwych,
zalicza się między innymi: silną więź emocjonalną w rodzinie, pozytywne relacje z dorosłymi,
przynależność do pozytywnej grupy społecznej, czy aspiracje edukacyjne45.
Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło aspiracji życiowych młodych ludzi i brzmiało: „Czy
zależy Ci na tym, aby w przyszłości odnieść sukces? Zdecydowana większość – 323 osoby
(80,5%) chce w przyszłości odnieść sukces, a 78 ankietowanym (19,5%) nie zależy na tym.
Odpowiedzi na to pytanie prezentuje wykres. 54.

45

Z.B. Gaś, Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja, Fundacja Masz Szansę, Lublin 2004.
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Wykres 54. Czy zależy Ci na tym, aby w przyszłości odnieść sukces?

CZY ZALEŻY CI NA TYM, ABY W
PRZYSZŁOŚCI ODNIEŚĆ SUKCES?
nie zależy mi na
tym; 19,50%

chcę tego;
80,50%

Z odpowiedzi na to pytanie wynika, że lubońska młodzież pragnie osiągnąć sukces w życiu.
Z badań CBOS „Młodzież 2018 wynika, że dążenia młodzieży od wielu lat pozostają dość
podobne: po ukończeniu szkoły niemal dwie trzecie zamierza podjąć studia, przy czym połowa
z nich chciałaby łączyć studia z pracą, której znalezienie w największym stopniu zależy od
inteligencji i zdolności.

Uzależnienie od Internetu
Poza tym młodzież używa nowych technologii. Poczynając od 2013 roku coraz więcej czasu
spędzają w Internecie – w 2018 roku było to przeciętnie ponad cztery godziny na dobę46.
Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło właśnie Internetu, a dokładnie czasu spędzanego w sieci.
Odpowiedzi uczniów przedstawia tabela 28
Tabela 28. Spędzanie czasu w Internecie
Jak często zdarza Ci się, że:
nigdy

Raz, kilka
razy w
życiu

Przeglądasz coś w
Internecie razem z
rodzicami

45

46

67

149

92

11

Spędzasz w
Internecie więcej

43

18

20

91

140

98

46

Kilka razy Kilka razy w Kilka razy w
codziennie
w roku
miesiącu
tygodniu

M. Grabowska, M. Gwiazda, Młodzież 2018, Badania CBOS, Warszawa 2019, s71.
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czasu niż
planowałeś/planow
ałaś
Zaniedbujesz
sprawy szkolne z
powodu Internetu

124

64

64

80

54

24

Nie wysypiasz się z
powodu
zajmowania się
Internetem

170

64

53

49

44

29

Masz kłopoty z
powodu
nadmiernego
zajmowania się
Internetem

231

55

48

28

34

14

Podajesz swoje
osobiste dane
komuś znanemu
tylko przez Internet

300

71

12

12

5

10

Podajesz się w
Internecie jako
inna osoba niż w
rzeczywistości

226

90

30

14

25

25

Byłeś/byłaś ofiarą
cyberprzemocy

309

58

21

12

2

8

Wyniki nie stanowią zaskoczenia. Większość kilka razy w tygodniu spędza w Internecie więcej
czasu niż planowali. Sporej grupie osób zdarza się to codziennie. Poza tym większość
ankietowanych twierdzi, że nie zdarzyło im się: być ofiarą cyberprzemocy ( 75,36%
odpowiedzi „nigdy”), podawać swoje osobiste dane komuś znanemu tylko przez Internet
(73,17% % odpowiedzi „nigdy”), mieć kłopoty z powodu nadmiernego zajmowania się
Internetem (56,34% odpowiedzi „nigdy”), czy podawać się w Internecie za kogoś innego
(55,12% odpowiedzi „nigdy”). Więcej niż połowie ankietowanych zdarzyło się zaniedbywać
sprawy szkolne z powodu Internetu i nie wysypiać się z powodu zajmowania się Internetem.
Przynajmniej raz w życiu:
- 44,87% uczniów (184) podawało się w Internecie jako inna osoba niż w rzeczywistości,
- 43,65% uczniów (179) miało kłopoty z powodu nadmiernego zajmowania się Internetem,
- 26,82% uczniów (110) podawało swoje osobiste dane komuś znanemu tylko przez Internet,
- 24,63% (101) uczniów było ofiarą cyberprzemocy.
Z ankiety wynika, że:
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- Uczniowie lubońskich szkół spędzają nadmierną ilość czas w Internecie – 367 osobom
zdarzyło się przynajmniej kila razy w życiu, że trwało dłużej niż planowali;
- Więcej niż połowa uczniów zaniedbuje sprawy szkolne i nie wysypia się z powodu Internetu;
- W lubońskich szkołach występuje zjawisko cyberprzemocy.

Zażywanie substancji psychoaktywnych przez młodzież
Podczas okresu dojrzewania przekształceniu ulegają relacje społeczne nastolatków w kierunku
wzrastającego znaczenia grupy rówieśniczej i osłabieniu zależnościowych relacji z rodzicami.
Nastolatki wiele czasu poświęcają na kontakty z kolegami i koleżankami, poszukując akceptacji
oraz budując własną pozycję w grupie. Warto podkreślić, że młody człowiek spędza
z rówieśnikami ponad połowę swojego wolnego czasu, dlatego też sposób funkcjonowania
grupy rówieśniczej ma wpływ na styl życia młodych ludzi do niej należących 47. Presja
rówieśnicza jest kwintesencją tego, jak rozumiany jest negatywny wpływ rówieśniczy.
Czynnikiem ryzyka jest wzajemne wywieranie wpływu i modelowanie dezadaptacyjnych
zachowań. Negatywne wpływy rówieśnicze przyczyniają się do używania środków
psychoaktywnych. Prawdopodobieństwo zachowań ryzykownych rośnie najbardziej, jeśli
młodzi ludzie spędzają czas w towarzystwie rówieśników pijących alkohol lub używających
narkotyków48.
W ankiecie znalazły się pytania dotyczące wpływów, jakim ulega młody człowiek. Pierwsze z
nich brzmiało: „Gdy Twój kolega/koleżanka namawiają Cię do zrobienia czegoś na co nie masz
ochoty, co wtedy najczęściej robisz? Większość młodych ludzi, gdy nie ma na coś ochoty
odmawia – 179 osób (57,9%), a pozostali robią to, co chcą – 130 osób (42,1%).
Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło reakcji młodzieży na propozycję rówieśników zażycia
substancji psychoaktywnych i brzmiało: „Gdy ktoś z Twoich kolegów lub koleżanek
zaproponuje ci następujące rzeczy: zapalenie papierosa, wypicie alkoholu, zażycie leku w celu
odurzenia się, zażycie małej porcji dopalacza, zapalenie marihuany, zażycie małej porcji
narkotyków, to co zrobisz? Odpowiedzi respondentów na to pytanie przedstawia poniższa
tabela 29.
Tabela 29. Gdy ktoś z Twoich kolegów lub koleżanek zaproponuje ci następujące rzeczy, to
co zrobisz?
M. Bardziejewska, Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? [w:] Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A.I. Brzezińska, Gdańsk 2015.
47

48

K. Bobrowski, Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży, Alkoholizm i Narkomania, 2007, s. 267.
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Gdy ktoś z Twoich kolegów lub koleżanek zaproponuje ci następujące
rzeczy, to co zrobisz?

Zapalenie tytoniu/e-papierosa
Wypicie alkoholu
Zażycie leku w celu odurzenia się
Zażycie małej porcji dopalacza
Zapalenie marihuany
Zażycie małej porcji narkotyku

Na pewno
odmówię

Raczej odmówię

Nie wiem co
zrobię

Raczej
przyjmę propozycję

Na pewno
przyjmę propozycję

308

39

30

12

21

293

44

35

16

22

359

18

15

6

12

357

21

13

9

10

340

25

13

11

21

360

16

11

10

13

Zdecydowaną odmowę zażycia substancji psychoaktywnych zadeklarowała większość
uczniów i to we wszystkich kategoriach - od 71,46% (293) w przypadku propozycji wypicia
alkoholu do 87,80% (360) w przypadku propozycji zażycia małej porcji narkotyku. W
przypadku każdej substancji psychoaktywnej pojawiły się też odpowiedzi: „raczej przyjmę
propozycję” i „na pewno przyjmę propozycję”. Najwięcej było ich w przypadku propozycji
wypicia alkoholu – 9,26% ankietowanych (38 osób). Na drugim miejscu znalazło się zapalenie
tytoniu, e-papierosa - 8,04% (33 osoby), a na trzecim zgoda na propozycję zapalenia marihuany
– 7,80% ankietowanych (32 osoby).
Z odpowiedzi na to pytanie w badanym obszarze można wywnioskować, że większość
lubońskiej młodzieży nie poddaje się presji znajomych. Oznacza to również mniejsze szanse
na wystąpienie ryzyka zażycia substancji psychoaktywnych. Drugi wniosek jest taki, że
szczególną troską należy otoczyć grupę uczniów, która nie odmówi zażycia środków
psychoaktywnych, gdy otrzyma taką propozycję.
Jednym ze wskaźników wykorzystywanych przy badaniu problemu zażywania substancji
psychoaktywnych przez młodych ludzi jest wskaźnik obecności tego rodzaju środków w ich
otoczeniu. Zapytano uczniów, czy w ich środowisku, wśród znajomych (kolegów koleżanek
jest ktoś, kto: pali papierosy, pije alkohol, upija się, zażywa leki w celu odurzenia się, zażywa
dopalacze, pali marihuanę, zażywa narkotyki. Odpowiedzi ankietowanych prezentuje tabela 30.
Tabela 30. Jak często widzisz, że ktoś z Twoich kolegów, koleżanek lub znanych Tobie
rówieśników?
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Jak często widzisz, że ktoś z Twoich kolegów, koleżanek lub znanych Tobie
rówieśników
widziałem
widziałem
kilka
kilka
kilka
kilka razy
nigdy
to raz w
razy w
razy w
razy w codziennie
w moim
życiu
roku
miesiącu tygodniu
życiu
pali
tytoń/epapierosy
pije alkohol
jest pijany
zażywa leki w
celu odurzenia
się
zażywa
dopalacze
pali marihuanę
zażywa
narkotyki

210

46

66

16

34

21

17

284
322

29
36

38
15

16
11

18
9

10
2

15
15

381

7

4

2

0

2

14

377

7

7

3

1

2

13

372

10

8

4

2

2

12

378

5

8

1

2

1

15

Największy odsetek badanych zadeklarowało, że nigdy nie widzieli, aby któryś z ich kolegów,
koleżanek palił papierosy, był pijany, czy zażywał jakieś środki psychoaktywne. Zatem
większość młodzieży (od 92,92% do 51,21%) nie zna osoby zażywającej substancję
psychoaktywną. Z odpowiedzi wynika też, że są uczniowie, którzy widzą wśród rówieśników
takie osoby codziennie i to w każdej kategorii substancji uzależniających (od 4,14% (17 osób)
dla palących tytoń, e-papierosy do 2,92% (12 osób) palących marihuanę. Przynajmniej raz w
życiu widziało rówieśnika: palącego papierosy 200 ankietowanych (48,78%), pijącego alkohol
– 126 osób (30,73%), pijanego – 88 osób (21,46%), zażywającego leki w celu odurzenia się –
29 uczniów (7,07%), zażywającego dopalacze – 33 osoby (8,04%), palącego marihuanę – 38
uczniów (9,26%) i zażywającego narkotyki – 32 osoby (7,80%). Zatem środki psychoaktywne
są obecne w otoczeniu lubońskiej młodzieży.
Prawidłowe postawy rodzicielskie są ważnym czynnikiem chroniącym młodzież przed piciem
napojów alkoholowych. Odsetek młodzieży, która spotyka się z bezwzględnym zakazem
spożywania napojów alkoholowych ze strony rodziców jest zdecydowanie zbyt niski.
W kolejnym pytaniu w ankiecie zapytaliśmy młodzież czy ich zdaniem wolno im: palić
papierosy, pić alkohol, upijać się, zażywać leki w celu odurzenia się, zażywać dopalacze, palic
marihuanę, zażywać narkotyki. Uzyskane odpowiedzi prezentuje tabela 31.
Tabela 31. Czy Twoim zdaniem wolno Ci robić następujące rzeczy?
Czy Twoim zdaniem wolno Ci robić następujące rzeczy?
Zdecydowanie mogę to
robić

Chyba mogę
to robić
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Trudno powiedzieć

Raczej nie
wolno mi

Zdecydowanie nie
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wolno mi
tego robić

Palić tytoń/e-papierosy
Pić alkohol
Upijać się
Zażywać leki w celu odurzania się
Zażywać dopalacze
Palić marihuanę
Zażywać narkotyki

46
49
49

12
13
8

17
15
8

35
42
23

300
292
322

49

5

3

26

327

49
49
51

6
8
6

6
9
5

22
20
19

327
324
329

Zdecydowana większość młodych ludzi uważa, że nie wolno im sięgać po substancje
uzależniające (od 71,21% dla picia alkoholu do 80,24% dla zażywania narkotyków). Odsetek
badanych, którzy uważali, że zdecydowanie mogą to robić kształtował się bardzo podobnie dla
każdego rodzaju substancji uzależniającej i wynosił od 11,21% (46 osób) dla palenia
papierosów do 12,43% (51 osób) dla zażywania narkotyków.
Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło powodów eksperymentów z substancjami
psychoaktywnymi. Z innych powodów młodzi ludzie sięgają po raz pierwszy czy drugi po
substancje psychoaktywne i zdecydowanie inne czynniki powodują, że młoda osoba się
uzależnia. Z badań wynika, że tylko nieliczna grupa z tych, którzy sięgnęli pierwszy raz po
substancje, w niedalekiej przyszłości się od nich uzależnią (ok. 2%). Odpowiedzi prezentuje
tabela 32.
Tabela 32. Powody sięgania po substancje psychoaktywne

Zapalenie
tytoniu/ epapierosa
Wypicie alkoholu
Zażycie
leku w celu
odurzania
się
Zażycie dopalacza

Jeżeli się zgodzisz, to dlaczego?
Dla poprawy
Z poŻeby
huŻeby
wodu
mnie lumoru,
komuś
problebili lub
lepzaimpomów –
nie wyszego
nować
to mi
śmiali
napomaga
stroju

Bo tak
już robię i
mam na
to
ochotę

inne

Nie zgodzę się

Przez
ciekawość

313

47

9

3

3

10

17

7

302

46

22

4

3

5

13

14

371

11

2

3

1

4

11

6

367

13

5

4

2

2

10

6
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Zapalenie
marihuany
Zażycie
narkotyku

353

18

8

3

3

5

12

7

369

9

5

3

2

3

10

8

Spośród osób, które dały się namówić na spróbowanie substancji psychoaktywnej większość
zrobi to przez ciekawość. Ciekawość jest również głównym motywem zapalenia, zażycia leku,
dopalacza i zapalenia marihuany. Po alkohol młodzież sięga w większości także dla poprawy
humoru i lepszego nastroju, a po narkotyki – bo ma na nie ochotę. Z badań wynika, że decyzja
o podjęciu ryzyka dotyczącego sięgnięcia po papierosa, alkohol etc. Jest często kwestią
przypadku, pojawienia się odpowiedniej okazji. Młodzież spodziewa się raczej konsekwencji
pozytywnych picia alkoholu i palenia marihuany, niż skutków negatywnych, doraźnych
korzyści. Te korzyści mają dla niej większe znaczenie niż odległe negatywne konsekwencje.
Uczniowie sięgający po substancje psychoaktywne robią to z ciekawości, dla poprawy humoru
i lepszego nastroju lub bez konkretnego powodu. Zażycie substancji psychoaktywnej jest często
kwestią przypadku, pojawienia się okazji.
W ankiecie pojawiło się też pytanie o sytuacje, w jakich najczęściej młodzież sięga po środki
uzależniające. Odpowiedzi prezentuje tabela 33.
Tabela 33. Jeżeli to robisz, to w jakich sytuacjach najczęściej palisz tytoń, pijesz alkohol lub
zażywasz inne substancje psychoaktywne?
Jeżeli to robisz, to w jakich sytuacjach najczęściej palisz tytoń, pijesz alkohol lub zażywasz inne substancje psychoaktywne?

Tytoń
e-papierosy
Alkohol
Leki
Dopalacze
Marihuana

nigdy

Na spotkaniach z
rówieśnikami
poza
szkołą
gdy nie
ma dorosłych

Na spotkaniach w
szkole,
gdy dorośli nie
widza

Na spotkaniach
młodzieżowych za
wiedzą
rodziców

W
domu
przy rodzicach,
na specjalnych
uroczystościach

361

22

0

2

1

352

18

3

1

386

4

1

387

4

381

8

W drodze do
szkoły
lub do
domu

W
szkole
na przerwach

W samotności, gdy
nie ma
nikogo

inne

0

2

2

5

15

13

3

2

2

4

12

2

1

0

3

2

2

9

0

3

2

0

2

2

2

8

2

1

2

0

2

2

3

9
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Narkotyki

385

5

1

1

1

0

3

2

2

10

Spośród osób, które palą papierosy i piją alkohol najwięcej robi to na spotkaniach z rówieśnikami, poza
szkołą, gdy nie ma dorosłych. Jednym z czynników ryzyka po stronie popytu na substancje
psychoaktywne jest obracanie się w kręgach użytkowników takich substancji, zwłaszcza, gdy kontakty
towarzyskie lub przyjacielskie dotyczą osób, które palą tytoń, piją alkohol lub używają narkotyków,
ryzyko przejęcia takiego wzoru zachowań jest wysokie.
Młodzież pije alkohol także w domu, przy rodzicach – przy okazji różnych uroczystości. Z badania
wynika również, że to rodzice, a w dalszej kolejności przyjaciele, mają największy wpływ na decyzje
nastolatka związane z alkoholem, zaś sam fakt sięgania po napoje alkoholowe przed ukończeniem 18
roku życia jest wyraźnie skorelowany ze stylem życia rodziców i stosunkiem do alkoholu
obowiązującym w domu rodzinnym. W przypadku leków, dopalaczy, marihuany i narkotyków
najczęściej padała odpowiedz „inne” sytuacje.
W 2016 roku CBOS przeprowadził badania „Postawy młodzieży wobec alkoholu”. Pokazują one w
sposób jednoznaczny, że to dorośli pomagają nastolatkom zdobyć pierwszy w życiu alkohol. W ręce
młodzieży trafia on najczęściej za pośrednictwem pełnoletnich znajomych, którzy zgadzają się kupić
niepełnoletniemu napój alkoholowy albo przez domowników, którzy częstują młodego człowieka
kieliszkiem „czegoś mocniejszego” np. podczas rodzinnej uroczystości. W związku z tym zapytaliśmy
lubońską młodzież o to w jaki sposób najczęściej zdobywa papierosy, alkohol czy inne substancje
psychoaktywne. Odpowiedzi prezentuje tabela 34.

Tabela 34. Jeżeli palisz tytoń, pijesz alkohol lub zażywasz inne substancje psychoaktywne, to
w jaki sposób najczęściej je zdobywasz?
Jeżeli palisz tytoń, pijesz alkohol lub zażywasz inne substancje psychoaktywne, to w
jaki sposób najczęściej je zdobywasz?

Tytoń
e-papierosy
Alkohol
Leki
Dopalacze
Marihuana

Nie dotyczy
mnie to

Jestem
częstowany
przez
rówieśników

Jestem
częstowany
przez
osoby
starsze
o kilka
lat

Kupuję
w sklepie lub
w kiosku

Kupuję
od kogoś
poza
szkołą

Kupuję
od kogoś w
szkole

„Podbieram”
z domu

Ktoś mi
kupuje

inne

361

13

5

5

2

3

3

3

15

359
381
386

12
2
1

7
3
3

6
3
3

1
2
1

3
2
2

3
3
2

5
1
2

14
13
10

381

1

4

3

4

2

3

2

10
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Narkotyki

384

2

2

3

2

3

2

2

10

Zapytana o sposób zdobycia papierosów, alkoholu, czy substancji psychoaktywnych młodzież
najczęściej zaznaczała odpowiedź „inne” (sposoby). Tylko nieco rzadziej pojawiały się odpowiedzi
„jestem częstowany przez rówieśników.
W 2018 roku regularne palenie deklarowało 18% badanych. Od 2010 roku odsetek niepalących
utrzymuje się na podobnym poziomie około tj. 60%. W badaniu przeprowadzonym w roku 2018,
podobnie jak we wcześniejszych pomiarach, napoje alkoholowe okazały się najbardziej
rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, po którą sięgano częściej niż
po papierosy czy narkotyki. W ciągu miesiąca poprzedzającego badanie z 2018 roku: 74% (72% w 2016)
uczniów przynajmniej raz piło piwo, 62% (63% w 2016) – wódkę i inne mocne alkohole, a 43% (41% w
2016) – wino. Z najnowszego sondażu wynika, że co najmniej raz w ciągu miesiąca przed badaniem
upiło się 44% uczniów (w 2016 taki sam odsetek). W 2018 roku 20% uczniów i 14% uczennic
odpowiedziało twierdząco na pytanie o używanie nielegalnych substancji. Najbardziej popularnymi
narkotykami były marihuana lub haszysz. Raz lub dwa razy w życiu używało ich 12% uczniów, 3–9 razy
– 13% badanych, 10–39 razy – 7%, a więcej niż 40 razy – 6%. W przypadku „dopalaczy” odnotowujemy
spadek ich używania. Po 1,5% badanych używało „dopalaczy” w ciągu ostatniego roku a w ciągu
ostatniego miesiąca 0,7%. Są to najniższe wskaźniki od początku prowadzenia badań – to jest od roku
200849. W ankiecie zapytaliśmy lubońską młodzież o częstotliwość palenia papierosów, picia alkoholu
i zażywania środków psychoaktywnych. Wyniki zamieszczono w tabeli 35.

Tabela 35. Częstotliwość palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków
psychoaktywnych przez lubońską młodzież.
Częstotliwość palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków psychoaktywnych przez lubońską młodzież
Kilka
Kilka
Kilka
Kilka
razy w
razy w
razy w
Raz w
CodzienNigdy
razy w
ostatostatostatżyciu
nie
życiu
nim
nim mie- nim tyroku
siącu
godniu
Palisz tytoń/e-papierosy
Pijesz piwo
Pijesz wino
Pijesz wódkę lub
inne mocne alkohole
Upijasz się
49

340

18

21

5

9

6

11

306
327

34
33

35
27

10
4

10
8

6
2

9
9

358

13

14

3

9

3

10

379

9

4

2

4

2

10

M. Grabowska, M. Gwiazda, Młodzież 2018, Badania CBOS, Warszawa 2019, s234-253.
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Masz okazję zażyć
lek w celu odurzenia się
Zażywasz leki w
celu odurzenia się
Masz okazję spróbować dopalacza
Zażywasz dopalacze
Masz okazję zapalić marihuanę
Palisz marihuanę
Masz okazję spróbować narkotyku
Zażywasz narkotyki

284

3

4

1

3

2

13

390

2

1

0

4

2

11

384

6

2

1

3

3

11

391

2

1

0

3

2

11

378

7

5

2

3

2

13

384

5

2

1

4

1

13

384

3

2

2

3

1

15

389

2

2

0

3

2

12

Lubońska młodzież – w zdecydowanej większości nie używa substancji psychoaktywnych, nie
pali też papierosów. Regularne (codzienne) palenie papierosów deklaruje 2,68% badanych
(11 osób), a marihuany 3,17% (13 osób). Picie alkoholu (piwa, wina i wódki) ujawnia trochę
niższy odsetek badanych od 2,19% (9 osób) do 2,43% (9 osób). Codzienne zażywanie środków
psychoaktywnych (leków, dopalaczy, narkotyków) deklaruje nieco wyższy odsetek badanych,
a mianowicie od 2,68% (11 osób) dla leków i dopalaczy do 3,17% (13 osób) dla marihuany.
Najwięcej uczniów przynajmniej raz w życiu piło wino, potem piwo i zapaliło papierosa.
Najmniej uczniów zażywa dopalacze i leki w celu odurzenia się.
Zatem wśród lubońskiej młodzieży najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną
jest alkohol (piwo potem wino). Zaledwie 4,63% badanych (19 osób) miało kiedykolwiek
kontakt z dopalaczami. Codzienne palenie marihuany deklaruje więcej osób niż codzienne
palenie papierosów.
Zapytaliśmy tez młodzież ile wypija w ciągu jednego spotkania. Odpowiedzi prezentuje
poniższa tabela 36.
Tabela 36. Ilość wypitego alkoholu podczas ostatniego spotkania
Ile wypiła Pani/Pan w ciągu ostatniego spotkania?
małych (0,33) butelek / puszek/ kufli/
typowego piwa

kieliszków wina
(100 gram)

1 lub 2
3 lub 4
5 lub 6
7,8 lub 9
10 lub więcej

24
7
3
1
13

21
9
1
1
13

nie piję

362

365
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małpek

8
6
4
0
14
378

kieliszków wódki lub
innych mocnych alkoholi (po 25 gram)

11
8
4
2
16
369
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W większości ankietowani podczas jednego spotkania wypijają 1-2 puszki piwa lub 1 -2
kieliszki wina. Jeśli decydują się na wypicie większej ilości alkoholu to najczęściej wybierają
wódkę. Wprawdzie lubońska młodzież przeważnie pije piwo, jednak upija się wódką. Typową
ilością piwa wypijaną przy jednej okazji przez uczniów lubońskich szkół jest 0,66 litra (2 małe
puszki piwa) lub mniej niż 0,5 litra (piwa). W przypadku wina, najwięcej młodych wypijało
jednorazowo mniej lub dokładnie 0,2 litra. Inną funkcję pełni wódka, pita głównie jako
intoksykant, dlatego młodzi piją jej jednorazowo najwięcej. 7,31 proc. osób deklarowało
spożycie podczas jednej okazji 250 gram i więcej, czyli ponad jedną szklankę. Tym samym
wzorce picia alkoholu przez młodych naśladują te, obserwowane w grupie dorosłych –
największa ilość jednostek czystego alkoholu (SJA) jest spożywana przez młodych
w sytuacjach, gdy piją wódkę. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia młodego człowieka jest
picie znacznych ilości czystego alkoholu i przekroczenie progu nietrzeźwości.
Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło wieku, w którym po raz pierwszy osoby sięgnęły po
papierosa, alkohol i narkotyki. Odpowiedzi przedstawia tabela 37.
Tabela 37.Wiek inicjacji alkoholowej

7-8 lat
9-10 lat
11-12 lat
13-14 lat
15-16 lat
17-18 lat
18+
nie dotyczy mnie to

Wiek kiedy po raz pierwszy młodzi ludzie sięgnęli po papierosa i alkohol
Piłeś wódkę Upiłeś się
Paliłeś palub inne
Piłeś piwo
Piłeś wino
pierosa
mocne alkohole
20
34
25
19
19
12
25
11
8
1
26
23
28
9
7
19
25
22
23
15
2
5
3
2
3
7
6
5
3
2
0
0
0
0
0
324
292
316
346
363

Wyniki uzyskane w ankiecie pokazują, że pierwszym smakiem alkoholu był smak piwa.
Inicjacja alkoholowa nastąpiła w wieku 7-8 lat. Również w tym wieku (7-8 lat) dzieci mają już
za sobą epizody upicia się. Po mocne alkohole młodzież sięga po raz pierwszy w wieku 13-14
lat. Po papierosa po raz pierwszy sięgają w wieku 11-12 lat.
Zatem inicjacja alkoholowa lubońskiej młodzieży i pierwsze upicie się następuje w wieku 7-8
lat. Warto zauważyć, że wśród młodzieży większość stanowią abstynenci (od 71,21% dla piwa
do 84,39% dla wódki). Wśród młodych ludzi zdecydowana większość nie pali papierosów
(79,02%).
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Tabela 38. Wiek inicjacji narkotykowej
Ile miałeś lat, kiedy po raz pierwszy
Zażyłeś
lek w
celu odurzenia się

7-8 lat
9-10 lat
11-12 lat
13-14 lat
15-16 lat
17-18 lat
18+
nie dotyczy mnie to

20
1
4
4
1
2
0
378

Miałeś
okazję
spróbować dopalacza

18
3
6
8
2
3
0
370

Zażyłeś
dopalacza

Miałeś
okazję
zapalić
marihuanę

18
2
5
5
2
2
0
376

17
3
5
13
3
2
0
367

Zapaliłeś
marihuanę

Miałeś
okazję
spróbować narkotyku

17
2
3
10
5
0
0
373

20
3
4
8
3
3
0
369

Spróbowałeś
narkotyku

20
2
3
5
2
3
0
375

En masse, młodzież Lubonia nie zażywa narkotyków. Dla pozostałych inicjacja narkotykowa
przydarzyła się, kiedy mieli 7-8 lat. Również w tym wieku dzieci po raz pierwszy zażyły lek w
celu odurzenia się. W wieku 7-8 lat dzieci mają też za sobą zażycie dopalacza i zapalenie
marihuany.
Używanie substancji psychoaktywnych, zarówno legalnych takich jak napoje alkoholowe, czy
tytoń, jak nielegalnych takich jak narkotyki niesie za sobą ryzyko pojawienia się szkód
zdrowotnych i społecznych. Ryzyko to jest szczególnie duże, gdy po substancje te sięgają
ludzie bardzo młodzi, nie świadomi tego, co może im grozić. Ważna jest więc wiedza na temat
wielorakich niebezpieczeństw związanych z ich używaniem. Nie tylko, dlatego że
uświadomienie sobie ryzyka skłaniać powinno do ograniczania konsumpcji, ale również,
dlatego że stwarza ono szansę zadbania o zminimalizowanie niebezpieczeństwa powikłań. W
celu zobrazowania na ile młodzież zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego z używaniem
różnych substancji zamieściliśmy w ankiecie zestaw opinii na temat alkoholu i narkotyków i
poprosiliśmy o ustosunkowanie się do nich. Odpowiedzi przedstawia tabela 39.
Tabela 39. Opinie na temat picia alkoholu

ludzie z mocną głową mogą wypić więcej bez szkody dla zdrowia
piwo to nie jest alkohol
prawdziwy mężczyzna od czasu do czasu musi się upić
kierowca przed jazdą może bez szkody wypić trochę alkoholu
alkohol jest dobrym lekarstwem na niektóre dolegliwości
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Prawda

Nie
wiem

Fałsz

49

160

200

47

74

288

50

112

247

27

59

323

89

139

181
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osoby uzależnione piją dlatego że mają słaby charakter

55

164

190

46

111

252

166

169

74

259

100

50

103

199

107

90

189

130

41

156

212

43

145

221

71

154

184

81

205

123

pijąc tylko piwo nie można się uzależnić
alkohol jest bardziej szkodliwy dla nastolatka, niż dla czterdziestolatka
alkoholizm jest chorobą
można przewidzieć kto spośród pijących uzależni się
alkoholizm jest problemem rodziny, a nie jednostki
dziewczynom imponują chłopcy, którzy piją
każdy kto się upija jest uzależniony
alkohol ułatwia nawiązywanie kontaktów z ludźmi
wypicie alkoholu pomaga przezwyciężyć zdenerwowanie

Większość uczniów postrzega alkoholizm jako chorobę i dostrzega ryzyka szkód związanych
z jego nadużywaniem. Duża ilość odpowiedzi nie wiem świadczy o potrzebie stałej edukacji
zarówno młodzieży, jak i rodziców.
Tabela 40. Opinie na temat narkotyków

marihuana jest szkodliwa
można przez rok zażywać co kilka dni narkotyki, a potem po prostu przestać
narkotyki są gwarancją udanej imprezy
każdy narkotyk jest niebezpieczny dla zdrowia
tylko ludzie o słabym charakterze uzależniają się od narkotyków
nawet wzięcie jednej porcji narkotyku może prowadzić do uzależnienia
amfetamina pomaga w dobrym uczeniu się
uzależnienie od narkotyków to rodzaj choroby
ktoś, kto raz zażył narkotyk jest już narkomanem
zażywanie narkotyków tylko dla zabawy też prowadzi do uzależnienia
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Prawda

Nie
wiem

Fałsz

280

80

50

28

135

247

41

121

248

219

113

78

51

165

194

217

140

53

39

231

140

241

130

39

44

169

197

247

124

39
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każdy może wyjść z uzależnienia

210

138

62

Większość uczniów wie, że narkotyki są niebezpieczne dla zdrowia i że zażywanie ich
prowadzi do uzależnienia. Pomimo to duża ilość odpowiedzi „nie wiem” świadczy o potrzebie
stałej edukacji zarówno młodzieży, jak i rodziców.
W ankiecie nie mogło zabraknąć pytań dotyczących przemocy. Konsekwencje krzywdzenia
często determinują całe życie osoby skrzywdzonej. Jak pokazują wyniki badań (Makaruk i in.,
2018) zrealizowanych wśród polskich studentów, osoby ze skumulowanym doświadczeniem
krzywdzenia w dzieciństwie w porównaniu z osobami, które ich miały w ogóle, 17 razy częściej
podejmowały próby samobójcze, 12 razy częściej okaleczały się, pięć razy częściej nie miały
żadnej bliskiej osoby, cztery razy częściej używały substancji psychoaktywnych oraz trzy razy
częściej ryzykownie piły alkohol50.
Zapytaliśmy młodzież: „Jak często widzisz, że ktoś z Twoich kolegów, koleżanek lub znanych
Tobie rówieśników stosuje przemoc fizyczną/bicie? Odpowiedzi ukształtowały się w ten
sposób, że 170 osób (41,46%) nigdy nie widziało, aby kolega stosował przemoc fizyczną
(bicie). Ponad 50% ankietowanych zatem przynajmniej raz w życiu widziało, jak kolega kogoś
bije. Odpowiedzi uczniów prezentuje wykres 55.
Wykres 55. Jak często widzisz, że ktoś z Twoich kolegów, koleżanek lub znanych Tobie
rówieśników stosuje przemoc fizyczną/bicie?

JAK CZĘSTO WIDZISZ, ŻE KOLEGA
STOSUJE PRZEMOC FIZYCZNĄ
CODZIENNIE

28
47

KILKA RAZY W TYGODNIU
KILKA RAZY W MIESIĄCU

38

KILKA RAZY W ROKU

37
51

WIDZIAŁEM KILKA RAZY W MOIM ŻYCIU

39

WIDZIAŁEM TO RAZ W ŻYCIU

170

NIGDY

K. Makaruk,, J. Włodarczyk, D. Sethi,, P. Michalski, R. Szredzińska, P. Karwowska, Negatywne doświadczenia
w dzieciństwie i związane z nimi zachowania szkodliwe dla zdrowia wśród polskich studentów. Dziecko
Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 17(2), 58–97.
50
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Inne pytanie dotyczące przemocy brzmiało: „Czy Twoim zdaniem wolno Ci używać
wyzwisk/wulgaryzmów i stosować przemoc?”.
Zarówno w przypadku używania wyzwisk – 173 osoby (42,19%), jak i stosowania przemocy –
251 osób (61,21%) – czyli większość respondentów jest zdania, że nie wolno tego robić.
Odpowiedzi młodych ludzi na to pytanie przedstawia wykres 56.
Wykres 56.Czy Twoim zdaniem wolno Ci używać wyzwisk/wulgaryzmów i stosować
przemoc?

STOSOWANIE
PRZEMOC
FIZYCZNEJ
(BICIA)

ZDECYDOWANIE NIE WOLNO MI TEGO ROBIĆ

UŻYWANIE
WYZWISK/WU
LGARYZMÓW

CZY TWOIM ZDANIEM WOLNO CI
UŻYWAĆ WULGARYZMÓW I STOSOWAĆ
PRZEMOC?

ZDECYDOWANIE NIE WOLNO MI TEGO ROBIĆ

251
68

RACZEJ NIE WOLNO MI
TRUDNO POWIEDZIEĆ
CHYBA MOGĘ TO ROBIĆ
ZDECYDOWANIE MOGĘ TO ROBIĆ

32
14
45
173
79

RACZEJ NIE WOLNO MI
TRUDNO POWIEDZIEĆ
CHYBA MOGĘ TO ROBIĆ
ZDECYDOWANIE MOGĘ TO ROBIĆ

61
39
58

Na zakończenie tego rozdziału warto przytoczyć opinię Z. Michalczyka „Fakt zażycia
substancji psychoaktywnej w młodym wieku wynika przede wszystkim z potrzeb rozwojowych
tego okres. Młodzież za krótko żyje żeby w procesie rozwoju uzależnienia dojść do czwartego
etapu rozwoju uzależnienia. Substancje psychoaktywne potrzebują czasu do tego, żeby cała
aktywność człowieka sprowadzała się do zażywania substancji psychoaktywnych. Ten czas
natomiast mają dorośli. Młodzież trafiająca do Ośrodka na terapię poszukuje substancji dla
siebie, a dorośli uzależnieni już dobrze o tym wiedzą”51.
Nie znaczy to oczywiście, że do zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież
należy podchodzić pobłażliwie, niejako „z wyrozumiałością”. Bowiem trawestując znane
przysłowie „Czego Jaś się nauczy, to dla Jana może być już za późno”.

Z. Michalczyk, Zażywanie substancji psychoaktywnych w okresie dorastania. Zrozumieć i pomóc rodzinie z
dzieckiem zażywającym substancje psychoaktywne. Wydanie II, Warszawa 2018, s. 101.
51
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Badanie sprzedawców napojów alkoholowych
W Luboniu w roku 2020 funkcjonowało 59 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. WHO
rekomenduje, aby jeden punkt sprzedaży alkoholu przypadał na około 1000-1500
mieszkańców. W Luboniu jest to jeden punkt sprzedaży na 543 osoby.
Niewątpliwie ważną grupą, która może zarysować szczególny obraz problemów związanych
z alkoholem występujących w gminie są sami pracownicy punktów sprzedaży alkoholu. Ich
postawa wobec nabywających/konsumujących alkohol oraz przestrzeganie prawa w zakresie
sprzedaży alkoholu mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do ograniczenia problemów
związanych z nadużywaniem alkoholu zarówno przez nieletnich jak i dorosłych.
Sprzedający alkohol w sklepach i lokalach muszą wiedzieć, jak wygląda ryzyko związane
z jego konsumpcją, o ciążącej na nich odpowiedzialności, także prawnej. W Polsce alkohol
mogą sprzedawać tylko te sklepy i lokale, które posiadają zezwolenie na obrót detaliczny
wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta odpowiedniego dla lokalizacji punktu
sprzedaży. W Polsce nie wolno sprzedawać alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Jeżeli
sprzedawca ma wątpliwości co do pełnoletniości klienta, może prosić o okazanie dokumentu
stwierdzającego jego wiek.

Metryczka
Badanie zostało przeprowadzone wśród sprzedawców napojów alkoholowych w punktach
sprzedaży na terenie gminy Luboń. Grupa badana stanowiła 42 kobiety i 13 mężczyzn.
Jednocześnie 42 respondentów, to pracownicy punktów, natomiast 13 osób to właściciele
sklepów. Średnia wieku przebadanych sprzedawców wyniosła 38 lat.

Cele badania
Ten obszar przeprowadzonych badań miał na celu poznanie postawy sprzedawców napojów
alkoholowych względem następujących zagadnień:
- sprzedaży alkoholu osobom nieletnim,
- sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym,
- spożywania alkoholu w miejscu jego sprzedaży,
- nieprzyjemnych sytuacji zainicjowanych przez osoby spożywające alkohol.
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Podstawowe problemy społeczne w opinii sprzedawców alkoholu – wyniki badań
W pierwszej części badania poprosiliśmy o ocenę ważności różnych problemów społecznych
w środowisku lokalnym. Proszono respondentów o ocenę trzynastu problemów społecznych.
Omówienie danych w dokumencie zostało przeprowadzone na podstawie sumy odpowiedzi
oceniających problem jako „bardzo ważny” Rozkład odpowiedzi przedstawia tabela 41.
Tabela 41.Ocena ważności lokalnych problemów społecznych przez badanych sprzedawców
alkoholu
PROBLEM
Ubóstwo (niski poziom
materialny
Bezrobocie
Przemoc w rodzinie
Przemoc i agresja na ulicy
Alkoholizm
Picie alkoholu przez młodzież
Wzrost narkomanii wśród
młodzieży
Duża ilość przestępstw i
wykroczeń
Rozpowszechnienie się palenia
tytoniu (papierosów
elektronicznych) wśród
młodzieży
Problem samobójstw
Ogólny kryzys moralności
Problemy związane z ochroną
środowiska
Problem niezdrowego stylu życia

NIE WAŻNY

MNIEJ
WAŻNY

BARDZO
WAŻNY

TRUDNO
POWIEDZIEĆ

4

25

15

11

6
7
11
2
8

22
9
15
16
18

14
21
18
26
20

13
18
11
11
12

10

9

15

21

9

13

14

19

4

12

28

11

8
1

12
15

13
17

22
22

4

18

21

12

5

19

20

11

Respondentów najbardziej niepokoi rozpowszechnienie się palenia tytoniu (papierosów
elektronicznych) wśród młodzieży - 50.90% (28 osób). A następnie alkoholizm z odsetkiem
47,27% (26 osób). Na trzeciej pozycji są kolejne problemy społeczne: przemoc w rodzinie
i problemy związane z ochroną środowiska 38,18% (21 osób). Niewiele mniejszy odsetek
odnotowujemy w przypadku zjawiska picia alkoholu przez młodzież 36,36% (20 osób).
Bagatelizowane jest za to zjawisko bezrobocia. Aż 25 respondentów określiło je jako mniej
ważny problem.
W ramach omawianego badania pytaliśmy o ocenę ważności różnych problemów społecznych,
gdzie respondenci mogli wskazać tylko jeden problem. Rozkład odpowiedzi przedstawia
poniższy wykres 57.
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Wykres 57. Najważniejszy problem w opinii sprzedawców alkoholu

NAJWAŻNIEJSZY PROBLEM W OPINII
SPRZEDAWCÓW ALKOHOLU
PRZEMOC I AGRESJA NA ULICY

1,80%
3,60%

PRZEMOC W RODZINIE

9,10%

BEZROBOCIE
OGÓLNY KRYZYS MORALNOŚCI

1,80%

PROBLEM SAMOBÓJSTW

1,90%
18,20%

ALKOHOLIZM
DUŻA ILOŚĆ PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ

1,80%

PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

9,10%
16,40%

PROBLEM NIEZDROWEGO STYLU ŻYCIA
ROZPOWSZECHNIENIE SIĘ PALENIA TYTONIU…
WZROST NARKOMANII WŚRÓD MŁODZIEŻY
UBÓSTWO (NISKI POZIOM MATERIALNY)

5,50%
9,10%
14,50%

Za najważniejszy problem społeczny został uznany alkoholizm (18,20%), a na drugim miejscu znalazł
się zdrowy tryb życia (16,40%), a na kolejnym ubóstwo (niski poziom materialny) z odsetkiem14,50%,
wzrost narkomanii wśród młodzieży i problemy związane z ochroną środowiska z odsetkiem
odpowiedzi 9,10%.
Jednym z pierwszych zagadnień poruszonych w kwestionariuszu ankiety dla sprzedawców alkoholu
było określanie poziomu świadomości na temat niebezpieczeństw wynikających z zawartości alkoholu
w poszczególnych rodzajach napojów alkoholowych. Poniższy wykres przedstawia rozkład odpowiedzi
na pytanie „Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że alkohol zawarty w piwie jest mniej groźny
niż ten zawarty w wódce?”.

Wykres 58. Alkohol zawarty w piwie jest mniej groźny niż ten zawarty w wódce

ALKOHOL ZAWARTY W PIWIE JEST MNIEJ
GROŹNY NIŹ TEN ZAWARTY W WÓDCE
Zdecydowanie
się zgadzam;
10,90%

Raczej się nie
zgadzam; 29,10%

Raczej się
zgadzam; 12,70%

Zdecydowanie
się nie zgadzam;
47,30%
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Po piwo częściej sięgają ludzie młodzi. Wielu uważa, że ponieważ zawiera mniejszą
procentową zawartość alkoholu to działa słabiej i to niezależnie od tego ile piw wypijają. Nie
zdają sobie sprawy z tego, że alkohol działa na organizm tak samo, niezależnie od tego, jak się
nazywa. Dlatego opinia sprzedających alkohol ma szczególną wagę dla naszych badań. Łącznie
76% badanych sprzedawców napojów alkoholowych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że
alkohol zawarty w piwie jest mniej groźny niż ten zawarty w wódce. Warto jednak zwrócić
uwagę na fakt, że 24% ma w tym względzie inne zdanie.
Kolejne pytania w ankiecie dotyczyły dostępu do alkoholu, w tym dla osób nieletnich. Na
pierwsze z nich: „Czy Pani/ Pana zdaniem dostęp do alkoholu powinien być ograniczony lub
kontrolowany?” większość respondentów, bo aż 69,10% odpowiedziało pozytywnie:
„zdecydowanie tak” 41,80 i „raczej tak” 27,30%.
Wykres 59. Czy Pani/ Pana zdaniem dostęp do alkoholu powinien być ograniczony lub
kontrolowany?

OGRANICZONY LUB
KONTROLOWANY DOSTĘP DO
ALKOHOLU
RACZEJ NIE

18,20%
27,30%

RACZEJ TAK

41,80%

ZDECYDOWANIE TAK
ZDECYDOWANIE NIE

12,70%

Na pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem alkohol powinien być dostępny dla osób poniżej 18 roku
życia?” zdecydowana większość sprzedawców alkoholu

– 89,10% odpowiedziała

„zdecydowanie nie. Badani w zdecydowanej większości wyrażają akceptację dla normy
zakazującej sprzedaży alkoholu nieletnim. Otrzymany wynik jest optymistyczny tym bardziej,
że

polskie prawo zabrania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom

niepełnoletnim – określa to ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
-osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
- osobom do lat 18.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości przewiduje dwie sankcje w przypadku stwierdzenia
złamania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Jedna z nich to sankcja
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administracyjno- prawna polegająca na cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu na drodze
administracyjnej. Druga jest uruchamiana na podstawie przepisów karnych i dotyczy
orzeczenia kary za popełnione przestępstwo, tzn. sprzedaż alkoholu nieletnim. Kto sprzedaje
lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach kiedy jest to zabronione albo bez wymaganego
zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie. Podmiot posiadający zezwolenie ma
bezwzględny obowiązek respektowania tego zakazu, który ustawodawca wprowadził
z ważnych przyczyn społecznych. W ten sposób właściciel zezwolenia na sprzedaż musi zadbać
o to, aby podległy mu personel respektował ustawowy zakaz.
Wykres 60. Czy Pani/Pana zdaniem alkohol powinien być dostępny dla osób poniżej 18 roku
życia?

DOSTĘPNOŚĆ ALKOHOLU DLA OSÓB
PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA

89,10%

3,60%
ZDECYDOWANIE
NIE

RACZEJ NIE

7,30%
ZDECYDOWANIE
TAK

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przyznaje sprzedawcy
prawo do wylegitymowania nabywcy alkoholu. I to od niego zależy, czy z tego uprawnienia
skorzysta. Jeśli zatem ma wątpliwości co do wieku kupującego, może zażądać przedstawienia
dowodu osobistego lub innego dokumentu, który potwierdzi pełnoletniość klienta. A gdy ten
na to się nie zgodzi – powinien odmówić sprzedaży alkoholu. Na pytanie „Jak często w
przypadku wątpliwości pyta Pani/Pan o dowód potwierdzający pełnoletność kupującego?”
odpowiedzi „zawsze” udzieliło 69,1% badanych sprzedawców. Zatem nie wszyscy ekspedienci
pytają o dowód osobisty, pomimo tego, że podlegają karze grzywny za sprzedaż alkoholu
małoletniemu. Wyniki odpowiedzi prezentuje poniższy wykres.
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Wykres 61. Jak często w przypadku wątpliwości pyta Pani/Pan o dowód potwierdzający
pełnoletność kupującego?

PYTANIE O DOWÓD OSOBISTY

61,10%
29,10%
1,80%
CZĘSTO

ZAWSZE

RZADKO

Na pytanie: „Czy kiedykolwiek sprzedała Pani/Pan alkohol osobie, o której wiedziała, że jest
nieletnia?” 81,8% badanych odpowiedziało „nie, nigdy nie sprzedałam/em”, a 18,2%
respondentów nie było pewnych. Żadna z osób ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi
twierdzącej. To bardzo dobrze świadczy o respondentach. Zastanawiać jednak musi spory
odsetek sprzedawców (18,2%), którzy mimo braku pewności nie poprosiło o dowód
potwierdzający pełnoletność kupującego alkohol.
Kolejne pytanie dotyczyło subiektywnej oceny dostępności alkoholu dla osób poniżej 18. roku
życia. Na pytanie: „Czy Pani/ Pana zdaniem osoby nieletnie mogą z łatwością kupić alkohol w
lokalnych sklepach?”65,5% respondentów zaznaczyło odpowiedź, że osobom nieletnim trudno
jest kupić alkohol.
Wykres 62. Czy Pani/ Pana zdaniem osoby nieletnie mogą z łatwością kupić alkohol w
lokalnych sklepach?”

ŁATWOŚĆ ZAKUPU ALKOHOLU PRZEZ
OSOBY NIELETNIE
38,20%

RACZEJ NIE

ZDECYDOWANIE TAK

RACZEJ TAK

ZDECYDOWANIE NIE

9,10%

25,50%

27,30%
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Skala picia alkoholu przez osoby niepełnoletnie jest monitorowana w międzynarodowych
badaniach ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Drugs) od 1995 roku. W
Polsce badane są dwie grupy młodych – w wieku 15-16 lat oraz 17-18 lat. Ostatnie wyniki
badania pochodzą z roku 2015. Próby picia alkoholu ma za sobą wysoki odsetek osób w obu
grupach wiekowych - 83,8%. młodszych i 95,8% uczniów starszych. Pomimo, że sprzedaż
alkoholu osobie niepełnoletniej jest przestępstwem, młodzi ludzi dokonują jego zakupu.
Odpowiedzi na pytanie: „Jak często zdarza się, że osoba niepełnoletnia próbuje kupić alkohol
w Pani/Pana sklepie?” przedstawia poniższy wykres. Zwraca uwagę fakt, że próby nabycia
alkoholu zdarzają się często: kilka razy w miesiącu – 32,70 %, a kilka razy dziennie 9,10%.
Dotyczy to także nieletnich, którzy próbują nabyć napoje wyskokowe wielokrotnie.
Wykres 63. Jak często zdarza się, że osoba niepełnoletnia próbuje kupić alkohol w Pani/Pana
sklepie?

PRÓBA ZAKUPU ALKOHOLU PRZEZ
OSOBĘ NIELETNIĄ
KILKA RAZY DZIENNIE

9,10%
32,70%

KILKA RAZY W MIESIĄCU
NIE ZDARZA SIĘ
KILKA RAZY W TYGODNIU

18,20%
14,50%
25,50%

KILKA RAZY W ROKU

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest zakazane. W ustawie o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie została jednoznacznie uregulowana kwestia
spożywania alkoholu w tzw. obrębie sklepu. Zakaz jego konsumpcji dotyczy miejsc
publicznych, do których zalicza się tereny szkół, domów studenckich i zakładów pracy, a także
miejsca masowych zgromadzeń, środki komunikacji publicznej, ulice, place, parki oraz inne
miejsca wskazane w uchwale rady gminy. Termin „obręb sklepu” nie jest zdefiniowany w
ustawie, nie znajdziemy regulacji, jaki zasięg w metrach ma „obręb sklepu” – czy kończy się
równo z progiem czy 10 czy 20 metrów za nim. Jeżeli jednak przed sklepem jest teren publiczny
(jeden z wymienionych powyżej bądź wskazany wuchwale konkretnej rady gminy), spożycie
alkoholu będzie tam zabronione. Aby uchronić się od negatywnych skutków zachowań
klientów, na które nie ma się czasami większego wpływu, sprzedawca powinien umieścić w
widocznym miejscu tabliczki z informacją, że picie alkoholu w obrębie sklepu jest zabronione.
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Ponadto powinien reagować, przynajmniej słownie, gdy zauważy takie zachowanie. To
czytelny sygnał, że nie zgadza się na niezgodne z prawem praktyki. Detalistę chroni stosowanie
kaucji za butelki – taki zabieg zabezpieczający przed stratą sugeruje, że napój zostanie wypity
poza sklepem, a butelka nie będzie od razu zwrócona do placówki. Kolejne pytanie w ankiecie
dotyczyło właśnie spożywania alkoholu w „obrębie sklepu”. Jedynie 5,5% badanych
odpowiedziało, że zdarza się to kilka razy dziennie. Nigdy (nie zdarza się”) tak odpowiedziało
43,6% respondentów. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia poniższy wykres 65.
Wykres 64. Spożywanie alkoholu w „obrębie sklepu”

SPOŻYWANIE ALKOHOLU W
"OBRĘBIE SKLEPU"
KILKA RAZY DZIENNIE
KILKA RAZY W TYGODNIU
KILKA RAZY W MIESIĄCU

5,50%
14,50%
20%
43,60%

NIE ZDARZA SIĘ
KILKA RAZY W ROKU

16,40%

Aż 80% interwencji podejmowanych przez policję dotyczy zdarzeń, które mają miejsce w
miejscach publicznych. Znaczna część tych czynności podejmowana jest wobec osób
znajdujących się pod wpływem alkoholu. Na pytanie: „Czy w okresie ostatnich trzech miesięcy
musiał Pan/Pani wezwać policję/ straż miejską w związku ze spożywaniem alkoholu w „obrębie
sklepu?” 89,1% sprzedawców alkoholu odpowiedziało negatywnie.
Wykres 65. Czy w okresie ostatnich trzech miesięcy musiał Pan/Pani wezwać policję/ straż
miejską w związku ze spożywaniem alkoholu w „obrębie sklepu?

WEZWANIE POLICJI W ZWIĄZKU ZE
SPOŻYWANIEM ALKOHOLU W
"OBRĘBIE SKLEPU"

TAK

NIE

10,90%

89,10%
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Przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych należy do ustawowych
zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sprzedawcom alkoholu zadano pytanie: Jak Pani/Pana zdaniem funkcjonuje kontrola sprzedaży
alkoholu w Luboniu?”. Łącznie 78,2% respondentów było zdania, że kontrola sprzedaży
alkoholu w Luboniu funkcjonuje dobrze. Natomiast 21,8% ankietowany odpowiedziało, że
działa słabo.
Wykres 66. Funkcjonowanie kontroli sprzedaży alkoholu w Luboniu

FUNKCJONOWANIE KONTROLI
SPRZEDAŻY ALKOHOLU W LUBONIU
B A R D Z O S Ł A B O 1,80%

DOBRZE

RACZEJ SŁABO

21,80%

20%

56,40%

RACZEJ DOBRZE
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Podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badań
W podsumowaniu badań przeprowadzonych w gminie Luboń można wyróżnić zasadnicze
problemy, jakie pojawiły się w wypowiedziach mieszkańców, uczniów szkół, nauczycieli i
sprzedawców alkoholu. Na podstawie otrzymanych wyników zostaną podkreślone
najważniejsze kwestie, wymagające uwagi ze strony władz samorządowych.

Zagrożenia społeczne w opinii mieszkańców Lubonia
Wszystkie z wymienionych trzynastu problemów społecznych zostały uznane przez
mieszkańców za bardzo ważne. W ocenie ważności różnych problemów społecznych, gdzie
respondent mógł wskazać tylko jeden problem za najważniejszy mieszkańcy Lubonia wskazali
problem przemocy. Na ostatnim miejscu znalazł się problem rozpowszechniania się palenia
tytoniu (papierosów elektronicznych) wśród młodzieży z 5 wskazaniami (1%). Wskazanie
przemocy w rodzinie jako najważniejszego problemu społecznego świadczy o kryzysie
rodziny.
Ankieta pokazała, że mieszkańcy Lubonia są zadowoleni z poziomu swojego życia. Najbardziej
mieszkańcy Lubonia są zadowoleni z kontaktów społecznych: z rodziną, znajomymi. Na
drugim miejscu znalazło się osobiste poczucie bezpieczeństwa, a na trzecim pozycja w pracy.
Ogólne zadowolenie mieszkańców Lubonia z poziomu życia sprawia, że są oni mniej podatni
na nałogowe zachowania.
W opinii mieszkańców Lubonia alkohol jest wszechobecny w przestrzeni publicznej.
Mieszkańcy Lubonia podobnie, jak większość Polaków piją alkohol w sposób umiarkowany,
bez istotnego ryzyka szkód zdrowotnych. Najczęściej spożywanym alkoholem wśród kobiet
jest wino, a wśród mężczyzn piwo. Spada spożycie alkoholu wysokoprocentowego – wódki .
Lubonianie piją najczęściej dla towarzystwa - na spotkaniach z przyjaciółmi u znajomych oraz
w celu uczczenia jakiegoś wydarzenia, podczas uroczystości – w domu. W badaniu nie udało
się uchwycić osób, które mają poważny problem z alkoholem. W Luboniu jest wysoka
dostępność fizyczna napojów alkoholowych. Mieszkańcy Lubonia uważają, że ilość sklepów
sprzedających alkohol jest wystarczająca oraz że godziny sprzedaży alkoholu w Luboniu nie
powinny być ograniczone.
Palenie tytoniu jest znacznie mniej rozpowszechnione niż picie alkoholu. Jest zjawiskiem
obecnym w przestrzeni publicznej pomimo ustawy antynikotynowej, zakazującej palenia w
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miejscach publicznych. Mieszkańcy Lubonia palą bez konkretnego powodu, bo mają ochotę na
papierosa. Większość zapaliła po raz pierwszy w dorosłości. Niewiele mniejsza grupa w okresie
dorastania.
Palenie stanowi nadal poważny problem społeczny, choć większość ankietowanych
rekrutowała się z osób niepalących. Za to znają więcej niż 10 palących. Po papierosa sięga
więcej mężczyzn niż kobiet i najczęściej palą na spotkaniach z przyjaciółmi, u znajomych oraz
w domu.
Wśród mieszkańców Lubonia używanie narkotyków jest o wiele mniej rozpowszechnione niż
picie napojów alkoholowych. Marihuana jest najczęściej zażywanym narkotykiem. Nie
wszyscy respondenci uważają marihuanę za narkotyk. Ankietowani, którzy zażywali substancje
psychoaktywne najczęściej robili to na spotkaniach z przyjaciółmi, u znajomych oraz w domu.
Zażywający substancje psychoaktywne robią to zazwyczaj dla towarzystwa, poprawy humoru,
lepszego nastroju, z powodu problemów, bo to pomaga lub bez konkretnego powodu - bo tak
już robią i mają na to ochotę. Lek w celu odurzenia się zażyło 21 osób, najwięcej po raz
pierwszy w wieku 7-8 lat. Dopalacza zażyło 26 osób, najwięcej po raz pierwszy w wieku 7-8
lat. Marihuanę paliło 129 osób, najwięcej po raz pierwszy w wieku 18+. Inne niż marihuanę
narkotyki zażyło 55 osób, najwięcej po raz pierwszy w wieku 18+. Osoby, które zażywają
substancje psychoaktywne w większości są częstowane przez znajomych w swoim wieku, albo
kupują od znajomego. Połowa mieszkańców Lubonia nie wie, gdzie w Luboniu osoba
uzależniona może uzyskać pomoc.

Zagrożenia społeczne w środowisku dzieci i młodzieży
Uczniowie lubońskich szkół spędzają dużo czasu w Internecie. Większość kilka razy w
tygodniu spędza w Internecie więcej czasu niż planowało. Sporej grupie zdarza się to
codziennie. Internet jest przyczyną zaniedbywania nauki i nie wysypiania się. Dotyczy to ponad
połowy uczniów.
W lubońskich szkołach występuje zjawisko cyberprzemocy. Również zdaniem większości
nauczycieli uczniowie nadmiernie korzystają z telefonów komórkowych, smartfonów
i komputerów, a powodem tego jest przyzwyczajenie.
Zdecydowana większość lubońskiej młodzieży nie zażywa środków psychoaktywnych. Jednak
środki psychoaktywne są obecne w ich otoczeniu. W lubońskich szkołach zdarzają się sytuacje
niepokojących zachowań uczniów: palenie papierosów, picie alkoholu czy zażywanie
substancji psychoaktywnych, które wymagają interwencji.
106

DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH GMINA LUBOŃ

Najwięcej uczniów deklaruje abstynencję. W stosunku do pozostałych okazuje się, że
najbardziej popularnym napojem wśród alkoholi jest piwo. Następnie wino. Po alkohol sięga
się częściej niż po papierosy czy narkotyki. Codzienne palenie marihuany deklaruje więcej osób
niż codzienne palenie papierosów. Inicjacja alkoholowa, jak i narkotykowa lubońskiej
młodzieży oraz pierwsze upicie się następuje w wieku 7-8 lat.
Badanie ujawniło grupę uczniów, która na pewno nie odmówi zażycia środków
psychoaktywnych, gdy otrzyma taką propozycję. Są uczniowie, którzy codziennie widzą wśród
rówieśników osoby zażywające substancje psychoaktywne i to w każdej kategorii substancji
uzależniających. Uczniowie sięgający po substancje psychoaktywne robią to z ciekawości, dla
poprawy humoru i lepszego nastroju lub bez konkretnego powodu. Zażycie substancji
psychoaktywnej jest często kwestią przypadku, pojawienia się okazji. Jednym z czynników
ryzyka po stronie popytu na substancje psychoaktywne jest obracanie się w kręgach
użytkowników takich substancji. Spośród osób, które palą papierosy i piją alkohol najwięcej
robi to na spotkaniach z rówieśnikami, poza szkołą, gdy nie ma dorosłych. Młodzież pije
alkohol także w domu, przy rodzicach – przy okazji różnych uroczystości.
Większość uczniów postrzega alkoholizm jako chorobę i dostrzega ryzyka szkód związanych
z jego nadużywaniem. Duża ilość odpowiedzi „nie wiem” świadczy o potrzebie stałej edukacji
zarówno młodzieży, jak i rodziców. Większość uczniów wie również, że narkotyki są
niebezpieczne dla zdrowia i że zażywanie ich prowadzi do uzależnienia. Pomimo to duża ilość
odpowiedzi nie wiem świadczy o potrzebie stałej edukacji zarówno młodzieży, jak i rodziców.
Nauczyciele lubońskich szkół nie widzą ryzykownych zachowań uczniów związanych z
zażywaniem substancji psychoaktywnych, co powoduje, że temat ten nie jest dostatecznie
często podejmowany w szkole. W lubońskich szkołach uczniowie mogą zdobyć substancje
uzależniające. Szkoła zatem nie jest miejscem całkowicie„wolnym” od substancji
uzależniających. Według nauczycieli nie są oni wystarczająco przygotowani do udzielenia
pomocy osobom uzależnionym, choć ich zdaniem szkoła poświęca wystarczająco dużo uwagi
problemom uzależnień.
Zdaniem nauczycieli w lubońskich szkołach występuje problem przemocy fizycznej.
Nauczyciele w 100% potwierdzili mniejsze lub większe problemy młodzieży związane z
odżywianiem się.
Lubońscy nauczyciele widzą zachowania autodestrukcyjne wśród swoich uczniów
(okaleczanie się).
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Z powodu małego zaangażowania uczniów lubońskich szkół w różnego rodzaju działalność
pozalekcyjną, są oni bardziej narażeni na ucieczkę w zachowania ryzykowne (picie, ćpanie,
agresja).

Pozytywne tendencje w dynamice problemów społecznych
Mieszkańcy Lubonia są zadowoleni z poziomu swojego życia – najbardziej z kontaktów
społecznych: z rodziną, znajomymi. Podobnie lubońska młodzież, w przypadku której we
wszystkich sferach życiowych odpowiedzi „zadowolony” i „raczej zadowolony” udzieliło
ponad 50% respondentów.
Uczniowie lubońskich szkół często rozmawiają z rodzicami i spędzają z nimi czas poza domem.
Rodzice z kolei interesują się nimi: pytają gdzie wychodzą, z kim i jak spędzają czas po szkole.
Zdecydowana większość młodzieży chce w życiu odnieść sukces. Nie poddają się presji
znajomych. Oznacza to mniejsze ryzyko podjęcia decyzji o zażyciu substancji
psychoaktywnych. Młodzież w Luboniu wie o tym, że nie wolno im sięgać po substancje
uzależniające.
Zarówno w przypadku używania wyzwisk, jak i stosowania przemocy większość młodych ludzi
jest zdania, że nie wolno tego robić.
Lubońscy nauczyciele są zadowoleni z poziomu swojego życia osobistego i zawodowego.
Suma odpowiedzi „zadowolony” i „raczej zadowolony” we wszystkich sferach życia była
wyższa od sumy odpowiedzi „raczej niezadowolony” i „bardzo niezadowolony”. Nauczyciele
odpowiadali, że najbardziej zadowoleni są z relacji z nauczycielami, potem z kontaktów z
uczniami i relacji z przełożonymi, jak również ze swojej pozycji w pracy.
Nauczyciele

lubońskich

rekomendowane.

szkół

wykorzystują

Uważają, że Szkolny

w

Program

pracy

profilaktycznej

Wychowawczo

–

programy

Profilaktyczny

zdecydowanie pomaga w prowadzeniu profilaktyki w szkole. Nauczyciele lubońskich szkół
uważają, że większość rodziców współpracuje w prowadzeniu działań profilaktycznych.
Zdaniem nauczycieli otoczenie lubońskich szkół jest bezpieczne.

Wnioski dotyczące badań punktów sprzedaży alkoholu.
Badani w zdecydowanej większości wyrażają akceptację dla normy zakazującej sprzedaży
alkoholu nieletnim. W Luboniu jest to 81,18% badanych sprzedawców.
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Pomimo, że sprzedaż alkoholu osobie niepełnoletniej jest przestępstwem, młodzi ludzi
dokonują zakupów napojów alkoholowych. Sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim
sprzyja brak weryfikacji wieku klienta, który chce kupić napój alkoholowy.
Większość (81,8% badanych) sprzedawców nie sprzedało alkoholu osobie nieletniej.
Łącznie 34,6% sprzedawców uważa, że łatwo jest osobie nieletniej kupić napój alkoholowy w
lokalnych sklepach.
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Rekomendowane działania na podstawie wyników ankiety z mieszkańcami
1) Prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie problemów uzależnień od
alkoholu i narkotyków. Kampanie informacyjne dotyczące problemów uzależnień oraz
dystrybucja materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania pomocy na terenie
Lubonia przez osoby uzależnione.
2) Promocja programów profilaktycznych i

rekomendowanych. Aktualna baza

programów, dostępna na stronie: www.programy-rekomendowane.pl.
3) Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
od alkoholu i członków ich rodzin. Przywrócenie po czasie lockdownu pełnej
dostępności świadczonych usług w nowej sytuacji i nie ograniczanie przyjmowania
nowych pacjentów.
4) Dążenie do ograniczania dostępności fizycznej alkoholu i przeciwdziałanie obecności
alkoholu i osób nietrzeźwych w przestrzeni publicznej.Współpraca z policją, pomocą
społeczną i szkołami w celu gromadzenia informacji oraz zwiększenia skuteczności
wspólnych przedsięwzięć w celu przeciwdziałania uzależnieniom.
5) Prowadzenie badań diagnostycznych w zakresie problemów uzależnień.
6) Pomoc dla osób

problemem

narkomanii:

osób

nadużywających

substancji

psychoaktywnych, uzależnionych oraz ich bliskich w postaci Telefonu Zaufania czynnego codziennie.
7) Prowadzenie bazy informacyjnej dotyczącej możliwości form leczenia oraz dostępności
miejsc w placówkach leczniczych i terapeutycznych.
8) Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego.
9) Realizacja procedury „Niebieskie Karty”.
10) Rozwijanie interdyscyplinarnych systemów interwencji w przeciwdziałaniu przemocy.
11) Rozwijanie systemu wczesnej diagnozy - rozpoznawania wczesnych form różnych
nałogowych zachowań.
12) Orzekanie o przymusowym leczeniu osób uzależnionych od alkoholu.
13) Przekazywanie informacji na temat szkodliwości palenia tytoniu i kształtowanie postaw
asertywnych wobec tego zjawiska.
14) Interwencja antynikotynowa lekarzy rodzinnych.
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Rekomendowane działania na podstawie wyników ankiety z wychowawcami i
nauczycieli lubońskich szkół
1) Organizowanie konferencji, warsztatów, spotkań ze specjalistami, zajęć wyjazdowych,
przeprowadzanie kampanii i akcji propagandowo-informacyjnych, czy też imprez
popularyzujących różne aspekty zdrowia pod hasłem współdziałanie ku edukacji
zdrowotnej, w których powinni uczestniczyć nauczyciele i rodzice.
2) Opracowanie działań profilaktycznych opartych na nowoczesnych, aktywizujących
strategiach pracy. Powinni brać w nich udział osoby stanowiące autorytety dla młodych
ludzi.
3) Opracowywanie,

aktualizowanie

oraz

konsekwentne

realizowanie

szkolnych

programów profilaktycznych.
4) Dbałość o rozwój kreatywności i innowacyjności uczniów przez ciekawą ofertę zajęć
pozaszkolnych i wolontariat, co przełoży się na budowanie dobrostanu zawodowego w
przyszłości.
5) Realizowanie działań profilaktycznych w szkole powinno mieć charakter zintegrowany
z procesem kształcenia, a nie incydentalny i powinno stać się priorytetem na wszystkich
etapach edukacji.
6) Cechy działań profilaktycznych, które mają szczególne znacznie w trwającej sytuacji
kryzysowej:
− prowadzenie działań profilaktycznych w trybie pracy zdalnej;
− koncentrowanie się bardziej na wsparciu psychicznym i emocjonalnym dzieci i
młodzieży, niż na podejmowaniu zagadnień szczegółowych związanych z konkretnymi
zagrożeniami;
− koncentrowanie się na zwiększaniu odporności dzieci i młodzieży na negatywne skutki
sytuacji kryzysowej;
− działania uświadamiające dorosłym jak duży i ważny jest ich wpływ na dzieci i
młodzież, także w kontekście palenia papierosów, picia alkoholu.

Rekomendowane działania na podstawie badania młodzieży szkolnej
1) Przekazywanie młodzieży ogólnej wiedzy na temat zachowań ryzykownych,
czynników ryzyka i chroniących, danych epidemiologicznych (głównie wyników badań
naukowych, informacji o wieku inicjacji itp.).
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2) Tworzenie wspierającego, przyjaznego klimatu środowiska w tym szkoły, który
pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i poczucie wartości, motywację do
osiągnięć zarówno dzieci jak i dorosłych.
3) Organizowanie dla dzieci i młodzieży znajdujących się w grupie podwyższonego
ryzyka indywidualnych lub grupowych działań profilaktycznych (np. terapia
pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych, socjoterapia).
4) Nauka umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem,
rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia.
5) Ułatwianie młodzieży angażowania się w działalność akceptowaną społecznie
(artystyczną, społeczną, sportową).
6) Rozwój poradnictwa i doradztwa.
7) Prowadzenie długofalowych, stałych działań profilaktycznych na przykład na terenie
szkoły. Krótkie, okolicznościowe programy są nieskuteczne, a wręcz szkodliwe.
Zwykle bowiem rozjątrzają tylko problemy (odurzanie się, samobójstwa, agresja),
którym chcą przeciwdziałać.

Rekomendowane działania na podstawie badania sprzedawców napojów
alkoholowych
1) Budowanie świadomości odpowiedzialnej sprzedaży zarówno wśród sprzedawców jak
i osób dorosłych.
2) Wzmocnienie wiedzy dotyczącej zasad sprzedaży alkoholu wśród sprzedawców.
3) Rzetelne wywiązywanie się z obowiązku prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i
warunków korzystania z tych zezwoleń.
4) Prowadzenie analizy skuteczności działań podejmowanych przez gminę zmierzających
do ograniczenia dostępności alkoholu i zapewnienia przestrzegania prawa w zakresie
sprzedaży napojów alkoholowych.
5) Rzetelnie ustalone limity liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
6) Stanowienie aktów prawa miejscowego określających maksymalną liczbę zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych w sposób zapewniający możliwie efektywną realizację
obowiązków gminy w zakresie ograniczania dostępności napojów alkoholowych.
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7) Podejmowanie systematycznych, rzetelnych działań, w tym również kontrolnych,
służących zapewnieniu, że sprzedaż oraz reklama napojów alkoholowych prowadzone
na terenie gminy będą odbywać się w sposób zgodny z przepisami ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i warunkami udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
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Zakończenie
W ocenie ważności różnych problemów społecznych za najważniejszy mieszkańcy Lubonia
wskazali problem przemocy. Świadczy to o kryzysie rodziny. Wśród mieszkańców Lubonia
konsumpcja napojów alkoholowych jest o wiele bardziej rozpowszechniona niż̇ używanie
narkotyków i dotyczy to także młodzieży. W Luboniu jest wysoka dostępność fizyczna
napojów alkoholowych. W przypadku używania narkotyków najbardziej popularna jest
marihuana. Wśród młodzieży codzienne palenie marihuany deklaruje więcej osób niż
codzienne palenie papierosów. Połowa mieszkańców Lubonia nie wie, gdzie w Luboniu osoba
uzależniona może uzyskać pomoc.
Ten rok i poprzedni to jednak przede wszystkim pandemia COVID-19, która miała, duży
wpływ na system pomocy osobom uzależnionym. Przede wszystkim placówki udzielające
pomocy starały się zapewnić dostępność świadczonych usług w nowej sytuacji i nie ograniczać
przyjmowania nowych pacjentów. Najbardziej ograniczone zostało na początku działanie
placówek stacjonarnych i dziennych. W efekcie epidemii placówki lecznicze, przede
wszystkim poradnie, zostały zmuszone do bardzo dużej zmiany sposobu swojej pracy tj. na
działania za pomocą systemów teleinformatycznych. W przypadku działań z zakresu redukcji
szkód również możemy odnotować ograniczenia w działalności. Programy redukcji szkód
rozwinęły nowe formy pomocy, jak dystrybucja jedzenia czy sprzętu ochronnego. Wzrosła
prawdopodobnie rola Internetu jako źródła zaopatrzenia w narkotyki. Cały system pomocy, w
tym również osobom używającym narkotyków, zmierzył się z brakiem wcześniej
przygotowanych procedur dotyczących postępowania w trakcie pandemii COVID-19. Jednakże
w odpowiedzi na pandemię, 83% placówek zbadanych przez Krajowe Biuro do spraw
Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszej połowie roku wprowadziło zdalne usługi w obszarze
leczenia uzależnienia od narkotyków lub redukcji szkód (np. przez telefon, wideorozmowy,
dostęp online). W efekcie system leczenia może zostać uzupełniony o nowe formy pracy z
klientem, które poszerzą ofertę placówek leczniczych. Warto zwrócić uwagę, że w efekcie
wprowadzonych działań zapobiegawczych wobec COVID-19 osoby uzależnione, w tym przede
wszystkim osoby bezdomne, odczuwają skutki nowej sytuacji w bardzo mocny sposób.
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Aneks 1

Ankieta dla mieszkańców Lubonia
Prosimy Panią / Pana o udział w badaniach, które posłużą do opracowania diagnozy zagrożeń
uzależnieniami oraz zaplanowania działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla miasta
Lubonia.
Proszę o udzielanie szczerych odpowiedzi i pisanie tylko tego, co rzeczywiście Pan/Pani wie i
myśli (a nie tego, co myślą inni lub co wypada napisać).
Wszystkie odpowiedzi są całkowicie poufne, znane będą tylko zespołowi badawczemu
opracowującemu zbiorcze zestawienia i nie będą nigdy nikomu przekazane w formie
umożliwiającej zidentyfikowanie mieszkańca, który ich udzielał.
Prosimy o wypełnienie ankiety

1.Jest Pani/Pan:
kobietą
• mężczyzną

2. Ile Pani/Pan ma lat?
Proszę podać swój wiek: ………………. lat

3. Jakie jest Pani/Pana wykształcenie?
podstawowe
• zawodowe
• średnie
• wyższe

4. Jaki jest Pana Pani status zawodowy?
•
•
•
•
•

pracujący
bezrobotny
rencista
emeryt
uczeń/ student

5. Jaka jest Pani/Pana aktualna sytuacja rodzinna (zaznacz lub wpisz jedną
odpowiedź):
•
•
•

osoba samotna
rodzina pełna
jestem wdową/wdowcem
jestem rozwiedziona/rozwiedziony (w separacji)
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6. Proszę zaznaczyć przy każdym wierszu, na ile jest Pani/Pan
zadowolona/zadowolony z:
bardzo
zadowolony

trochę
zadowolony, a
trochę
niezadowolony

raczej
zadowolony

raczej
niezadowolony

bardzo
niezadowolony

osobistego
poczucia
bezpieczeństwa
poziomu
materialnego
rodziny
swojego zdrowia
kontaktów z
rodziną
kontaktów ze
znajomymi
dostępnych
sposobów
spędzania
wolnego czasu
swojej pozycji w
pracy
możliwości
rozwoju
zawodowego
wyobrażeń o
przyszłości,
perspektyw
życiowych

7. Prosimy o ocenę na pięciostopniowej skali wartości problemów społecznych
Krańce skali to odpowiedzi: 0- nieważny, 5-bardzo ważny. Jest też możliwość odpowiedzi
„trudno powiedzieć” i prośba o wskazanie problemu najważniejszego.
•
•

•

•

•

•

Ubóstwo (niski poziom materialny):
1
2
3
4
5
Bezrobocie:
1
2
3
4
5
Przemoc w rodzinie:
1
2
3

 trudno powiedzieć
 trudno powiedzieć

4

5

 trudno powiedzieć

Przemoc i agresja na ulicy:
1
2
3
4

5

 trudno powiedzieć

Alkoholizm:
1
2

4

5

 trudno powiedzieć

Picie alkoholu przez młodzież:
1
2
3
4

5

 trudno powiedzieć

3
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•
•
•

•

•

Wzrost narkomanii wśród młodzieży:
1
2
3
4
5
 trudno powiedzieć
Duża ilość przestępstw i wykroczeń:
1
2
3
4
5
 trudno powiedzieć
Rozpowszechnienie się palenia tytoniu (papierosów elektronicznych) wśród
młodzieży:
1
2
3
4
5
 trudno powiedzieć
Problem samobójstw:
1
2
3

4

5

 trudno powiedzieć

Ogólny kryzys moralności:
1
2
3
4

5

 trudno powiedzieć

•

Problemy związane z ochroną środowiska:
1
2
3
4
5
 trudno powiedzieć

•

Problem niezdrowego stylu życia:
1
2
3
4

 trudno powiedzieć

5

Najważniejszy problem to: ……………………………………….
8. Jak często widzi Pani/Pan w okolicy miejsca swojego zamieszkania, że ktoś:
(proszę zaznaczyć w każdym wierszu jedną odpowiedź):
nigdy

widziałem
to raz w
życiu

widziałem
kilka razy
w moim
życiu

kilka
razy
w
roku

kilka
razy w
miesiącu

pali tytoń/e-papierosy
pije alkohol
jest pijany
zażywa narkotyki lub
inne substancje
psychoaktywne
pali marihuanę
jest pod wpływem
środków
psychoaktywnych
innych niż alkohol
używa
wyzwisk/wulgaryzmów
stosuje przemoc
fizyczną/bicie

9. Ile zna Pan/Pani osób (osobiście lub „ze słyszenia”), które
(proszę zaznaczyć w każdym wierszu jedną odpowiedź):
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Nie znam
nikogo

Jedną osobę

Znam 2-5
takich osób

Znam 6-10
takich osób

Znam więcej
niż 10 takich
osób

palą tytoń/epapierosy
piją alkohol
zażywa
narkotyki lub
inne
substancje
psychoaktywn
e
palą
marihuanę
używa
wyzwisk/wulga
ryzmów
stosuje
przemoc
fizyczną/bicie

10. Jak często w ostatnim roku lub w całym życiu zdarzyło się, że Pani/Pan:
Proszę wybrać jedną odpowiedź przy każdej pozycji:
nigdy

raz w
życiu

kilka
razy w
życiu

kilka razy
w ostatnim
roku

palisz tytoń/epapierosy
pijesz piwo
pijesz wino
pijesz wódkę lub inne
mocne alkohole
upijasz się
masz okazję zażyć lek
w celu odurzenia się
zażywasz leki w celu
odurzenia się
masz okazję
spróbować dopalacza
zażywasz dopalacze
masz okazję zapalić
marihuanę
palisz marihuanę
masz okazję
spróbować
narkotyku
zażywasz narkotyki
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kilka razy
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11. Jeżeli Pani/ Pan to robią , to w jakich sytuacjach/ miejscach najczęściej
pali Pani/Pan tytoń, pije alkohol lub zażywa inne substancje psychoaktywne
(zaznacz w każdym wierszu jedną odpowiedź):
nigdy

na
spotka
niach z
przyja
ciółmi,
u
znajo
mych

W
pubie/
restau
racji

Po
pracy
z
kolega
mi

w
domu,
na
specjal
nych
uroczy
stościa
ch

w
domu
w
różnyc
h
sytuac
jach

Podcz
as
uroczy
stości
rodzin
nych
poza
dome
m

W
miejsc
u
public
znym

w
samot
ności,
gdy
nikogo
nie ma
w
pobliż
u

inne

tytoń/e
papier
osy
alkoho
l
leki w
celu
odurza
nia się
dopala
cze
marih
uana
narkot
yki

12. Jeżeli palisz papierosy, pijesz alkohol, zażywasz leki, dopalacze, narkotyki
to dlaczego? Zaznacz w każdym wierszu jeden powód przy tej używce którą
zażywasz:
nie
zażywam

Dla
towarzystwa

dla
poprawy
humoru,
lepszego
nastroju

W celu
uczczenia
jakiegoś
wydarzenia,
uroczystości

Z
nudów

z powodu
problemów
- to mi
pomaga

Bez
konkretnego
powodu bo tak już
robię i mam
na to ochotę

inne

zapalenie
tytoniu/epapierosa
wypicie
alkoholu
zażycie leku
w celu
odurzenia się
zażycie
dopalacza
zapalenie
marihuany
zażycie
narkotyków

13. Prosimy, aby spróbowała Pani/Pan określić, wiek, kiedy po raz pierwszy
(wpisz liczbę lat lub liczbę 0 (zero), jeżeli Ciebie to nie dotyczy):
• paliłeś tytoń/e-papierosa:
………………………………………………………………………………………….
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• piłeś piwo:
………………………………………………………………………………………….
• piłeś wino:
………………………………………………………………………………………….
• piłeś wódkę lub inne mocne alkohole:
………………………………………………………………………………………….
• upiłeś się:
………………………………………………………………………………………….
• zażyłeś lek w celu odurzenia się:
………………………………………………………………………………………….
• miałeś okazję spróbować dopalacza:
………………………………………………………………………………………….
• zażyłeś dopalacza:
………………………………………………………………………………………….
• miałeś okazję zapalić marihuanę/haszysz:
………………………………………………………………………………………….
• zapaliłeś marihuanę/haszysz:
………………………………………………………………………………………….
• miałeś okazję spróbować innego narkotyku:
………………………………………………………………………………………….
• spróbowałeś innego narkotyku:
………………………………………………………………………………………….

14. Jaki rodzaj alkoholu spożywa Pani/Pan najczęściej? (zaznacz jedną
odpowiedź):
•
•
•

•

Piwo
Wódka
Wino
Napoje alkoholowe (drinki)

15. Jeżeli zdarza się, że pije Pani/Pan alkohol, to ile wypiła Pani/Pan w ciągu
ostatniego spotkania (wpisz liczbę, a jeżeli Ciebie to nie dotyczy wpisz 0):
• małych (0,33) butelek / puszek/ kufli/ typowego piwa:
………………………………………………………………………………………….
• kieliszków wina (100 gram):
………………………………………………………………………………………….
• kieliszków wódki lub innych mocnych alkoholi (po 25 gram):
………………………………………………………………………………………….
• małpek
………………………………………………………………………………………….
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16. Jeżeli zażywa Pani/Pan substancje psychoaktywne, to w jaki sposób
najczęściej je zdobywa:
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:
nie
dotyczy
mnie to

jestem
częstowa
ny przez
znajomy
ch w
moim
wieku

jestem
częstowa
ny przez
osoby
starsze o
kilka lat

kupuję
w sklepie
lub w
kiosku

kupuję
od
nieznajo
mego

kupuję
od kogoś
z
rodziny/
z
bliskiego
otoczeni
a

"podbier
am" z
domu

inne

dopalacz
e
marihua
na
narkotyk
i

17. Czy Pani/Pana zdaniem ilość sklepów sprzedających alkohol w Luboniu
jest:
•
•
•

wystarczająca
jest ich za mało
jest ich za dużo

18. Czy Pani/Pana zdaniem godziny sprzedaży alkoholu powinny być
ograniczone?
•
•

tak
nie

19. Czy wie Pani/Pan, gdzie w Luboniu może uzyskać pomoc osoba
uzależniona?
tak
nie

Dziękuję za wypełnienie ankiety!
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Aneks 2

Ankieta dla wychowawców i nauczycieli
Prosimy Panią / Pana o udział w badaniach, które posłużą do opracowania diagnozy zagrożeń
uzależnieniami oraz zaplanowania działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dzieci i
młodzieży.
Badanie dotyczy klasy której jest Pani/Pan wychowawcą lub, w której ma Pani/Pan
najwięcej godzin dydaktycznych. Proszę o udzielanie szczerych odpowiedzi i pisanie tylko
tego, co rzeczywiście Pan/Pani wie i myśli (a nie tego, co myślą inni lub co wypada napisać).
Wszystkie odpowiedzi są całkowicie poufne, znane będą tylko zespołowi badawczemu
opracowującemu zbiorcze zestawienia i nie będą nigdy nikomu przekazane w formie
umożliwiającej zidentyfikowanie pracownika szkoły, który ich udzielał.
Prosimy o wypełnienie ankiety

1. Jest Pani/Pan:
•
•

kobietą
mężczyzną

2. Na jakim stanowisku Pan/i obecnie pracuje:
•
•

nauczyciel wychowawca
nauczyciel bez wychowawstwa klasy w tym roku szkolnym,
pedagog / psycholog szkolny, logopeda
wychowawca w świetlicy szkolnej
wicedyrektor
dyrektor szkoły

3. Szkoła, której dotyczy wypełniana ankieta, to:
szkoła podstawowa
liceum ogólnokształcące

4. Klasa, której dotyczy wypełniana ankieta:
•
•
•

1 liceum
2 liceum
3 liceum
6 podstawowa
7 podstawowa
8 podstawowa
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5. Proszę zaznaczyć przy każdym wierszu, na ile jest Pani/Pan
zadowolona/zadowolony z:
bardzo
raczej
zadowolony zadowolony

trochę
zadowolony, a
trochę
niezadowolony

raczej
bardzo
niezadowolony niezadowolony

osobistego
poczucia
bezpieczeństwa
swojego
zdrowia
kontaktów z
uczniami
kontaktów z
rodzicami
uczniów
relacji z
nauczycielami
w szkole
relacji z
przełożonymi
swojej pozycji
w pracy
możliwości
rozwoju
zawodowego
wyobrażeń o
przyszłości,
perspektyw
życiowych

6. Jak często widzi Pani/Pan w okolicy szkoły, że ktoś nie będący uczniem
szkoły:
Proszę zaznaczyć w każdym wierszu jedną odpowiedź
nigdy

widziałam
/widziałem
to raz
odkąd
pracuję

widziałam
/widziałem
kilka razy

pali tytoń/e-papierosy
pije alkohol
jest pijany
zażywa narkotyki lub
inne substancje
psychoaktywne
pali marihuanę
jest pod wpływem
środków
psychoaktywnych
innych niż alkohol
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używa
wyzwisk/wulgaryzmów
stosuje przemoc
fizyczną/bicie

7. Jak często zdarza się, że na terenie szkoły któryś z uczniów lub ktoś inny w
sposób widoczny dla uczniów:
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:
nigdy

widziałam
/widziałem
to raz
odkąd
pracuję

widziałam
/widziałem
kilka razy

kilka
razy
w
roku

kilka
razy w
miesiącu

kilka
razy w
tygodniu

codziennie

pali tytoń/epapierosy
pije alkohol
jest pijany
zażywa narkotyki
lub inne substancje
psychoaktywne
pali marihuanę
jest pod wpływem
środków
psychoaktywnych
innych niż alkohol
wyzywa kogoś
bije kogoś

8. Ilu uczniów przejawia następujące zachowania?
Proszę zaznaczyć w każdym wierszu szacunkową odpowiedź określającą znane Pani/Panu
fakty lub uzasadnione przypuszczenia
nie wiem

nikt

niewłaściwe odżywianie się
wagarowanie
nadmierne korzystanie z
telefonów
komórkowych/smartfonów/ko
mputera
popadnie w nastroje smutku i
przygnębienia
palenie tytoniu/e-papierosów
picie alkoholu
upijanie się
zażywanie narkotyków lub
innych substancji
psychoaktywnych
palenie marihuany
zażywanie środków
psychoaktywnych innych niż
alkohol
okaleczanie się
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9. Dlaczego według Pani/Pana uczniowie przejawiają następujące zachowania
Proszę zaznaczyć w każdym wierszu szacunkową odpowiedź określającą znane Pani/Panu
fakty lub uzasadnione przypuszczenia
Namaw
iają ich
koledzy

Chcą
się
zabawi
ć

Chcą
zaimpo
nować
innym

Chcą
rozłado
wać
stres

Z
przyzw
yczajen
ia

Nudzą
się

Nie
wiem

nadmierne korzystanie z
telefonów
komórkowych/smartfonów/ko
mputera
palenie tytoniu/e-papierosów
picie alkoholu
upijanie się
zażywanie narkotyków lub
innych substancji
psychoaktywnych
palenie marihuany
zażywanie środków
psychoaktywnych innych niż
alkohol

10. Czy według Pani/Pana w szkole można łatwo zdobyć substancje
uzależniające?
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji rozdzielamy na
Bardzo łatwo

Trudno

To niemożliwe

Nie wiem

papierosy
alkohol
dopalacze
marihuana
Inne narkotyki
Leki psychoaktywne

11. Czy według Pani/Pana w Luboniu można łatwo zdobyć substancje
uzależniające?
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji rozdzielamy na
Bardzo łatwo

Trudno

To niemożliwe

Nie wiem

papierosy
alkohol
dopalacze
marihuana
narkotyki
leki psychoaktywne

12. Czy według Pani/Pana nauczyciele są przygotowani do udzielania pomocy
uczniom uzależnionym?
Proszę zaznaczyć w każdym wierszu szacunkową odpowiedź określającą znane Pani/Panu
fakty lub uzasadnione przypuszczenia
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Tak

Nie

Nie wiem

Od nikotyny (palącym)
Od alkoholu
Od dopalaczy
Od marihuany
Od narkotyków
Od leków
Od komputera

13. Czy według Pani/Pana szkoła poświęcają wystarczająco dużo uwagi
problemom uzależnień?
•
•
•

Tak
Nie
Nie wiem

14. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami w
odniesieniu do Pani/Pana szkoły?
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:
zdecydowanie
tak
Nauczyciele, którzy podejmują działania profilaktyczne, mogą
w szkole liczyć na wsparcie dyrektora/ki.
Nauczyciele, którzy podejmują działania profilaktyczne, mogą
w szkole liczyć na wsparcie specjalistów.
Nauczyciele, którzy podejmują działania profilaktyczne, mogą
w szkole liczyć na wsparcie innych nauczycieli.
Jestem przekonany(-a), że większość nauczycieli jest dobrze
przygotowanych do prowadzenia działań profilaktycznych.
Jestem zdania, że moja szkoła dobrze radzi sobie z agresją i
przemocą uczniów.
Jestem zdania, że moja szkoła prowadzi skuteczną profilaktykę
uzależnień.
Większość rodziców współpracuje w prowadzeniu działań profilaktycznych.
Działania prowadzone przez organ prowadzący wspomagają
prowadzenie działań profilaktycznych w szkole
Szkolenia realizowane w szkole, w których uczestniczyłem/am
w ciągu ostatnich 12 miesięcy były użyteczne dla prowadzonych
przeze mnie działań profilaktycznych.
Policja i Straż Miejska wspiera działania profilaktyczne szkoły
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wspiera działania profilaktyczne szkoły
Szkoła wykorzystuje w pracy profilaktycznej programy rekomendowane
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Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny pomaga w
prowadzeniu profilaktyki w szkole

15. Realizując w szkole działania z zakresu profilaktyki:
•
•
•

Z łatwością można znaleźć realizatorów wśród przygotowanych nauczycieli
Powierzyć realizację psychologowi / pedagogowi szkolnemu
Są trudności z doborem kadry, gdyż nie ma chętnych do dodatkowej pracy poza
wymaganym pensum
Są poważne problemy z doborem kadry, gdyż nauczyciele nie zawsze mają pożądane
kwalifikacje lub uprawnienia

16. Ilu uczniów podejmuje następujące zachowania?
Proszę zaznaczyć w każdym wierszu szacunkową odpowiedź określającą znane Pani/Panu
fakty lub uzasadnione przypuszczenia
nie
wiem

nikt

pojedyncze
osoby

mniejszość
uczniów

około
połowy

większość
uczniów

uczestnictwo w
zajęciach pozalekcyjnych
udział w zawodach, konkursach
pomaganie innym (np. wolontariat)

Dziękuję za wypełnienie ankiety!
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Aneks 3

Ankieta dla uczniów lubońskich szkół
Prosimy o udział w badaniach, które posłużą do opracowania diagnozy zagrożeń
uzależnieniami oraz zaplanowania działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Prosimy, udzielaj szczerych odpowiedzi i pisz tylko to, co czujesz i myślisz (a nie to, co
myślą inni lub co wypada napisać). Prosimy, pracuj samodzielnie. Pamiętaj, to nie jest
„klasówka”. Nie ma tu „dobrych” ani „złych” odpowiedzi. Dla nas jest bardzo ważne, abyś na
pytania odpowiadał/a z namysłem i tak szczerze, jak to jest możliwe.
Twoje odpowiedzi są poufne, posłużą do przygotowania zbiorczego opracowania wyników i
nie będą nigdy nikomu przekazane w formie umożliwiającej zidentyfikowanie Ciebie.
Prosimy o wypełnienie ankiety

1. Jesteś:
dziewczyną
chłopakiem

2. Ile masz lat?
Podaj swój wiek: ………………. lat

4. Obecnie mieszkasz (zaznacz lub wpisz właściwą odpowiedź):
•
•
•

z obojgiem rodziców
z jednym z rodziców
na zmianę z jednym z rodziców

5. Jaka jest Twoja aktualna sytuacja rodzinna (zaznacz lub wpisz jedną
odpowiedź):
rodzina pełna
jedno z rodziców nie żyje
rodzice rozwiedli się (są w separacji)
inna

6. Czy masz rodzeństwo? Zaznacz jedną odpowiedź:
nie, jestem jedynym dzieckiem
• tak, mam jednego brata lub siostrę
• tak, mam 2 lub więcej rodzeństwa

7. Zaznacz przy każdym wierszu, na ile jesteś zadowolony z:
bardzo
zadowolony

raczej
zadowolony

trochę
zadowolony, a
trochę
niezadowolony
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osobistego
poczucia
bezpieczeństwa
poziomu
materialnego
Twojej rodziny
swojej pozycji w
klasie, w szkole
kontaktów z
kolegami
kontaktów z
rodzicami
kontaktów z
nauczycielami
swojej
inteligencji i
zdolności
swojego wyglądu
swojego zdrowia
swojego
charakteru
sposobu
spędzania
wolnego czasu
możliwości
decydowania o
sobie
możliwości
rozwoju swoich
zainteresowań
wyobrażeń o
przyszłości

8. Czy zależy Ci na tym, aby w przyszłości odnieść sukces? Zaznacz jedną
odpowiedź:
chcę tego
• nie mam zdania
• nie zależy mi na tym

9. W jakich sytuacjach i jak często masz kontakt z rodzicami? Zaznacz przy
każdym wierszu:
nigdy
spędzam czas poza domem wspólnie z
rodzicami
rozmawiam z rodzicami o szkole i o moich
ocenach
rozmawiam z rodzicami o innych moich
sprawach
wspólnie z rodzicami uprawiam sport lub
uczestniczę w innych zajęciach
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uczestniczę w podejmowaniu przez rodziców
decyzji
pomagam rodzicom w ważnych sprawach
domowych

10. Zaznacz przy każdym wierszu jak często Twoi rodzice lub opiekunowie:
Nigdy

Rzadko

Czasami

Przeważnie

Zawsze

Przed Twoim wyjściem z domu pytają z kim
masz się spotkać
Pytają/sprawdzają na co wydajesz pieniądze
Pytają o Twoje wspólne plany z przyjaciółmi
Pytają dokąd idziesz gdy wychodzisz z domu
Pytają co robisz i gdzie przebywasz po szkole

11. Gdy twój kolega / koleżanka namawia Cię do zrobienia czegoś, na co nie
masz ochoty, co wtedy najczęściej robisz (zaznacz jedną odpowiedź):
unikam jego/jej towarzystwa
radzę się rodziców
radzę się rówieśników
robię to, co on/ona chce
robię to, co ja chcę
odmawiam
robię coś innego

12. Jak często zdarza Ci się, że:
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:
nigdy

raz,
kilka
razy w
życiu

przeglądasz coś w Internecie
razem z rodzicami
spędzasz w Internecie więcej
czasu, niż
planowałeś/planowałaś
zaniedbujesz sprawy szkolne z
powodu Internetu
nie wysypiasz się z powodu
zajmowania się Internetem
masz kłopoty z powodu
nadmiernego zajmowania się
Internetem
podajesz swoje osobiste dane
komuś znanemu tylko przez
Internet
przedstawiasz się w Internecie
jako inna osoba, niż w
rzeczywistości
byłeś/ byłaś ofiarą
cyberprzemocy
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13. Gdy ktoś z Twoich kolegów lub koleżanek zaproponuje Ci następujące
rzeczy, to co zrobisz? Zaznacz w każdym wierszu jedną odpowiedź:
na pewno
odmówię

raczej
odmówię

nie wiem
co zrobię

raczej przyjmę
propozycję

na pewno
przyjmę
propozycję

zapalenie tytoniu/epapierosa
wypicie alkoholu
zażycie leku w celu
odurzenia się
zażycie małej porcji
dopalacza
zapalenie marihuany
zażycie małej porcji
narkotyku

14. Jeżeli się zgodzisz, to dlaczego? Zaznacz w każdym wierszu jeden powód
przy tej propozycji, na którą się zgodzisz lub nie wiesz, co zrobisz:
nie
zgodzę
się

przez
ciekawość

dla
poprawy
humoru,
lepszego
nastroju

żeby komuś
zaimponować

żeby
mnie
dalej
lubili lub
nie
wyśmiali

z powodu
problemów
- to mi
pomaga

bo tak
już
robię i
mam
na to
ochotę

inne

zapalenie tytoniu/epapierosa
wypicie alkoholu
zażycie leku w celu
odurzenia się
zażycie dopalacza
zapalenie
marihuany
zażycie narkotyku

15. Jak często widzisz, że ktoś z Twoich kolegów, koleżanek lub znanych Tobie
rówieśników (zaznacz w każdym wierszu jedną odpowiedź):
nigdy

widziałem
to raz w
życiu

widziałem
kilka razy
w moim
życiu

kilka
razy
w
roku

kilka
razy w
miesiącu

pali tytoń/e-papierosy
pije alkohol
jest pijany
zażywa leki w celu
odurzania się
zażywa dopalacze
pali marihuanę
zażywa narkotyki
używa
wyzwisk/wulgaryzmów
stosuje przemoc
fizyczną/bicie

16. Czy Twoim zdaniem wolno Ci robić następujące rzeczy?
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:
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Zdecydowanie
mogę to robić

Chyba
mogę to
robić

Trudno
powiedzieć

Raczej
nie
wolno
mi

Zdecydowanie nie
wolno mi tego
robić

palić tytoń/e-papierosy
pić alkohol
upijać się
zażywać leki w celu
odurzania się
zażywać dopalacze
palić marihuanę
zażywać narkotyki
używać
wyzwisk/wulgaryzmów
stosować przemoc
fizyczną/bicie

17. Poniżej znajduje się zestaw opinii na temat picia alkoholu Oceń przy
każdej, które z nich są Twoim zdaniem prawdziwe, a które fałszywe:
prawda

nie wiem

fałsz

ludzie z mocną głową mogą wypić więcej bez szkody dla zdrowia
piwo to nie jest alkohol
prawdziwy mężczyzna od czasu do czasu musi się upić
kierowca przed jazdą może bez szkody wypić trochę alkoholu
alkohol jest dobrym lekarstwem na niektóre dolegliwości
osoby uzależnione piją dlatego że mają słaby charakter
pijąc tylko piwo nie można się uzależnić
alkohol jest bardziej szkodliwy dla nastolatka, niż dla czterdziestolatka
alkoholizm jest chorobą
można przewidzieć kto spośród pijących uzależni się
alkoholizm jest problemem rodziny, a nie jednostki
dziewczynom imponują chłopcy, którzy piją
każdy kto się upija jest uzależniony
alkohol ułatwia nawiązywanie kontaktów z ludźmi
wypicie alkoholu pomaga przezwyciężyć zdenerwowanie

18. Poniżej znajduje się zestaw opinii na temat narkotyków Oceń przy każdej,
które z nich są Twoim zdaniem prawdziwe, a które fałszywe:
prawda
marihuana jest szkodliwa
można przez rok zażywać co kilka dni narkotyki, a potem po prostu
przestać
narkotyki są gwarancją udanej imprezy
każdy narkotyk jest niebezpieczny dla zdrowia
tylko ludzie o słabym charakterze uzależniają się od narkotyków
nawet wzięcie jednej porcji narkotyku może prowadzić do uzależnienia
amfetamina pomaga w dobrym uczeniu się
uzależnienie od narkotyków to rodzaj choroby
ktoś, kto raz zażył narkotyk jest już narkomanem
zażywanie narkotyków tylko dla zabawy też prowadzi do uzależnienia
każdy może wyjść z uzależnienia
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19. Jeżeli to robisz, to w jakich sytuacjach najczęściej palisz tytoń, pijesz
alkohol lub zażywasz inne substancje psychoaktywne (zaznacz w każdym
wierszu jedną odpowiedź):
nig
dy

na
spotkani
ach z
rówieśni
kami
poza
szkołą,
gdy nie
ma
dorosłyc
h

na
spotkan
iach w
szkole
(np
dyskote
ki), gdy
dorośli
nie
widzą

na
spotkania
ch
młodzieżo
wych za
wiedzą
rodziców
lub
nauczycie
li

w domu,
przy
rodzicach,
na
specjalnyc
h
uroczysto
ściach

w
domu
w
różnyc
h
sytuac
jach
(za
wiedzą
rodzic
ów)

w
dro
dze
do
szko
ły
lub
do
dom
u

w
szkole
lub w
okolic
y, na
przer
wach

w
samotn
ości,
gdy
nikogo
nie ma
w
pobliżu

tytoń/e
papier
osy
alkoho
l
leki w
celu
odurza
nia się
dopala
cze
marih
uana
narkot
yki

20. Jeżeli palisz tytoń, pijesz alkohol lub zażywasz inne substancje
psychoaktywne, to w jaki sposób najczęściej je zdobywasz:
Proszę wybrać odpowiednią odpowiedź przy każdej pozycji:
nie
dotyczy
mnie to

jestem
częstow
any
przez
rówieśn
ików

jestem
częstow
any
przez
osoby
starsze
o kilka
lat

kupuję
w
sklepie
lub w
kiosku

kupuję
od
kogoś
poza
szkołą

tytoń/epapiero
sy
alkohol
leki
psychoa
ktywne
dopalac
ze
marihu
ana
narkoty
ki
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21. Spróbuj teraz określić, ile miałeś lat, kiedy po raz pierwszy (wpisz liczbę
lat lub liczbę 0 (zero), jeżeli Ciebie to nie dotyczy):
• paliłeś tytoń/e-papierosa:
………………………………………………………………………………………….
• piłeś piwo:
………………………………………………………………………………………….
• piłeś wino:
………………………………………………………………………………………….
• piłeś wódkę lub inne mocne alkohole:
………………………………………………………………………………………….
• upiłeś się:
………………………………………………………………………………………….
• zażyłeś lek w celu odurzenia się:
………………………………………………………………………………………….
• miałeś okazję spróbować dopalacza:
………………………………………………………………………………………….
• zażyłeś dopalacza:
………………………………………………………………………………………….
• miałeś okazję zapalić marihuanę:
………………………………………………………………………………………….
• zapaliłeś marihuanę:
………………………………………………………………………………………….
• miałeś okazję spróbować narkotyku:
………………………………………………………………………………………….
• spróbowałeś narkotyku:
………………………………………………………………………………………….

22. Zastanów się i zaznacz w każdym wierszu, jak często w ostatnim roku lub
w całym życiu (zaznacz w każdym wierszu jedną odpowiedź):
nigdy

raz w
życiu

kilka
razy w
życiu

kilka razy
w ostatnim
roku

palisz tytoń/epapierosy
pijesz piwo
pijesz wino
pijesz wódkę lub inne
mocne alkohole
upijasz się
masz okazję zażyć lek
w celu odurzenia się
zażywasz leki w celu
odurzenia się
masz okazję
spróbować dopalacza
zażywasz dopalacze
masz okazję zapalić
marihuanę
palisz marihuanę
masz okazję
spróbować narkotyku
Zażywasz narkotyki
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23. Jeżeli zdarza się, że pijesz alkohol, to ile wypiłeś/wypiłaś w ciągu ostatniego
spotkania (wpisz liczbę, a jeżeli Ciebie to nie dotyczy wpisz 0):
• małych (0,33) butelek / puszek/ kufli/ typowego piwa:
………………………………………………………………………………………….
• kieliszków wina (100 gram):
………………………………………………………………………………………….
• kieliszków wódki lub innych mocnych alkoholi (po 25 gram):
………………………………………………………………………………………….
• małpek
………………………………………………………………………………………….

Dziękuję za wypełnienie ankiety!
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Aneks 4

Ankieta dla pracowników punktów
sprzedaży alkoholu
Prosimy Panią / Pana o udział w badaniach, które posłużą do opracowania diagnozy zagrożeń
uzależnieniami oraz zaplanowania działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla miasta
Lubonia.
Proszę o udzielanie szczerych odpowiedzi i pisanie tylko tego, co rzeczywiście Pan/Pani wie i
myśli (a nie tego, co myślą inni lub co wypada napisać).
Wszystkie odpowiedzi są całkowicie poufne, znane będą tylko zespołowi badawczemu
opracowującemu zbiorcze zestawienia i nie będą nigdy nikomu przekazane w formie
umożliwiającej zidentyfikowanie pracownika szkoły, który ich udzielał.
Prosimy o wypełnienie ankiety

1.Jest Pani/Pan:
•

kobietą
mężczyzną

2. Ile Pani/Pan ma lat?
Proszę podać swój wiek: ………………. lat

3. Jest Pani/Pan?
•
•

pracownikiem punktu
właścicielem

4. Prosimy o ocenę na pięciostopniowej skali wartości problemów społecznych
Krańce skali to odpowiedzi: 0- nieważny, 5-bardzo ważny. Jest też możliwość odpowiedzi
„trudno powiedzieć” i prośba o wskazanie problemu najważniejszego.
•
•

•

•

•

•

Ubóstwo (niski poziom materialny):
1
2
3
4
5
Bezrobocie:
1
2
3
4
5
Przemoc w rodzinie:
1
2
3

 trudno powiedzieć
 trudno powiedzieć

4

5

 trudno powiedzieć

Przemoc i agresja na ulicy:
1
2
3
4

5

 trudno powiedzieć

Alkoholizm:
1
2

5

 trudno powiedzieć

3

4

Picie alkoholu przez młodzież:
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1
•
•
•

•

•

2

3

4

 trudno powiedzieć

5

Wzrost narkomanii wśród młodzieży:
1
2
3
4
5
 trudno powiedzieć
Duża ilość przestępstw i wykroczeń:
1
2
3
4
5
 trudno powiedzieć
Rozpowszechnienie się palenia tytoniu (papierosów elektronicznych) wśród
młodzieży:
1
2
3
4
5
 trudno powiedzieć
Problem samobójstw:
1
2
3

4

5

 trudno powiedzieć

Ogólny kryzys moralności:
1
2
3
4

5

 trudno powiedzieć

•

Problemy związane z ochroną środowiska:
1
2
3
4
5
 trudno powiedzieć

•

Problem niezdrowego stylu życia:
1
2
3
4

 trudno powiedzieć

5

Najważniejszy problem to: ……………………………………….
5. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że: „Alkohol zawarty w piwie
jest mniej groźny niż ten zawarty w wódce? Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
•
•
•
•

Zdecydowanie się zgadzam
Raczej się zgadzam
Raczej się nie zgadzam
Zdecydowanie się nie zgadzam

6. Czy Pani/Pan zdaniem dostęp do alkoholu powinien być ograniczony lub
kontrolowany?
•
•
•
•

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie

7. Czy Pani/Pan zdaniem osoby nieletnie mogą z łatwością kupić alkohol w
lokalnych sklepach?
•
•
•
•

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie

8. Czy Pani/Pan zdaniem alkohol powinien być dostępny dla osób poniżej 18
roku życia?
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•
•
•
•

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie

9. Jak często zdarza się, że osoba niepełnoletnia próbuje kupić alkohol w
Pani/Pana sklepie?
•
•
•
•
•

Kilka razy dziennie
Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Kilka razy w roku
Nie zdarza się

10. Jak często zdarza się, że ktoś spożywa alkohol w obrębie Pani/Pana
sklepu?
•
•
•
•
•

Kilka razy dziennie
Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Kilka razy w roku
Nie zdarza się

11. Czy w okresie ostatnich trzech miesięcy musiał Pan/Pani wezwać policję /
straż miejską w związku ze spożywaniem alkoholu w obrębie sklepu?
•
•

Tak
Nie

12. Czy kiedykolwiek sprzedała Pani/Pan alkohol osobie, o której wiedziała, że
jest nieletnia?
•
•
•
•

Tak, często mi się to zdarza
Tak, zdarzyło się to kilka razy
Nie, nigdy nie sprzedałam/em
Nie jestem pewna/y

13. W przypadku wątpliwości, jak często pyta Pani/Pan o dowód
potwierdzający pełnoletność kupującego?
•
•
•
•

Zawsze
Często
Rzadko
Nigdy

14. Jak Pani/Pana zdaniem funkcjonuje kontrola sprzedaży alkoholu w
Luboniu?
•
•
•
•

Dobrze
Raczej dobrze
Raczej słabo
Bardzo słabo

Dziękuję za wypełnienie ankiety!
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