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Wprowadzenie 

Punktem wyjścia interwencji socjalnej  jest diagnoza, która stanowi niezbędny element 

poprawnie zaplanowanego procesu wdrażania zmian. Służy ona zidentyfikowaniu 

niepożądanych, negatywnych zjawisk, ale również niezaspokojonych potrzeb oraz 

oczekiwań społeczności lokalnej. Diagnoza wyznacza występujące na danym terenie 

problemy społeczne, które należy rozwiązać, ale jednocześnie poszukuje przyczyn ich 

powstania i wskazuje ich dalszy prawdopodobny kierunek rozwoju. Z prowadzonych              

w Polsce badań społecznych wynika, że najczęściej rozpoznawanymi problemami 

społecznymi na terenie kraju są m.in.: bezrobocie, alkoholizm, przemoc i agresja, ubóstwo, 

narkomania, przestępczość i cyberprzemoc. Rozwiązanie każdego problemu  wymaga 

odmiennego podejścia  i działań specjalistów. 

Metodologia badań własnych 

Głównym celem badania było scharakteryzowanie i poznanie skali problemów 

społecznych, których doświadczają mieszańcy gminy Krzemieniewo. Analiza danych 

posłużyła opracowaniu rekomendacji profilaktycznych służących rozwiązaniu obszarów 

problemowych. W pierwszym etapie podjętych działań określono obszary tematyczne 

oraz możliwości realizacji diagnozy. W drugim etapie sformułowano problem badawczy, 

wybrano metody i techniki oraz dobrano próbę badawczą. Trzeci etap stanowił proces 

badawczy, a następnie analiza i interpretacja jego wyników. Przedstawienie wniosków                   

i rekomendacji nastąpiło na ostatnim etapie prac, po czym przystąpiono do całościowego 

opracowania raportu. 
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METODY I TECHNIKI BADAWCZE 

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

takie uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności, aby można było osiągnąć 

cel, do jakiego się świadomie zmierza1. 

Przeprowadzone badania wykonano zgodnie z metodologią ilościową – za pomocą 

techniki CAWI (ang. Computer Assisted Web Interviews), która polega na 

przeprowadzeniu ankiety dostępnej on-line, przy wykorzystaniu ustrukturyzowanego 

narzędzia badawczego, jakim był kwestionariusz ankiety.  

Badania zostały przeprowadzone w maju 2022 roku i wzięło w nich udział łącznie                  

268 osób. 

Rysunek 1. Próba badawcza 

 

 

 

 

 

 

 

W przeprowadzonej diagnozie wykorzystano kwestionariusz ankiety, czyli gotowy 

formularz z pytaniami skierowanymi do respondentów. Składał się z pytań zamkniętych 

jednego lub wielokrotnego wyboru. Ze względu na specyfikę poszczególnych grup  

dokonano spersonalizowania pytań, dostosowując ich charakter do profilu respondenta. 

 

                                                           
1
 Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 1995.,  

s. 60. 
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Zakres niniejszych prac badawczych obejmował następujące problemy społeczne: 

 problem alkoholowy  

według WHO to „wszelki sposób picia, który wykracza poza miarę tradycyjnego                    

i zwyczajowego spożycia albo poza ramy obyczajowego, przyjętego w całej 

społeczności, picia towarzyskiego bez względu na czynniki, które do tego prowadzą”2; 

 problem narkotykowy 

według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, narkomania to „stałe lub okresowe 

używanie w celach niemedycznych środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych,                 

w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich”3; 

 problem nikotynowy 

jest zjawiskiem, które polega na regularnym zażywaniu tytoniu, w skład którego 

wchodzi nikotyna;  

 uzależnienia behawioralne 

inaczej uzależnienia od czynności, należą do nich np. uzależnienie od: hazardu, 

nowych mediów (komputera, tabletu, smartfonu), gier komputerowych, zakupów, 

pracy, seksu, czy nawet opalania się; 

 problem przemocy  

według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – przemoc w rodzinie należy 

rozumieć jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa albo dobra osobiste osób najbliższych lub innych osób wspólnie 

zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, powodujące szkody na ich zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym4; 

  

                                                           
2
 Pilch T., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, 2003 r., str. 92. 

3
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.). 

4
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249). 
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 problem przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy 

problemem, który pojawia się coraz częściej wśród polskich uczniów to zjawisko 

cyberbullyingu, czyli inaczej cyberprzemocy, czy agresji elektronicznej stosowanej 

poprzez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób                             

z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, 

witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne5; 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 J. Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012. 
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Analiza wyników badania przeprowadzonego wśród 

uczniów 

W niniejszym rozdziale przedstawiony został problem uzależnień i przemocy                

z perspektywy dzieci i młodzieży. Pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety, miały na celu 

oszacowanie występujących wśród uczniów problemów związanych ze spożywaniem 

alkoholu, zażywaniem narkotyków, sięganiem po papierosy i e-papierosy, przemocą 

domową, rówieśniczą, cyberprzemocą oraz uzależnieniami behawioralnymi, a także 

poznanie opinii młodych mieszkańców na temat realizowanych w szkole działań 

profilaktycznych. 

STRUKTURA BADANEJ PRÓBY 

 Uczniowie ze szkół znajdujących się na terenie gminy Krzemieniewo wypełnili  

171 kwestionariuszy ankiet. Poniższy rysunek przedstawia strukturę badanej próby ze 

względu na płeć. Można zauważyć, że w badaniu diagnozującym problemy społeczne, 

niewielką przewagę mieli chłopcy – stanowili oni 51% ogółu. Dziewczynki wypełniły 

natomiast 49% kwestionariuszy. 

Rysunek 2. Płeć: (N=1716) 

 

Wśród uczniów biorących udział w badaniu, największą część kwestionariuszy 

ankiet wypełnili respondenci mający 12-13 lat  64%. Mniejszy odsetek respondentów 

zadeklarował wiek mieszczący się w przedziale 14-15 lat (28%), z kolei 8% badanych miało 

wówczas 10-11 lat. 

  

                                                           
6
 N oznacza liczebność próby badawczej, czyli liczbę respondentów odpowiadających na konkretne pytanie. 

PŁEĆ 

Dziewczynki   

49% 

Chłopcy 

51% 
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Wykres 1. Wiek: (N=171) 

 

Poniższy wykres prezentuje strukturę badanej próby w podziale na przynależność 

do danej klasy. Dostrzegalne jest zróżnicowanie pod tym względem. Najwięcej, bo 39% 

osób biorących udział w badaniu uczęszczało do VII klasy szkoły podstawowej, 31% 

wskazało na klasę V, 28% na klasę VIII, z kolei 2% to uczniowie VI klasy.  

Wykres 2. Klasa: (N=171) 

 

PROBLEM ALKOHOLOWY 

Pierwsze z pytań skierowanych do uczniów, odnosiło się do częstotliwości 

spożywania przez nich alkoholu. Zebrany materiał badawczy wykazał, że kontakt z nim 

miał co czwarty badany młody mieszkaniec (27%). W grupie osób, które zadeklarowały 

sięgnięcie po alkohol większość stanowią uczniowie, którzy spożywali go jednokrotnie 

(13%) oraz kilkukrotnie (12%). Rzadziej uczniowie wskazywali na picie alkoholu wiele razy 

oraz regularnie, czyli przynajmniej raz w tygodniu (po 1%).  
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Wykres 3. Ile razy w życiu zdarzyło Ci się pić alkohol? (N=171) 

 

W ramach badań uzyskano również informacje o sposobie otrzymania/zdobycia 

alkoholu przez uczniów po raz pierwszy. Na podstawie deklaracji badanych można 

stwierdzić, że ankietowani najczęściej dostawali go do spróbowania od rodziców  

(16 osób, tj. 35%) oraz nie pamiętają sytuacji podczas, której pierwszy raz spróbowali 

alkoholu (13 osób, tj. 28%). Część uczniów deklaruje, że została alkoholem poczęstowana 

(9 osób, tj. 20%), po 2 osoby podkradły rodzicom oraz dostały od starszych kolegów                

(po 4%), natomiast 1 badany poprosił kogoś o jego zakup. 3 uczniów zaznaczyło również 

odpowiedź „inne”, w której stwierdzono, że napili się od taty, który nie był tego świadomy, 

zostali poczęstowali piwem 0,00% przez kuzyna, a także dokonali kradzieży. Żaden               

z uczniów nie zadeklarował samodzielnego zakupu napoju alkoholowego. 

Tabela 1. W jaki sposób otrzymałeś/aś – zdobyłeś/aś alkohol po raz pierwszy? (N=47) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

rodzice dali mi spróbować 35% 16 

nie pamiętam 28% 13 

ktoś mnie poczęstował 20% 9 

inne 7% 3 

podkradłem/am rodzicom 4% 2 

dostałem/am od starszych kolegów 4% 2 

poprosiłem/am kogoś o kupno 2% 1 

kupiłem/am sobie sam/a 0% 0 

 

73% 

13% 

12% 

1% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80%

nigdy w życiu nie piłem/am alkoholu

piłem/am jednokrotnie

piłem/am kilka razy

piłem/am wiele razy

piję alkohol regularnie (przynajmniej raz

w tygodniu)
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Uczniowie, którzy spożywali alkohol zostali poproszeni o określenie w jakim wieku 

pierwszy raz po niego sięgnęli. Odpowiedzi respondentów są następujące: najwięcej, bo 

31 osób wskazało na 10-13 lat (67%), wiek 9 uczniów mieścił się w przedziale 14-15 lat 

(20%), natomiast 6 respondentów miało wówczas mniej niż 10 lat (13%). 

Tabela 2. W jakim wieku pierwszy raz spożyłeś/aś alkohol? (N=47) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

mniej niż 10 lat 13% 6 

10-13 lat 67% 31 

14-15 lat 20% 9 

 

Kolejne pytanie zadane uczniom ze szkół znajdujących się na terenie gminy 

Krzemieniewo, odnosiło się do częstotliwości spożycia alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni 

poprzedzających badanie. Zdecydowana większość uczniów nie piła alkoholu w tym 

okresie (29 osób, tj. 62%). Wśród osób, które sięgnęły wtedy po alkohol 16 uczniów 

spożywało go 1-2 razy (34%), natomiast po 1 badanym piło go 3-4 razy oraz więcej niż           

7 razy (po 2%). 

Tabela 3. Ile razy piłeś/aś alkohol w ciągu ostatnich 30 dni? (N=47) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

nie piłem/am alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni 62% 29 

1 – 2 razy 34% 16 

3 – 4 razy 2% 1 

5 – 7 razy 0% 0 

więcej niż 7 razy 2% 1 

 

PROBLEM NIKOTYNOWY 

W dalszej kolejności badaniu poddana została częstotliwość sięgania przez 

uczniów po papierosy. Z deklaracji respondentów wynika, że kontakt z nimi miało 16% 

ankietowanych, w tym 6% sięgnęło po nie jednokrotnie, 8% paliło kilka razy, natomiast po 

1% respondentów paliło je wiele razy oraz sięga po nie przynajmniej raz w tygodniu. 
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Wykres 4. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się palić papierosy (wyroby tytoniowe, 

z pominięciem e-papierosów)? (N=171) 

 

W poniższej tabeli przedstawione zostały odpowiedzi uczniów na pytanie 

dotyczące wieku inicjacji nikotynowej. Można zauważyć, że po papierosy przed 10 rokiem 

życia sięgnęło 4 badanych (16%), 15 osób miało wówczas 10-13 lat (60%), natomiast                       

6 uczniów wskazało na wiek między 14 a 15 lat (24%). 2 osoby pominęły to pytanie i nie 

udzieliły na nie żadnej odpowiedzi. 

Tabela 4. W jakim wieku pierwszy raz paliłeś/aś papierosy? (wyroby tytoniowe,                  

z pominięciem e-papierosów) (N=27) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

mniej niż 10 lat 16% 4 

10-13 lat 60% 15 

14-15 lat 24% 6 
 

W ramach badań uzyskano również informacje odnośnie częstotliwości palenia 

papierosów przez uczniów w ciągu ostatnich 30 dni poprzedzających badanie. Spośród 

wszystkich respondentów, którzy zadeklarowali, że palili papierosy w tym okresie 6 osób 

sięgnęło po wyroby tytoniowe 1-2 razy (22%), natomiast po 2 badanych 3-4 razy oraz 

więcej niż 10 razy (po 7%). Pozostali badani nie palili papierosów w ciągu ostatnich 30 dni 

poprzedzających badanie (17 osób, tj. 63%). 
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6% 

8% 
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1% 
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Tabela 5. Jak często paliłeś/aś papierosy w ciągu ostatnich 30 dni? (N=27) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

nie paliłem/am papierosów w ciągu ostatnich 30 dni 63% 17 

1 – 2 razy 22% 6 

3 – 4 razy 7% 2 

5 – 10 razy 0% 0 

więcej niż 10 razy 7% 2 

Następnie zbadaniu została poddana częstotliwość palenia przez uczniów                    

e-papierosów. Z deklaracji respondentów wynika, że po elektroniczne papierosy sięgnęło 

14% ankietowanych, w tym 7% paliło je jednokrotnie, 5% – kilka razy, z kolei po 1% 

respondentów wskazało na palenie e-papierosów wiele razy oraz regularnie/codziennie. 

Wykres 5. Ile razy w życiu zdarzyło Ci się palić e-papierosy (papierosy elektroniczne)? 

(N=171) 

 

W ramach badań uzyskano również informacje na temat wieku, w którym badani 

uczniowie pierwszy raz zapalili e-papierosa. 14 osób sięgnęło po nie mając 10-13 lat (67%), 

4 osoby miały wówczas 14-15 lat (19%), z kolei 3 respondentów miało wówczas mniej niż 

10 lat (14%). 2 uczniów pominęło to pytanie. 

Tabela 6. W jakim wieku pierwszy raz paliłeś/aś e-papierosa? (N=23) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

mniej niż 10 lat 14% 3 

10-13 lat 67% 14 

14-15 lat 19% 4 
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nigdy nie paliłem/am e-papierosów

paliłem/am jednokrotnie
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paliłem/am wiele razy

palę e-papierosy regularnie/codziennie
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Częstotliwość palenia e-papierosów w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem 

przedstawiona została w tabeli poniżej. Z zebranych danych wynika, że w tym okresie po 

elektroniczne papierosy sięgnęło 7 badanych (30%). Po 3 osoby robiły to 1-2 razy oraz 3-4 

razy (po 13%), z kolei 1 respondent palił e-papierosy w tym okresie więcej niż 10 razy (4%).  

Tabela 7. Jak często paliłeś/aś e-papierosy w ciągu ostatnich 30 dni? (N=23) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

nie paliłem/am e-papierosów w ciągu ostatnich 30 dni 70% 16 

1 – 2 razy 13% 3 

3 – 4 razy 13% 3 

5 – 10 razy 0% 0 

więcej niż 10 razy 4% 1 

PROBLEM NARKOTYKOWY 

Następny z analizowanych w Diagnozie obszarów dotyczył zażywania narkotyków, 

dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. W celu dogłębnej analizy tego problemu 

respondentom zadano pytanie o to, ile razy w życiu zdarzyło im się zażywać tego typu 

substancje. Z odpowiedzi uczniów wynika, że po substancje psychoaktywne sięgnęło 2% 

uczniów (3 osoby), wśród których 1 badany zażył je po raz pierwszy mając 10-13 lat, z kolei 

2 osoby wskazały na mniej niż 10 lat. Ponadto, respondenci zażywający tego rodzaju 

substancje po raz pierwszy sięgnęli po nie na wagarach, wycieczce szkolnej, a także 

znaleźli je w szkolnej toalecie. W przypadku 2 respondentów występuje zagrożenie 

uzależnieniem od środków psychoaktywnych, ponieważ stwierdzili oni, że w ciągu 

ostatnich  30 dni przed badaniem sięgnęli po nie więcej niż 10 razy. 
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Wykres 6. Ile razy w życiu zdarzyło Ci się zażywać środki psychoaktywne (narkotyki, 

dopalacze, leki w celu odurzenia)? (N=171) 

 

W następnej kolejności uczniowie zostali poproszeni o ocenę dostępności 

narkotyków, dopalaczy, alkoholu, papierosów i e-papierosów w swojej miejscowości. 

Zebrany materiał badawczy wykazał, że: 

 narkotyki są łatwe do zdobycia dla 4% ankietowanych, a trudne dla 35%, 

 dopalacze są łatwe do zdobycia dla 1% ankietowanych, a trudne dla 33%, 

 alkohol jest łatwy do zdobycia dla 39% ankietowanych, a trudny dla 16%, 

 papierosy są łatwe do zdobycia dla 40% ankietowanych, a trudne dla 18%, 

 e-papierosy są łatwe do zdobycia dla 20% ankietowanych, a trudne dla 23%. 

Jak wynika z przedstawionych wyników badań, na terenie Gminy występuje 

problem stosunkowo łatwego dostępu do napojów alkoholowych dla osób nieletnich. 

Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku papierosów tradycyjnych. 
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Wykres 7. Gdybyś chciał/a zdobyć narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy w swojej 

miejscowości byłoby to: (N=171) 

 

Ocena szkodliwości dla zdrowia dopalaczy, narkotyków, alkoholu, e-papierosów                        

i papierosów uczniów przedstawia się następująco: 

 szkodliwość dopalaczy dostrzega 87% badanych, narkotyków – 91%, alkoholu – 

69%, e-papierosów – 63%, natomiast papierosów – 90%,  

 ze szkodliwości wymienionych substancji nie zdaje sobie sprawy po 4% 

uczniów w przypadku dopalaczy i papierosów, 2% uczniów w zakresie 

narkotyków, 23% jeśli chodzi o alkohol oraz 26% respondentów w zakresie  

e-papierosów.  

 brak wiedzy na temat szkodliwości alkoholu i narkotyków dostrzega po 8% 

badanych, e-papierosów – 12%, dopalaczy – 9%, natomiast papierosów – 6%.  
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Wykres 8. Jak oceniasz szkodliwość poniższych substancji dla zdrowia? (N=171) 

 

Uczniów poproszono również o odpowiedź na pytanie, jakie według nich mogą 

być negatywne konsekwencje związane z zażywaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy                  

i papierosów. Respondenci najczęściej wskazywali na uzależnienie (90%) oraz zaburzenia 

zdrowia fizycznego i psychicznego (87%). Innymi konsekwencjami według badanych są 

kolejno według liczby wskazań: pogorszenie relacji rodzinnych (60%), poważne kłopoty 

finansowe (52%), obniżenie efektywności nauki (50%), a także pogorszenie relacji 

koleżeńskich (42%). 2% uczniów stwierdziło, że nie występują negatywne konsekwencje 

związane z zażywaniem tych substancji, 6% nie potrafiło określić swojego stanowiska                 

w tym zakresie, ze względu na brak wiedzy, natomiast 2% wskazało na inne skutki, takie 

jak poważne choroby i pogorszenie wyglądu. 
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Wykres 9. Jakie według Ciebie mogą być negatywne konsekwencje związane  

z zażywaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy i papierosów? (N=171) 

 

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

PROBLEM PRZEMOCY 

Kolejne pytanie zadane respondentom miało na celu oszacowanie skali problemu 

przemocy wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy. Uczniów spytano o to, czy zdarzyło 

im się kiedykolwiek doświadczyć przemocy. Twierdzącej odpowiedzi udzielił co trzeci 

badanych (33%). 

Wykres 10. Czy zdarzyło Ci się doświadczyć przemocy? (N=171) 
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W celu pogłębionej analizy określono również to, jakie osoby stosowały przemoc 

wobec uczniów. Na podstawie udzielonych odpowiedzi można stwierdzić, że ankietowani 

najczęściej doświadczali przemocy ze strony rówieśników – przyznało to 35 osób (65%) 

oraz rodzeństwa (11 osób, tj. 20%), z kolei 9 respondentów wskazało na inne osoby, wśród 

których wymieniono m.in. kolegów z klasy (17%). Doświadczenie przemocy ze strony 

rodziców zadeklarowało po 5 uczniów, którzy wskazali na mamę oraz tatę (po 9%). 

Tabela 8. Kto stosował wobec Ciebie przemoc? (N=56) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

rówieśnicy 65% 35 

rodzeństwo 20% 11 

inne osoby 17% 9 

mama 9% 5 

tata 9% 5 

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

Poniższa tabela przedstawia odpowiedzi uczniów na pytanie o rodzaje doznawanej 

przemocy. Można zauważyć, że: 

 przemocy psychicznej doświadczyło 39 uczniów (75%), 

 przemocy fizycznej doznało 18 uczniów (35%), 

 przemocy seksualnej doświadczyło 9 respondentów (17%), 

 zaniedbania doznało 5 ankietowanych (10%). 

Tabela 9. Jakiego rodzaju przemocy doznałeś/aś? (N=56) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

ktoś cię przezywał, groził ci, upokarzał, straszył, wyśmiewał itp. 75% 39 

ktoś cię bił, kopał, szarpał, dusił, popychał, spoliczkował itp. 35% 18 

ktoś dotykał cię w miejsca, w które sobie tego nie życzyłeś/aś, 

ktoś mówił o twoim ciele w sposób który cię zawstydzał itp. 
17% 9 

nie miałeś/aś zapewnionej opieki kiedy byłeś/aś chory/a, 

wsparcia i pomocy od rodziców/opiekunów kiedy miałeś/aś 

problemy, dostawałeś/aś zbyt mało jedzenia dlatego przez 

dłuższy czas byłeś/aś głodny/a itp. 

10% 5 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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W kolejnym pytaniu uczniowie zostali poproszeni o określenie, czy kiedykolwiek  

w życiu doszło do sytuacji, w której to oni zastosowali przemoc wobec innych osób. 

Odpowiedzi kształtują się na nieco wyższym poziomie, niż w przypadku pytania                     

o doświadczenie przemocy. Zastosowanie kiedykolwiek przemocy zadeklarowało 37% 

uczniów. 

Wykres 11. Czy kiedykolwiek doszło do sytuacji w której zastosowałeś/aś przemoc wobec 

drugiej osoby? (N=171) 

 

 Badani uczniowie w dalszej kolejności zostali zapytani o rodzaj przemocy, jaką 

zastosowali. Można zauważyć, iż: przemoc psychiczną zastosowało 36 uczniów (62%), 

fizyczną 23 osoby (40%), natomiast przemoc seksualną 2 badanych (3%). 

Tabela 10. Jakiego rodzaju przemoc zastosowałeś/aś? (N=63) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

przezywałeś/aś kogoś, groziłeś/aś komuś, upokarzałeś/aś 

kogoś, straszyłeś/aś, wyśmiewałeś/aś itp. 
62% 36 

biłeś/aś kogoś, kopałeś/aś, szarpałeś/aś, dusiłeś/aś, 

popychałeś/aś, spoliczkowałeś/aś itp. 
40% 23 

dotykałeś/aś kogoś w miejsca, w które ta osoba tego sobie 

nie życzyła, mówiłeś/aś o czyimś ciele w sposób który go 

zawstydzał itp. 

3% 2 

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

W dalszej kolejności analizie poddane zostały odpowiedzi uczniów na pytanie o to, 

wobec kogo zdarzyło im się stosować przemoc. 40 osób przyznało się do użycia jej 

wobec rówieśników (67%), 25 ankietowanych stosowało przemoc wobec rodzeństwa 

(42%), 5 badanych wobec innych osób, m.in. kuzyna (8%), z kolei 2 uczniów wskazało na 

rodziców (3%).  
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tak
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Tabela 11. Wobec kogo zdarzyło Ci się stosować przemoc? (N=63) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

wobec rówieśników 67% 40 

wobec rodzeństwa 42% 25 

wobec innych osób 8% 5 

wobec rodziców 3% 2 

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

Obraz jaki wyłania się z badania to znaczny odsetek uczniów deklarujących 

występowanie w swojej szkole przemocy – przyznało to aż 72% respondentów.                             

Z udzielonych przez 30% uczniów odpowiedzi wynika, że zdarzenia takie w ich szkole 

mają miejsce rzadko, 25% przyznało, że zdarzają się czasami, a zdaniem 17% – często. 

Wykres 12. Czy w Twojej szkole występuje problem przemocy między uczniami? (N=171) 

 

Kolejne pytanie zadane uczniom odnosiło się do problemu cyberprzemocy i miało 

na celu zweryfikowanie, czy uczniowie mają wiedzę, czym to zjawisko jest. Uzyskany              

w procesie badawczym materiał pokazał, że część młodych mieszkańców nie ma na ten 

temat świadomości, ponieważ blisko co piąty badany nie wie czym jest cyberprzemoc 

(19%). Pozostali respondenci zadeklarowali znajomość tego zagadnienia.  
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Wykres 13. Czy wiesz czym jest cyberprzemoc? (N=171) 

 

Aby ocenić skalę zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży z gminy 

Krzemieniewo, poprosiliśmy ankietowane osoby o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 

zdarzyło im się w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie doświadczyć 

cyberprzemocy. Z deklaracji uczniów wynika, że problemu tego doznało 20% badanych,              

z kolei również 20% miało trudność w określeniu czy doświadczyło tego problemu. 

Wykres 14. Czy doznałeś/aś w przeciągu ostatnich 12 miesięcy cyberprzemocy             

(czyli przemocy w Internecie)? (N=171) 

 

          W przypadku stosowania cyberprzemocy, 14% uczniów przyznało się do jej 

zastosowania w przeciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie                                     

10% ankietowanych miało natomiast trudność w udzieleniu jednoznacznej odpowiedzi na 

ten temat. 
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Wykres 15. Czy stosowałeś/aś w przeciągu ostatnich 12 miesięcy cyberprzemoc  

(czyli przemocy w Internecie)? (N=171) 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

W dalszej części raportu zaprezentowane zostały odpowiedzi uczniów na pytania 

dotyczące podejmowanych w szkole działań profilaktycznych, w ciągu ostatnich 2 lat. 

Interesowało nas w jakich zajęciach badani brali udział oraz jak je oceniają. W tej kwestii 

wyniki kształtują się następująco: 

 odpowiedź „brałem/am udział, ale zajęcia nic nie wniosły” zaznaczyło  

17% w przypadku zajęć dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzeń 

elektronicznych i Internetu, 15% odnośnie zdrowia psychicznego, 20% w zakresie 

zdrowego odżywania, 13% na temat przemocy oraz 16% w przypadku 

uzależnień; 

 pozytywnie zajęcia profilaktyczne oceniło 65% uczniów w zakresie bezpiecznego 

korzystania z urządzeń elektronicznych i Internetu, 46% – zdrowia psychicznego, 

60% – zdrowego odżywania, 51% – przemocy, natomiast 59% odnośnie 

uzależnień; 

 brak uczestnictwa w zajęciach profilaktycznych zadeklarowało 18% w przypadku 

korzystania z urządzeń elektronicznych i Internetu, 39% – zdrowia psychicznego, 

20% – zdrowego odżywania, 36% – przemocy oraz 25% – uzależnień. 
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Z poniższego wykresu wynika, że uczniowie w ciągu ostatnich 2 lat przed 

badaniem, najczęściej brali udział w zajęciach dotyczących uzależnień, w tym uzależnień 

od alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy oraz zdrowego odżywania. Najrzadziej 

deklarowanymi zajęciami profilaktycznymi, w których uczestniczyli uczniowie były te 

dotyczące zdrowia psychicznego i zjawiska przemocy. Najciekawsze zdaniem młodych 

respondentów są zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych  

i Internetu oraz zdrowego odżywania.  

Wykres 16. Czy w przeciągu ostatnich 2 lat brałeś/aś udział w poniższych zajęciach 

profilaktycznych? Zaznacz na ile były one dla Ciebie przydatne. (N=171) 
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Z poniższego wykresu wynika, że uczniowie z gminy Krzemieniewo najchętniej 

wzięliby udział w zajęciach dotyczących zdrowego odżywiania (zdecydowanie tak i raczej 

tak – 52%) oraz zdrowia psychicznego (zdecydowanie tak i raczej tak – 47%.                           

Brak zainteresowania respondenci wyrażali przede wszystkim odnośnie zajęć dotyczących 

bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych oraz uzależnień. 

Wykres 17. Czy chciał/abyś brać udział w poniżej wymienionych zajęciach 

profilaktycznych? (N=171) 
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KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

Następne pytanie zadane respondentom miało na celu zweryfikowanie, z jakich 

urządzeń elektronicznych korzystają najczęściej uczniowie z gminy Krzemieniewo. Zebrany 

materiał badawczy wykazał, że niemal wszyscy ankietowani korzystają z tego rodzaju 

urządzeń (98%), w tym najwięcej zaznaczyło, że sięga najczęściej po telefon komórkowy 

(74%), 15% wskazało na komputer/laptop, 6% ankietowanych na konsolę do gier, z kolei  

2% respondentów zaznaczyło tablet. 

Wykres 18. Z jakich urządzeń elektronicznych korzystasz najczęściej? (N=171) 

 

Znaczna część młodych mieszkańców gminy Krzemieniewo poświęca na 

korzystanie z urządzeń elektronicznych powyżej 3 godzin do 5 godzin (62 osoby, tj. 37%) 

oraz powyżej 1 godziny do 3 godzin (44 osoby, tj. 26%). 26 osób przeznacza na to 

powyżej 5 godzin do 7 godzin (15%), 19 ankietowanych powyżej 7 godzin (11%), z kolei 14 

osób wskazało na do 1 godziny (8%). 3 badanych uczniów nie korzysta z urządzeń 

elektronicznych codziennie (2%).  

Tabela 12. Ile czasu w ciągu dnia poświęcasz na korzystanie z urządzeń elektronicznych? 

(N=168) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

do 1 godziny 8% 14 

powyżej 1 godziny do 3 godzin 26% 44 

powyżej 3 godzin do 5 godzin 37% 62 

powyżej 5 godzin do 7 godzin 15% 26 

powyżej 7 godzin 11% 19 

nie korzystam z urządzeń elektronicznych codziennie 2% 3 
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Jak wynika z deklaracji uczniów, najczęstszą formą korzystania przez nich                 

z urządzeń elektronicznych jest kontakt ze znajomymi (136 osób, tj. 81%). Znaczna część 

badanych wskazała również na korzystanie z portali społecznościowych (122 osoby,             

tj. 73%), słuchanie muzyki (118 osób, tj. 70%), oglądanie filmów/seriali (111 osób, tj. 66%) 

oraz granie w gry (103 osoby, tj. 61%). Szczegółowe dane w tym zakresie prezentuje 

kolejna tabela.  

Tabela 13. Z jakich powodów najczęściej korzystasz z urządzeń elektronicznych? (N=168) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

kontakt ze znajomymi 81% 136 

korzystanie z portali społecznościowych  

(np. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok itp.) 
73% 122 

słuchanie muzyki 70% 118 

oglądanie filmów/seriali 66% 111 

z nudów 64% 107 

granie w gry 61% 103 

nauka 42% 70 

poszukiwanie informacji/wiadomości 35% 58 

robienie zakupów 20% 33 

poznawanie nowych osób 16% 27 

prowadzenie bloga lub własnej strony 4% 7 

inne 2% 3 

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

Jak wynika z przedstawionej niżej tabeli, część badanych uczniów doznała                       

w związku z korzystaniem z urządzeń elektronicznych negatywnych konsekwencji. 51 osób 

wskazało na zaniedbywanie obowiązków szkolnych/domowych (31%), 40 badanych na 

pogorszenie stanu zdrowia (24%), 37 ankietowanych na problemy z zasypianiem (23%),      

19 osób na pogorszenie relacji rodzinnych (12%), z kolei 10 osób doświadczyło 

pogorszenia relacji koleżeńskich (6%). Ponadto, 3 badanych wskazało na inne negatywne 

skutki, takie jak bóle głowy oraz zaniedbywanie swoich pasji (2%). 
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Tabela 14. Czy doświadczyłeś/aś któryś z poniższych negatywnych konsekwencji 

związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych? (N=168) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

nie doświadczyłem/am takich konsekwencji 45% 73 

zaniedbywanie obowiązków szkolnych/domowych 31% 51 

pogorszenie stanu zdrowia (np. ból kręgosłupa, pogorszony wzrok) 24% 40 

problemy z zasypianiem 23% 37 

pogorszenie relacji rodzinnych 12% 19 

pogorszenie relacji koleżeńskich 6% 10 

inne 2% 3 

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

W ostatnim pytaniu bloku tematycznego dotyczącego korzystania z urządzeń 

elektronicznych, uczniowie zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, czy zdarzyło im się 

kłamać, aby ukryć prawdziwą ilość czasu spędzanego na korzystaniu z urządzeń 

elektronicznych, np. przed rodzicami. Tego typu zachowanie zadeklarowało 95 osób 

odpowiadających na to pytanie (57%), w tym po 11 uczniom zdarzało się to bardzo często 

i często (po 7%), 47 ankietowanym czasami (28%), a 26 osobom jednokrotnie (15%). 

Tabela 15. Czy zdarzyło Ci się kłamać aby ukryć prawdziwą ilość czasu spędzanego na 

korzystaniu z urządzeń elektronicznych np. przed rodzicami? (N=168) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

tak, bardzo często 7% 11 

tak, często 7% 11 

tak, czasami 28% 47 

tak, jednokrotnie 15% 26 

nie 43% 73 
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UCZESTNICTWO W GRACH HAZARDOWYCH 

  W kolejnej tabeli przedstawione zostały odpowiedzi badanych na pytanie                    

o częstotliwość grania w gry na pieniądze w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 

badanie. W tym okresie podejmowało się tego 35% badanych. Największy odsetek z nich 

grał 1-5 razy (22%), 6% wskazało na 6-10 razy, 5% na 11-20 razy, z kolei 2% na częściej niż 

20 razy. 

Wykres 19. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy grałeś/aś w gry na pieniądze?                    

(np. zdrapki, lotto, gra na automatach, zakłady bukmacherskie itp.) (N=97) 

 

Uczniowie, którzy zadeklarowali podejmowanie się gier na pieniądze, najczęściej 

sięgali po zdrapki (45 osób, tj. 76%) oraz maszyny do gier hazardowych (14 osób, tj. 24%). 

9 badanych grało w lotto (15%), natomiast po 3 osoby obstawiały zakłady bukmacherskie  

i grały w gry karciane (po 5%). 5 respondentów zaznaczyło odpowiedź „inne”, gdzie 

wymieniano przede wszystkim inwestowanie pieniędzy w dodatki do gier online (8%). 

Tabela 16. W jakie gry na pieniądze zdarzyło Ci się grać? (N=8) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

zdrapki 76% 45 

maszyny do gier hazardowych (w tym online) 24% 14 

lotto 15% 9 

inne 8% 5 

zakłady bukmacherskie 5% 3 

gry karciane, np. poker (w tym online) 5% 3 

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

22% 

6% 

5% 

2% 

65% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1-5 razy

6-10 razy

11-20 razy

częściej niż 20 razy

nie grałem/am w gry na pieniądze



   

Analiza wyników badania przeprowadzonego wśród dorosłych mieszkańców 

 

28 

Analiza wyników badania przeprowadzonego wśród 

dorosłych mieszkańców 

W niniejszym rozdziale przedstawiony został problem uzależnienia od alkoholu, 

papierosów, e-papierosów i narkotyków wśród dorosłych mieszkańców gminy 

Krzemieniewo, a także skala zjawiska przemocy, korzystania z urządzeń elektronicznych, 

grania w gry na pieniądze oraz innych uzależnień natury behawioralnej. 

STRUKTURA BADANEJ PRÓBY 

W badaniu diagnozującym problemy społeczne na terenie gminy Krzemieniewo 

wzięło udział 97 mieszkańców mających powyżej 18 lat. Poniżej przedstawiona została 

struktura badanej próby, ze względu na płeć. Można zauważyć, że pod względem liczby 

wypełnionych ankiet, w badaniu przewagę miały kobiety – stanowiły one 81% ogółu, 

natomiast mężczyźni – 19%. 

Rysunek 3. Płeć: 

 

Analiza struktury badanej grupy pokazuje, iż respondenci byli zróżnicowani pod 

względem wieku. Najliczniejszą grupę stanowili ankietowani mający 36-45 lat (46%) oraz 

26-35 lat (25%). W badaniu wzięli udział również mieszkańcy będący poniżej 25 roku życia 

(9%) oraz w wieku między 46-55 lat (11%). Wśród respondentów znalazły się również 

osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 56-65 lat (5%) oraz powyżej 65 lat (3%).  
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Wykres 20. Wiek: (N=97) 

 

Na poniższym wykresie zaprezentowane zostało wykształcenie respondentów. 

Największy udział w badaniu mieli dorośli mieszkańcy legitymujący się wykształceniem 

wyższym (41%), 35% kwestionariuszy ankiet wypełnili respondenci z wykształceniem 

średnim lub pomaturalnym, natomiast 20% z wykształceniem zawodowym. 3% badanych 

zakończyło edukację na poziomie podstawowym, a 1% na etapie gimnazjum. 

Wykres 21. Wykształcenie: (N=97) 
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PROBLEM ALKOHOLOWY 

Pierwsze pytanie dotyczące uzależnienia od alkoholu odnosiło się do częstotliwości 

jego spożywania. Możemy zauważyć, iż 5% sięga po alkohol kilka razy w tygodniu,  

13% respondentów – raz w tygodniu, 11% – kilka razy w miesiącu, 9% – raz w miesiącu, 

natomiast 2% badanych spożywa alkohol codziennie. Abstynencję zadeklarowało 26% 

mieszkańców, z kolei co trzeci badany sięga po niego okazjonalnie, tj. kilka razy w roku 

(33%). 

Wykres 22. Jak często spożywa Pan/i alkohol? (N=97) 

 

Kolejna tabela przedstawia ilość porcji alkoholu wypijanych przez ankietowanych                   

w ciągu całego dnia, w którym go spożywają. Większość respondentów deklaruje, że               

w dniu, w którym pije alkohol wypija 1-2 porcje tego napoju (47 osób, tj. 47%). Znacznie 

mniej mieszkańców wskazało na 3-4 porcje (8 osób, tj. 14%), z kolei na 5-7 porcji,                 

8-10 porcji oraz 11 i więcej porcji wskazało po 1 badanym (po 2%). 13 ankietowanych 

pominęło to pytanie i nie udzieliło żadnej odpowiedzi. 

Tabela 17. Ile porcji alkoholu wypija Pan/i w ciągu całego dnia, w którym Pan/i pije? Porcja 

to szklanka piwa (250 ml), lampka wina (100 ml), kieliszek wódki (30 ml). (N=71) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

1-2 81% 47 

3-4 14% 8 

5-7 2% 1 

8-10 2% 1 

11 i więcej 2% 1 

2% 

5% 

13% 

11% 

9% 

33% 

26% 
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W dalszej kolejności respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi  

na pytanie, czy zdarzyło im się wykonywać obowiązki w pracy pod wpływem alkoholu.              

Na podstawie deklaracji respondentów można stwierdzić, że większość badanych 

mieszkańców nigdy nie pracowała w stanie nietrzeźwości (64 osoby, tj. 91%). Do takiego 

zachowania przyznało się 6 ankietowanych (8%), wśród których po 2 osoby stwierdziły, że 

taka sytuacja miała miejsce raz oraz, że zdarza się to często (po 3%). 1 osoba 

odpowiadająca na to pytanie nie pracuje (1%), natomiast również 1 osoba zadeklarowała 

sporadyczne sytuacje, podczas których wykonywała ona obowiązki w pracy pod wpływem 

alkoholu (1%). 

Tabela 18. Czy zdarzyło się Panu/i wykonywać obowiązki w pracy pod wpływem alkoholu? 

(N=71) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

nigdy mi się to nie zdarzyło 91% 64 

raz mi się to zdarzyło 3% 2 

zdarza mi się to sporadycznie 1% 1 

zdarza mi się to często 3% 2 

nie pracuję 1% 1 
 

Kolejną analizowaną w Diagnozie kwestią było prowadzenie pojazdów pod 

wpływem alkoholu. Większość respondentów zadeklarowała, że nigdy nie kierowała 

pojazdem w stanie nietrzeźwości (67 osób, tj. 94%). Na uwagę zasługuje jednak fakt, że              

2 osobom zdarzyło się to raz (3%), a 1 respondentowi zdarza się to często (1%). Również    

1 osoba biorąca udział w badaniu, zadeklarowała brak prawa jazdy.  

Tabela 19. Czy zdarzyło się Panu/i kierować pojazdem pod wpływem alkoholu? (N=71) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

nigdy mi się to nie zdarzyło 94% 67 

raz mi się to zdarzyło 3% 2 

zdarza mi się to sporadycznie 0% 0 

zdarza mi się to często 1% 1 

nie posiadam prawa jazdy 1% 1 
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Następnym etapem badania było sprawdzenie skali problemu prowadzenia 

pojazdów pod wpływem alkoholu w Gminie. Jak wynika z zebranych danych 34% 

respondentów było świadkiem takiej sytuacji. 17% badanych wskazało na odpowiedź 

„rzadko”, 9% stwierdziło, że było tego świadkiem czasami, natomiast po 4% często oraz 

bardzo często. 

Wykres 23. Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się Panu/i być świadkiem 

sytuacji w swojej miejscowości, kiedy ktoś prowadził pojazd pod wpływem alkoholu? 

(N=97) 

 

W jednym z pytań poprosiliśmy ankietowanych o wyrażenie swojej opinii na temat 

wpływu spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży na rozwój dziecka. Zebrany materiał 

badawczy wykazał, że wśród niektórych mieszkańców Gminy, występuje brak świadomości 

w tym zakresie. Odpowiedź „nie wiem” zaznaczyło 4% badanych, większość stwierdziła, że 

ma on negatywny wpływ (94%), natomiast 2% mieszkańców twierdzi, że spożycie alkoholu 

nie wpływa na rozwój dziecka. 

Wykres 24. Czy według Pana/i picie alkoholu w ciąży ma wpływ na rozwój dziecka? 

(N=97) 
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Respondenci zostali również poproszeni o określenie, czy znają w swoim otoczeniu 

kobiety w ciąży spożywające alkohol. Do ich znajomości przyznało się 12% respondentów, 

w tym 6% zna jedną osobę, 5% – kilka osób, natomiast 6% – wiele takich osób.                    

23% badanym trudno było odpowiedzieć na to pytanie. 

Wykres 25. Czy zna Pan/i w swoim otoczeniu kobiety w ciąży spożywające alkohol? 

(N=97) 

 

PROBLEM NIKOTYNOWY 

Drugi z analizowanych w Diagnozie obszarów, miał na celu zweryfikowanie skali 

palenia papierosów przez dorosłych mieszkańców gminy Krzemieniewo. Spośród 

wszystkich badanych osób, papierosy pali 16%, przy czym 4% sięga po nie kilka razy                  

w roku, 2% – kilka razy w miesiącu, 1% – kilka razy w tygodniu, natomiast 9% – codziennie.  

Wykres 26. Jak często pali Pan/i papierosy (wyroby tytoniowe, z pominięciem                           

e-papierosów)? (N=97) 
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W tabeli przedstawiona została ilość dziennie wypalanych przez dorosłych 

mieszkańców sztuk papierosów. Na podstawie zebranych danych można zauważyć, że              

2 osoby nie wiedzą ile dziennie papierosów wypalają, ponieważ nie liczą ich ilości (15%),                     

a 4 respondentów nie pali codziennie, więc miało trudność w udzieleniu odpowiedzi 

na to pytanie (31%). Po 3 respondentów deklaruje, iż sięga po papierosa mniej niż 5 razy 

w ciągu dnia oraz między 16 a 25 razy (po 23%), natomiast 1 osoba pali 25 i więcej sztuk 

papierosów (8%). 3 badanych pominęło to pytanie i nie udzieliło żadnej odpowiedzi. 

Tabela 20. Ile sztuk papierosów dziennie Pan/i wypala? (N=16) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

nie palę codziennie 31% 4 

nie wiem, nie liczę 15% 2 

poniżej 5 sztuk 23% 3 

6-15 sztuk 0% 0 

16-25 sztuk 23% 3 

więcej niż 25 sztuk 8% 1 

Poniższa tabela prezentuje rozkład odpowiedzi mieszkańców na pytanie o próby 

rzucenia przez nich palenia. Z zebranych danych wynika, że zerwać z nałogiem 

próbowały 4 osoby (26%), w tym równo po 2 respondentów jednokrotnie oraz 

wielokrotnie (po 13%). 6 palących respondentów nigdy nie próbowało rzucić palenia 

(38%), a 2 badanych zamierza spróbować (13%). Ponadto 4 osoby nie próbowały zerwać    

z nałogiem, gdyż palą okazjonalnie (25%).  

Tabela 21. Czy próbował/a Pan/i kiedykolwiek rzucić palenie? (N=16) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

nigdy nie próbowałem/am 38% 6 

nie próbowałem/am, bo palę okazjonalnie 25% 4 

nie, ale zamierzam spróbować 13% 2 

tak, raz, ale nie udało mi się 13% 2 

tak, wiele razy, ale nie udało mi się 13% 2 
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Kolejne pytanie zadane respondentom dotyczyło palenia elektronicznych 

papierosów. Zebrany materiał badawczy wykazał, że e-papierosy pali 12% respondentów, 

z czego 3% badanych osób – kilka razy w roku, 2% – kilka razy w miesiącu, po 1% – raz             

i kilka razy w tygodniu, z kolei 5% respondentów – codziennie.  

Wykres 27. Jak często pali Pan/i e-papierosy? (N=97) 

 

PROBLEM NARKOTYKOWY 

Następnym etapem badania było zidentyfikowanie skali zażywania środków 

psychoaktywnych innych niż alkohol, przez dorosłych mieszkańców Gminy. Sięgnięcie po 

tego typu substancje zadeklarowało 4% badanych, wśród których 3% sięgnęło po nie 

jednokrotnie, natomiast 1% deklaruje zażywanie tego rodzaju środków codziennie. 

Najczęściej wskazywano na środki nasenne (3 osoby, tj. 100%). 

Wykres 28. Jak często zażywa Pan/i środki psychoaktywne (narkotyki, dopalacze, leki  

w celu odurzania)? (N=97) 
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Opinia respondentów dotycząca szkodliwości dla zdrowia dopalaczy, narkotyków, 

alkoholu, e-papierosów i papierosów przedstawia się następująco: 

 szkodliwość dopalaczy dostrzega 98% respondentów, natomiast o ich niskiej 

szkodliwości i nieszkodliwości ma przekonanie po 1% badanych; 

 narkotyki są szkodliwe zdaniem 97% badanych, według 1% są w małym stopniu 

szkodliwe, a 2% uważa, że są całkowicie nieszkodliwe; 

 ze szkodliwości alkoholu zdaję sobie sprawę 84%, z kolei brak świadomości na 

temat negatywnych konsekwencji zdrowotnych ma 16%; 

 w przypadku e-papierosów świadomość o ich szkodliwości posiada 90%,          

z kolei 9% badanych nie zdaje sobie sprawy z ich szkodliwości; 

 szkodliwość papierosów dostrzega 96% ankietowanych, natomiast nie zdaje 

sobie z niej sprawy 4% badanych mieszkańców.  

Wykres 29. Jak ocenia Pan/i szkodliwość poniższych substancji dla zdrowia? (N=97) 
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Respondentom zostało również zadane pytanie o znajomość konkretnych miejsc 

na terenie swojej miejscowości, gdzie można pozyskać narkotyki lub dopalacze. Badania 

wykazały stosunkowo wysoki odsetek ankietowanych deklarujących znajomość takich 

miejsc (16%), przy czym większy odsetek wskazał na znajomość konkretnej osoby (10%).   

W dalszej kolejności odpowiedzi padły również na centrum miejscowości (4%) oraz szkołę 

i jej otoczenie (2%). Odpowiedź „inne” zaznaczyło 3% respondentów, którzy wymienili 

staw w Krzemieniewie, tzw. śmietnisko koło lasu, jako miejsce, gdzie można pozyskać 

środki psychoaktywne. 

Wykres 30. Czy zna Pan/i miejsca w swojej miejscowości gdzie można kupić narkotyki lub 

dopalacze? (N=97) 

 

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

PROBLEM PRZEMOCY 

 

Dalsza część raportu stanowi próbę oszacowania skali problemu przemocy wśród 

dorosłych mieszkańców Gminy. Kolejny wykres przedstawia odpowiedzi ankietowanych na 

pytanie o znajomość kogoś w swoim otoczeniu, kto jest osobą doświadczającą przemocy 

w swoim domu. 4% odpowiedziało, że zna jedną taką osobę, 10% – kilka osób, a 3% – 

wiele osób. Co trzeci respondent nie jest pewien czy zna taką osobę (32%), natomiast 

połowa badanych nie zna osób doświadczających przemocy domowej (50%). 
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Wykres 31. Czy zna Pan/i kogoś w swoim otoczeniu, kto jest osobą doświadczającą 

przemocy w swoim domu? (N=97) 

 
Skala problemu przemocy na terenie Gminy została zweryfikowana również dzięki 

odpowiedziom respondentów na pytanie o to, czy zdarzyło im się doświadczyć tego 

problemu w ciągu ostatniego roku. Z zebranych danych wynika, że w okresie ostatnich                

12 miesięcy poprzedzających badanie, przemocy doznało 14% mieszkańców, wśród 

których 6% doświadczyło jej 1 raz, 5% – 2-10 razy, 2% – 11-20 razy, natomiast 1% – więcej 

niż 30 razy. 

Wykres 32. Jak często, w okresie 12 miesięcy zdarzyło się Panu/i doświadczyć przemocy? 

(N=97) 

 

Mieszkańcy, którzy przyznali, że doznali przemocy, zostali następnie poproszeni       

o określenie jej rodzaju. Z deklaracji ankietowanych wynika, że najczęściej doznawanym 

rodzajem przemocy była przemoc psychiczna – wskazało na nią 11 badanych, tj. 85%. 

Mobbingu doświadczyło 3 respondentów (tj. 23%), przemocy fizycznej i zaniedbania – po 
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2 badanych (po 15%), z kolei po 1 osobie wskazało na doznanie przemocy seksualnej             

i ekonomicznej (po 8%). 

Tabela 22. Jakiego rodzaju przemocy Pan/i doznał/a w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 

(N=14) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

przemoc psychiczna 85% 11 

mobbing 23% 3 

przemoc fizyczna 15% 2 

zaniedbanie 15% 2 

przemoc seksualna 8% 1 

przemoc ekonomiczna 8% 1 

nie wiem 0% 0 

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

Spytaliśmy respondentów również o to, kto stosował wobec nich przemoc. Analiza 

materiału badawczego wykazała, że najwięcej osób doznało przemocy ze strony 

kolegi/koleżanki z pracy (4 osoby, tj. 29%). Mieszkańcy wskazywali również 

partnera/partnerkę, męża/żonę, pracodawcę oraz osobę nieznajomą (po 3 osoby, tj. 21%), 

po 2 odpowiedzi padły na mamę i tatę (14%), a pojedyncze wskazania dotyczyły dziadków 

oraz dzieci (po 7%). 

Tabela 23. Kto stosował wobec Pana/i przemoc? (N=14) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

kolega/koleżanka z pracy 29% 4 

partner/partnerka 21% 3 

mąż/żona 21% 3 

pracodawca 21% 3 

nieznajomy/a 21% 3 

mama 14% 2 

tata 14% 2 

dziadkowie 7% 1 

dziecko/dzieci 7% 1 

rodzeństwo 0% 0 

inne osoby 0% 0 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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Zebrane w procesie badawczym dane pokazują, iż do stosowania przemocy 

przyznało się 5% badanych mieszkańców z gminy Krzemieniewo. 3% respondentów 

zastosowało ją jednokrotnie, natomiast po 1% – 2-10 razy oraz więcej niż 30 razy. Jak 

wynika z odpowiedzi ankietowanych, przemoc była stosowana przez nich przede 

wszystkim w stosunku do osób nieznajomych (3 osoby, tj. 60%), a także wobec rodziców            

i dziadków (po 1 osobie, tj. 20%). 

Wykres 33. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy doszło do sytuacji gdzie zastosował/a Pan/i 

przemoc wobec drugiej osoby? (N=97) 

 

Kolejną analizowaną w Diagnozie kwestią była opinia dorosłych mieszkańców 

Gminy, na temat stosowania kar fizycznych w stosunku do dzieci. W odniesieniu do 

prezentowanych danych warto zwrócić uwagę, że wśród części respondentów występuje 

tolerancja przemocy jako metody wychowawczej – kary fizyczne popiera 6% badanych,  

z kolei 30% miało trudność w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie. Jednoznacznie 

negatywnie ocenia tego typu zachowanie 64% mieszkańców.   

Wykres 34. Czy Pana/i zdaniem stosowanie kar fizycznych w stosunku do dzieci jest dobrą 

metodą wychowawczą? (N=97) 
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Aby ocenić skalę zjawiska cyberprzemocy wśród mieszkańców gminy 

Krzemieniewo, poprosiliśmy ankietowane osoby o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 

zdarzyło im się doświadczyć, którejś z niżej wymienionych form cyberprzemocy.  

Z deklaracji respondentów wynika, że problemu tego doznało 41% badanych, w tym:  

21% wyłudzenia pieniędzy, po 14% – wyzywania i podszywania się, 9% – 

grożenia/straszenia, 8% – ośmieszania/poniżania, 4% – rozsyłania ośmieszających 

filmików/zdjęć, z kolei 3% szantażowania.  

Wykres 35. Czy doznał/a Pan/i kiedykolwiek, którejś z niżej wymienionych form 

cyberprzemocy (czyli przemocy w Internecie)? (N=97) 

 

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

Do stosowania cyberprzemocy przyznało się 5% respondentów, w tym po  

3% badanych ośmieszania/poniżania oraz wyzywania, 2% – grożenia/straszenia, a po 1% 

dopuściło się wyłudzenia pieniędzy, rozsyłania ośmieszających zdjęć/filmików, 

szantażowania oraz podszywania się. 1% wskazał również na inne formy cyberprzemocy, 

gdzie wymieniono pisanie niemiłych komentarzy. Zdecydowana większość badanych, bo 

95% nie stosowała cyberprzemocy. 
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Wykres 36. Czy stosował/a Pan/i kiedykolwiek, którąś z niżej wymienionych form 

cyberprzemocy (czyli przemocy w Internecie)? (N=97) 

 

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

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

W pierwszym pytaniu bloku tematycznego dotyczącego działań profilaktycznych, 

zostało zadane pytanie o znajomość instytucji/placówek funkcjonujących na terenie 

Gminy. Jak wynika z prezentowanych danych, najwięcej badanych wykazało znajomość 

Ośrodka Pomocy Społecznej (91%). Co trzeci badany wskazał na Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (31%), a co piąty ankietowany wskazał na Zespół 

Interdyscyplinarny (21%). 5% ankietowanych zaznaczyło punkt konsultacyjny, z kolei 4% –

placówki wsparcia dziennego. 7% respondentów nie słyszało o powyższych 

instytucjach/podmiotach, z kolei 1% (1 osoba) wskazała na inne podmioty, gdzie 

wymieniony został Urząd Gminy Krzemieniewo. 
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Wykres 37. O jakich instytucjach/placówkach funkcjonujących na terenie Gminy Pan/i 

słyszał/a? (N=97) 

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

W kwestii znajomości danych kontaktowych do instytucji, gdzie można się zgłosić                

w razie problemów, wyniki kształtują się na zróżnicowanym poziomie. Blisko co czwarty 

mieszkaniec biorący udział w badaniu nie jest pewny, czy zna takie dane kontaktowe 

(24%), 31% zna dobrze tego typu dane, a 15% zna je bardzo dobrze. 30% badanych 

stwierdziło, że nie zna danych do miejsc, w których można uzyskać pomoc i nie wie gdzie 

szukać pomocy. 

Wykres 38. Czy zna Pan/i dane kontaktowe do instytucji pomocowych, gdzie można się 

zgłosić w razie problemów? (N=97) 
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KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

Kolejny blok pytań miał na celu sprawdzenie w jaki sposób oraz jak często 

mieszkańcy gminy Krzemieniewo korzystają z urządzeń elektronicznych. Zebrany materiał 

badawczy wykazał, iż swój czas poświęca na to większość dorosłych mieszkańców.  

83% badanych robi to codziennie, 8% – od czasu do czasu, natomiast 4% – rzadko. 

Również 4% respondentów zadeklarowało, że nie korzysta z tego rodzaju urządzeń             

w ogóle. 

Wykres 39. Jak często korzysta Pan/i  z poniższych urządzeń elektronicznych i Internetu 

(komputer, tablet, telefon komórkowy, konsola do gier)? (N=97) 

 

Zadaliśmy respondentom pytanie również o to, ile czasu w ciągu dnia spędzają na 

korzystaniu z urządzeń elektronicznych. Najwięcej osób poświęca na to do 1 godziny oraz 

powyżej 1 godziny do 3 godzin (po 38 osób, tj. 42%). 10 osób korzysta z tego rodzaju 

urządzeń powyżej 3 godzin do 5 godzin (11%), natomiast 4 respondentów poświęca na to 

duże ilości czasu – powyżej 7 godzin (4%). 2 osoby pominęły to pytanie w ankiecie. 

Tabela 24. Ile godzin poświęca Pan/i na korzystanie z urządzeń elektronicznych i Internetu 

w ciągu dnia, w którym ich Pan/i używa (nie wliczając w to godzin pracy)? (N=92) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

do 1 godziny 42% 38 

powyżej 1 godziny do 3 godzin 42% 38 

powyżej 3 godzin do 5 godzin 11% 10 

powyżej 5 godzin do 7 godzin 0% 0 

powyżej 7 godzin 4% 4 
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W dalszej kolejności mieszkańcy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy zdarza się im 

korzystać z urządzeń elektronicznych/Internetu dłużej niż wstępnie zakładali. Twierdząco 

odpowiedziało 87 osób (95%), w tym: 10 osobom zdarza się to bardzo często (11%),  

19 badanym – często (21%), natomiast po 29 respondentom czasami i rzadko (po 32%). 

Tabela 25. Czy zdarza się Panu/i korzystać z urządzeń elektronicznych/Internetu dłużej niż 

wstępnie Pan/i zakładał/a? (N=92) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

bardzo często 11% 10 

często 21% 19 

czasami 32% 29 

rzadko 32% 29 

nigdy 5% 5 

HAZARD 

W celu określenia skali podejmowania zachowań hazardowych przez dorosłych 

mieszkańców Gminy, respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie, 

czy grali w gry na pieniądze w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie. 

Zebrany materiał badawczy wykazał, że styczność z takimi grami miało 8% dorosłych 

mieszkańców gminy Krzemieniewo, wśród których 5% wskazało, że grało w nie 1-5 razy, 

1% przyznał, że podejmował się tego 6-10 razy, z kolei 2% – częściej niż 20 razy.  

Wykres 40. Jak często Pan/i grał/a lub obstawiał/a gry na pieniądze w ciągu ostatnich  

12 miesięcy? (N=97) 
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Analiza danych wskazuje na to, iż największa część badanych deklarujących granie                  

w gry na pieniądze przeznacza na to wysokie kwoty, tj. powyżej 100 zł (3 osoby, tj. 38%). 

Po 2 odpowiedzi respondentów padły na 1-5 zł oraz 6-10 zł (po 25%), z kolei 1 respondent 

wskazał na przedział 51-100 zł (13%). 

Tabela 26. Jaką kwotę pieniężną jednorazowo przeznacza Pan/i na gry na pieniądze? 

(N=8) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

1-5 zł 25% 2 

6-20 zł 25% 2 

21-50 zł 0% 0 

51-100 zł 13% 1 

powyżej 100 zł 38% 3 

W kolejnym pytaniu osoby grające w gry na pieniądze miały odpowiedzieć czy 

zdarzyło im się kiedykolwiek przeznaczyć na nie większą kwotę pieniężną niż wstępnie 

zakładali. Do takiej sytuacji przyznało się 3 respondentów (38%), z kolei 4 badanych 

udzieliło odpowiedzi przeczącej (50%). 1 osoba stwierdziła, że nie przewiduje określonej 

kwoty na gry hazardowe (13%). 

Tabela 27. Czy zdarzyło się Panu/i kiedykolwiek przeznaczyć na gry na pieniądze większą 

kwotę pieniężną niż wstępnie Pan/i zakładał/a? (N=8) 

Odpowiedź % Liczba odp. 

tak 38% 3 

nie 50% 4 

nie wiem 0% 0 

nie przewiduje określonej kwoty 13% 1 
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INNE UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE  

Następnym etapem badania było sprawdzenie skali problemu nadmiernego 

korzystania z urządzeń elektronicznych/Internetu wśród dorosłych mieszkańców oraz 

dzieci i młodzieży. Zebrany materiał badawczy wykazał, że w opinii 40% ankietowanych, 

nadmierne korzystanie z tego typu urządzeń wśród dorosłych mieszkańców stanowi 

problem. Zdaniem aż 86% badanych problem ten dotyczy dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy. 

Tabela 28. Czy Pana/i zdaniem nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych/ 

Internetu stanowi w Gminie znaczny problem wśród: (N=97) 

wyszczególnienie TAK NIE 

dorosłych mieszkańców 40% 60% 

dzieci i młodzieży 86% 14% 

 

W kolejnym pytaniu badani mieli ustosunkować się do kilku stwierdzeń. Z poniższej 

tabeli wynika, że: 

 52% badanych podejmuje się dobrowolnej pracy dodatkowej (nadgodziny), 

 53% respondentów nawet, gdy jest w domu to myśli o pracy, 

 76% ankietowanym zdarza się kupić więcej rzeczy, niż początkowo 

przewidywali, 

 12% badanych zdarza się kupić rzeczy, które przekraczają ich możliwości 

finansowe, 

 37% osób „zajada” stres i intensywne emocje, 

 26% badanych kontroluje swoją wagę przez intensywne ćwiczenia                               

i restrykcyjną dietę. 

Jak przedstawiają dane zamieszczone w poniższej tabeli, istnieje konieczność 

monitorowania sytuacji mieszkańców Gminy, pod kątem uzależnień behawioralnych, 

ponieważ wśród wysokiego odsetka badanych dostrzec można symptomy świadczące                  

o ryzyku wystąpienia zakupoholizmu, pracoholizmu, jak i zaburzeń odżywiania. 
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Tabela 29. Proszę o ustosunkowanie się do poniższych stwierdzeń zaznaczając                 

X w odpowiednim miejscu. (N=97) 

wyszczególnienie TAK NIE 

Podejmuję się dobrowolnej pracy dodatkowej (nadgodziny). 52% 48% 

Nawet gdy jestem w domu, myślę o pracy. 53% 47% 

Zdarza mi się kupić więcej rzeczy niż początkowo przewidywałem/am. 76% 24% 

Zdarza mi się kupić rzeczy, które przekraczają moje możliwości 

finansowe. 
12% 88% 

„Zajadam” stres i intensywne emocje. 37% 63% 

Kontroluję swoją wagę przez intensywne ćwiczenia i restrykcyjną dietę. 26% 74% 
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Wnioski z badania ankietowego przeprowadzonego 

wśród uczniów 
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Wnioski z badania ankietowego przeprowadzonego 

wśród dorosłych mieszkańców 
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Rekomendacje  

 Ograniczanie dostępności napojów alkoholowych na terenie Gminy, 

zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży (redukowanie liczby 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych i maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, regularne kontrole 

punktów przez członków GKRPA); 

 włączanie się w lokalne oraz ponadlokalne kampanie profilaktyczne,             

a także tworzenie autorskich akcji; 

 realizowanie programów profilaktycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem programów o udowodnionej skuteczności, 

rekomendowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania 

Uzależnieniom; 

 rozwój i stałe zwiększanie dostępności do poradnictwa, terapii                            

i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób zmagających się                       

z problemem uzależnienia od alkoholu, osób współuzależnionych 

oraz osób z syndromem dorosłych dzieci alkoholików (DDA); 

 podnoszenie kompetencji osób i instytucji działających w obszarze 

uzależnienia od alkoholu, poprzez organizowanie szkoleń i kursów; 

 prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla sprzedawców 

z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. 

 

 Promowanie wśród społeczności lokalnej zdrowego trybu życia, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 

 ograniczanie dostępności do papierosów dla dzieci i młodzieży na 

terenie Gminy; 

 rozpowszechnianie materiałów profilaktycznych, dotyczących 

szkodliwości nikotyny; 

 wdrażanie do placówek ochrony zdrowia Programów Profilaktyki 

Chorób Odtytoniowych, skierowanych do osób mających więcej niż 18 

lat i palących papierosy lub inne wyroby tytoniowe, będących  

w średnim wieku (między 40 a 65 lat); 

 zachęcanie placówek oświatowych do wprowadzania szkolnych 

programów zapobiegania palenia tytoniu oraz wzmocnienie 

egzekwowania zakazu palenia tytoniu oraz papierosów 

elektronicznych na terenie szkół oraz w ich pobliżu.  
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 Wyeliminowanie dystrybucji nielegalnych substancji na terenie Gminy, 

poprzez zwiększenie działań Policji i innych służb w zakresie 

przeciwdziałania handlu narkotykami; 

 przeprowadzanie szkoleń/warsztatów dla rodziców oraz 

wychowawców, na temat rozpoznawania i reagowania w przypadku 

zażywania przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych; 

 prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej, informującej                

o konsekwencjach społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania 

narkotyków i dopalaczy; 

 poprawa funkcjonowania osób uzależnionych od narkotyków lub 

zażywających je w sposób szkodliwy, poprzez rehabilitację, 

ograniczanie szkód zdrowotnych oraz reintegrację społeczną; 

 inicjowanie poszerzania oferty placówek ochrony zdrowia  

o programy wychodzenia z narkomanii. 

 

 Prowadzenie akcji informacyjnych mających na celu podniesienie 

świadomości społeczności lokalnej w zakresie przemocy w rodzinie,      

a także motywowanie do przełamywania tzw. „zmowy milczenia”  

w środowisku rodzinnym i sąsiedzkim; 

 promowanie w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych 

oraz wsparcia dziennego postaw wolnych od przemocy rówieśniczej; 

 upowszechnienie informacji o dostępnych miejscach w środowisku 

lokalnym, w których świadczona jest pomoc medyczna, 

psychologiczna, prawna, socjalna oraz zawodowa osobom dotkniętym 

przemocą; 

 zacieśnianie współpracy z przedstawicielami służb realizujących 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy i wymiaru 

sprawiedliwości, poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych spotkań, 

konferencji lub szkoleń; 

 realizowanie procedury „Niebieskie Karty” oraz organizowanie  

i finansowanie szkoleń dla podmiotów biorących w niej udział, 

dotyczących obowiązujących procedur i zasad podejmowania 

interwencji. 

  



   

Rekomendacje 

 

57 

 Prowadzenie strategii profilaktycznych w zakresie uzależnień 

behawioralnych, poprzez rozwijanie umiejętności psychospołecznych 

dzieci oraz kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów; 

 tworzenie i rozwój alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla 

osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży na terenie Gminy; 

 zwiększanie kompetencji zawodowych w szczególności pedagogów 

oraz psychologów szkolnych, w zakresie rozpoznawania i udzielania 

wsparcia w przypadku wystąpienia problemu uzależnień 

behawioralnych; 

 poszerzenie istniejącej oferty miejsc udzielających pomocy i wsparcia  

o poradnictwo w zakresie uzależnień behawioralnych, a także 

proponowanie terapii w placówkach specjalistycznych; 

 uwrażliwianie społeczności lokalnej na temat ryzyka jakie niosą za 

sobą uzależnienia behawioralne, poprzez dostarczanie i udostępnianie 

rzetelnych informacji. 
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