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1. WPROWADZENIE
W literaturze przedmiotu odnaleźć można różnego rodzaju podejścia definicyjne
do określenia zjawisk i problemów społecznych czy też kwestii społecznych. Według
Colemana i Kerbo problem społeczny to: ,,stan, który znacząca liczba ludzi uważa za problem”
[Coleman i Kerbo, 2009]. Podkreślają też inne określenie, które precyzuje, że „Problem
społeczny to stan, który jest istotnych rozmiarów różnicą między ideami społecznymi a ich
aktualnym rzeczywistym ukształtowaniem”. [Coleman i Kerbo, 2009, s. 2]. Z kolei Kornblum,
Julian i Smith definiują problem społeczny jako: „Zachowanie, które odbiega od przyjętych
norm i wyłamuje się ze społecznej struktury ze względu na to, że jednostkowe i zbiorowe cele
nie zostały osiągnięte, stan o którym znacząca liczba ludzi jest przekonana, że powinien być
naprawiony poprzez działanie społeczne” [Kornblum, Julian i Smith, 2010, s. 541].
W nowej, pochodzącej z 2014 r. wersji klasycznego podręcznika Social Problems Eitzen,
Zinn i Smith określili, że problemy społeczne będą:
(1) społecznie wywołanymi uwarunkowaniami, które skutkują psychicznym
i materialnym cierpieniem wybranych kategorii w populacji;
(2) działaniami i warunkami, które łamią normy i wartości występujące w danym
społeczeństwie [Eitzen, Zinn i Smith, 2014, s. 10].
Natomiast problem społeczny: w definicji J. Sztumskiego, to: ,,zjawisko uznawane za
niepożądane, które spotyka się z krytyczną oceną znacznej liczby ludzi, a ponadto wydaje im
się ono możliwe do przezwyciężenia przez zbiorowe działanie”1. W świetle tej definicji muszą
pojawić się cztery istotne elementy, aby można było mówić o problemie społecznym:


problem społeczny jest zjawiskiem niepożądanym;



wywołuje krytykę znacznej liczby ludzi;



jest zjawiskiem możliwym do przezwyciężenia;



można go przezwyciężyć przez zbiorowe działanie.

1

Sztumski, J. 2005. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice : „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe.
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Badania socjologiczne mogą i powinny w obecnych czasach służyć inwentaryzacji,
diagnozie oraz prognozie i jej ewaluacji odnośnie do zjawisk i problemów społecznych
w miastach i gminach. Badania powinny być pierwszą fazą procesu diagnozowania zjawisk
i problemów społecznych oraz tworzenia wszelkiego rodzaju strategii ich rozwiązywania.
Diagnoza zjawisk i problemów społecznych jest niezbędna z punktu widzenia choćby
zespołu planującego budżet miasta, który musi uwzględniać środki nie tylko na rozwiązywanie
problemów społecznych, ale i przeciwdziałanie im. Znajomość zjawisk i problemów
społecznych gminy jest podstawą formowania społecznej polityki gminnej. Praktyka ta jest
integralnym

elementem

działań

planistycznych

większości

miast

i

gmin.

Mając zdiagnozowane zjawiska i problemy społeczne w gminie, można efektywniej
wykorzystywać środki budżetowe i przygotowywać określone działania ograniczające lub
zwalczające ich dotkliwe skutki dla społeczności zamieszkującej określony obszar
urbanistyczny.
Rola diagnozy jest wysoce praktyczna. Składające się nań opracowanie są przede wszystkim
narzędziem stanowiącym punkt wyjścia do pracy różnych służb społecznych miasta, czy gmin.
Przedstawiane w niej materiały winny bowiem pomagać służbom społecznym zarówno w fazie
planowania, jak i wdrażania oraz kontrolowania przebiegu programów przeciwdziałania,
a także rozwiązywania i ograniczania zasięgu zjawisk i problemów społecznych. Analiza
rzeczywistej sytuacji jest punktem wyjścia do jej oceny i opracowania właściwego scenariusza
działań.
Diagnoza i monitoring problemów społecznych są niezbędne do tego, aby prowadzić
skuteczne i użyteczne działania służące ich rozwiązywaniu. To jest główny cel diagnozowania
i monitorowania, ale warto zwrócić uwagę również na szczegółowe cele, które można osiągnąć
dzięki ich prowadzeniu. Diagnoza problemów społecznych służy identyfikacji:
• problemów „ukrytych”,
• przyczyn i skutków problemów,
• skali i zakresu problemów oraz grup społecznych, których problemy dotyczą,
• problemów społecznych w danym układzie geograficznym lub administracyjnym (na
przykład wieś–miasto czy gmina–powiat),
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• działań i zasobów mogących służyć rozwiązywaniu problemów i/lub łagodzeniu ich
skutków,
• wskaźników monitorowania problemów i skuteczności działań służących ich
rozwiązywaniu.
Przeprowadzenie rzetelnej diagnozy problemów społecznych jest czynnikiem
zwiększającym wiarygodność i zaufanie społeczne do proponowanych działań, które służą
rozwiązywaniu problemów, i instytucji je realizujących.

1.1.

Cele i ogólne założenia badania

Poniższa diagnoza społeczna realizowana na zlecenie Gminy Drawsko, ma na celu ukazanie
skali różnych problemów społecznych na terenie gminy. Zakres działań badawczych odnosił
się do zidentyfikowania następujących kwestii:


zidentyfikowania problemów uzależnień wśród dzieci, młodzieży, dorosłych
mieszkańców i sprzedawców,



zidentyfikowania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe,



określenia skali oraz zakresu problemów uzależnień,



zidentyfikowania skutków występujących problemów,



pokazania

rozwiązań mających

na

celu

wyjaśnienie

sytuacji

problemowej

lub złagodzenie jej skutków.
Przeprowadzone badanie diagnozujące problemy społeczne składało się z kilku etapów, które
zostały przedstawione poniżej.
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Graf.1. Schemat działań badawczych.

1.2.

Planowanie badania
diagnozującego
problemy.

Określenie
obszarów
tematycznych.

Określenie
problemu
badawczego.

Wybór metod i
technik
badawczych, dobór
próby.

Proces zbierania
danych.

Analiza i
interpretacja
danych.

Opracowanie
wniosków i
rekomendacji.

Opracowanie
raportu z badania.

Problematyka badania

Celem przeprowadzonych badań była analiza wybranych problemów społecznych,
występujących na terenie gminy. Badany obszar dotyczył poniższych kwestii:
Graf 2. Problematyka badawcza:

Problem alkoholowy
Problem nikotynowy
Problem narkotykowy
Problem przemocy domowej
Problem przemocy rówieśniczej i szkolnej
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Problem alkoholowy (alkoholizm) - 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 alkoholowy jest jednym
z najpoważniejszych i najpowszechniejszych problemów społeczeństwa polskiego,
w związku z tym tej kwestii poświęcono najwięcej miejsca w niniejszej diagnozie.



Problem narkotykowy (narkomania) – według ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
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 W niniejszym raporcie zwrócono uwagę przede
wszystkim na następujące kwestie związane z owym zjawiskiem: rozpowszechnienie
i dostępność narkotyków oraz dopalaczy, skala problemu wśród dorosłych
mieszkańców, dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy;



Problem

nikotynowy

(nikotynizm)

–

jest

zjawiskiem,

które

polega

na regularnym zażywaniu tytoniu, w skład którego wchodzi nikotyna – silna trucizna
oraz szereg innych substancji, które wykazują negatywny wpływ na nasz organizm.
Niniejsza diagnoza ma na celu ukazanie skali uzależnienia oraz dostępności dla dzieci
i młodzieży szkolnej na terenie gminy, a także skali problemu wśród dorosłych
mieszkańców Gminy Drawsko.

2

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

3

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2019 poz. 852)
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Zjawisko przemocy w rodzinie - ten rodzaj przemocy często określany jest także
mianem ,,przemocy domowej”. W polskim porządku prawnym charakterystykę
i definicję zjawiska przemocy w rodzinie zawiera Ustawa z dnia 29 lipca 2005r
,,O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”4. Wskazano w niej, iż za ,,przemoc
w rodzinie” uważa się jednorazowe lub powtarzające się wielokrotnie ,,umyślne
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste” członków danej
rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących ze sprawcą tego rodzaju
zachowań. Podobną charakterystykę tego zjawiska zawarto w Kodeksie Karnym (art.
207

K.K.),

w

którym

istnieje

pojęcie

,,znęcania

się”

fizycznego

lub psychicznego nad osobą najbliższą lub ,,inną osobą pozostającą w stałym
lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny” 5.
Charakterystyczną cechą przemocy w rodzinie jest wykorzystanie przez sprawców tego
rodzaju zachowań, posiadanej siły i dominacji nad innymi członkami rodziny, w celu
podporządkowania ich i zmuszenia do określonych zachowań. Z tego powodu osobami
doznającymi przemocy są najczęściej osoby, które w strukturze danej rodziny są zależne
od swych opiekunów lub bliskich.


Zjawisko przemocy rówieśniczej i szkolnej - ,,wszelkie nieprzypadkowe akty godzące
w wolność osobistą jednostek lub przyczyniające się do fizycznej, a także psychicznej
szkody

osoby,

wykraczające

poza

społeczne

zasady

wzajemnych

relacji”6.

Coraz powszechniejszym rodzajem agresji rówieśniczej jest dręczenie jednych uczniów
przez drugich, które często ma miejsce także w środowisku wirtualnym
(cyberprzemoc). Przemoc rówieśnicza może przybierać formę przemocy bezpośredniej
oraz pośredniej. Sprawcą przemocy rówieśniczej może być pojedyncza osoba lub grupa.

4
5

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2020 poz. 218)
J. Polanowski, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka., Wydawnictwo Edukacyjne

,,Parpamedia”, Warszawa 1999, s. 21.
6

I. Pospieszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
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2. METODOLOGIA BADANIA
2.1. Uzasadnienie i wybór techniki badawczej
Istotą badania było poznanie opinii oraz postaw względem wybranych problemów
społecznych: problemu alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego oraz zjawiska przemocy
domowej, rówieśniczej i szkolnej. W tym celu zdecydowano się na przeprowadzenie
komplementarnych badań, zrealizowanych wśród: dorosłych mieszkańców, uczniów
uczęszczających do szkoły podstawowej oraz sprzedawców. Każda grupa respondentów
wniosła coś nowego względem badanych zagadnień i pozwoliła na ich lepszą diagnozę oraz
głębsze zrozumienie.
W badaniach zastosowano triangulację technik badawczych. Koncepcja badania uwzględniła
zapewnienie trafności i rzetelności planowanych działań. Wiązała się z tym przede wszystkim

Metodologia

triangulacja źródeł danych, polegająca na pozyskaniu informacji z różnych środowisk.

Badania ilościowe
Zróżnicowana próba
badawcza

Standaryzowane
narzędzia badawcze

Badania sondażowe (ilościowe) przeprowadzono wśród dorosłych mieszkańców na terenie
Gminy Drawsko za pomocą metody CAWI (badanie za pomocą ankiety internetowej). Link
odnoszący się do ankiety internetowej został umieszczony na głównej stronie Urzędu Gminy
Drawsko. Uzupełnione przez dorosłych mieszkańców ankiety zostały odesłane w formie
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elektronicznej w postaci zestawienia wszystkich danych, co zapewniło badanym pełną
anonimowość.
Badanie sprzedawców zostało wykonane zgodnie z metodologią ilościową, za pomocą metody
PAPI (wywiad bezpośredni realizowany przy użyciu papierowej ankiety). Wykorzystana
technika

badawcza

opierała

się

na

bezpośrednim

komunikowaniu

się

ankietera

z respondentami, przy wykorzystaniu ustrukturyzowanego narzędzia badawczego, jakim był
kwestionariusz ankiety.
W przypadku uczniów zastosowano badanie ankietowe za pomocą ankiety internetowej
(CAWI). Przed przystąpieniem do ankietowania dzieci i młodzieży szkolnej, za każdym razem
uzyskiwano zgodę dyrekcji placówki szkolnej na przeprowadzenie badania, udzielano
informacji o całkowitej anonimowości oraz o zasadach wypełniania kwestionariuszy,
by zminimalizować ryzyko występowania braków danych.

2.2. Dobór próby
Badana zbiorowość jest zbyt liczna, aby zbadać jej wszystkich członków, dlatego wybiera się
jej reprezentację. Występują dwa typy doboru próby: losowy i nielosowy. Podejmując decyzję
o wyborze doboru próby, należy kierować się tym, jaki jest cel badań. Zróżnicowany dobór
próby umożliwia pogłębienie badanych zjawisk związanych bezpośrednio z zagrożeniami
społecznymi na terenie gminy oraz uzyskanie informacji i opinii z różnych środowisk.
Na potrzeby niniejszej diagnozy zdecydowano się na zastosowanie nieprobabilistycznego
doboru próby losowej, ze względu na fakt, iż był on najbardziej odpowiedni do ustalonych
celów badawczych.
Badania zostały przeprowadzane w 2021 roku. W badaniu łącznie wzięło udział 343 osoby.
Zróżnicowany dobór próby umożliwił pogłębienie badanych zjawisk związanych bezpośrednio
z zagrożeniami społecznymi na terenie gminy oraz uzyskanie informacji i opinii z różnych
środowisk. Poniższy wykres przedstawia szczegółową strukturę próby badawczej:
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Graf. 3. Schemat próby badawczej:

Dorośli mieszkańcy - 150 osób

Uczniowie - 179 osób

Sprzedawcy - 14 osób
2.3. Narzędzia badawcze
Kwestionariusz ankiety opracowanej na potrzeby niniejszej diagnozy można podzielić
na 3 części.
1. Część adresowo-tytułową - umieszcza się ją na pierwszej stronie ankiety, gdzie
wyszczególnione są takie kwestie jak: nazwa ośrodka badawczego, tytuł
kwestionariusza oraz szczegółowe instrukcje dla respondenta.
2. Część merytoryczną - zawarte są w niej nasze pytania dotyczące badanych
zagadnień.
3. Część metryczkową - zawarte są w niej dane dotyczące respondenta. Są to np. płeć,
wykształcenie, stan cywilny, przedział wiekowy lub miejsce zamieszkania. Informacje
te pozwalają na korelacje z innymi pytaniami zawartymi w ankiecie.
Kwestionariusz ankiety użyty do zebrania danych miał podobną konstrukcję niezależnie od
badanej grupy. Składał się z pytań zamkniętych jednego lub wielokrotnego wyboru. Ze względu
na specyfikę poszczególnych grup dokonano spersonalizowania pytań, dostosowując ich
charakter do profilu respondenta. Wyniki przedstawione w raporcie mają charakter
procentowy.
Ewentualne dysproporcje związane są z zaokrągleniem do liczb całkowitych
(maksymalnie +/- 1%).
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3. ANALIZA DANYCH ZASTANYCH GMINY DRAWSKO
Punktem wyjścia przeprowadzonych badań wśród mieszkańców Gminy Drawsko była
analiza danych zastanych, której celem było rozeznanie się w sytuacji społeczno –
ekonomicznej gminy. Przed przystąpieniem do konstruowania narzędzi badawczych oraz
realizacji badań, dokładnej analizie poddano informacje dotyczące problemów społecznych
występujących w Gminie Drawsko oraz instytucji funkcjonujących w gminie. Niniejszy
rozdział stanowi podsumowanie zebranego materiału badawczego. Stanowi on wprowadzenie
do głównej części diagnozy, tj. prezentacji wyników badań.

3.1. Położenie gminy
Gmina Drawsko jest gminą wiejską,
zlokalizowaną w północno-zachodniej
części województwa wielkopolskiego,
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.
Od północy graniczy z gminą Krzyż,
od wschodu z gminą Wieleń, od
południa z gminą Sieraków w powiecie
międzychodzkim oraz z gminą Wronki
w powiecie szamotulskim, a od
zachodu z gminą Drezdenko
w powiecie strzelecko-drezdeneckim
w województwie lubuskim. Północną
granicę wyznacza rzeka Noteć. Powierzchnia ogólna gminy wynosi 162,95 km2. Gmina
stanowi 9,0% powierzchni powiatu.
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3.2.

Sytuacja demograficzna

Według danych z 2020 roku, Gmina Drawsko ma 6 204 mieszkańców (w tym 3075 kobiet
i 3129 mężczyzn), czyli zamieszkuje ją 6,6% ludności powiatu. 50,0% mieszkańców stanowią
kobiety, a drugie 50,0% mężczyźni. Współczynnik feminizacji wynosi 100, czyli na każdych
100 mężczyzn przypada 100 kobiet. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 2,1%.
Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku
mieszkańców województwa wielkopolskiego (40,7 lat) oraz nieznacznie mniejszy od średniego
wieku mieszkańców całej Polski (41,9 lat). W przypadku kobiet z Gminy Drawsko średni wiek
wynosi 40,8 lat, a wśród mężczyzn 39,0 lat.
Graf 1. Średni wiek mieszkańców Gminy Drawsko, Województwa Wielkopolskiego i Polski

Rozkład liczebności mieszkańców przedstawia poniższa piramida wieku. Pokazuje ona,
iż liczba kobiet znacznie przeważa nad liczbą mężczyzn od kategorii wiekowej 65 – 69 lat.
Kobiety stanowią liczebną przewagę nad mężczyznami w starszych kategoriach wiekowych.
Natomiast analizując młodsze grupy można dostrzec, iż w przeważającej liczbie przypadków
nie obserwuje się znacznej dysproporcji pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn. W młodszych
grupach wiekowych liczba chłopców delikatnie przewyższa liczbę dziewczynek.
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Graf 2.Piramida wieku mieszkańców Gminy Drawsko

Analizując sytuację demograficzną Gminy Drawsko należy również zwrócić uwagę
na strukturę mieszkańców w podziale na wiek. W roku 2019 ludność w wieku nieprodukcyjnym
stanowiła 37,9 % ludności gminy. Obywatele wieku produkcyjnego (przez ludność w wieku
produkcyjnym rozumie się osoby zdolne do pracy, znajdujące się w wieku 18 – 64 lat
w przypadku mężczyzn oraz 18 – 59 lat w przypadku kobiet) stanowili 62,1 % ludności gminy.
Tab.1. Liczba ludności Gminy Drawsko w podziale na wiek:

Ogół ludności w wieku:

2020

w wieku przedprodukcyjnym (0 - l7)

K – 548

M - 576

w wieku produkcyjnym (18 - 65)

K – 2 003

M – 2 176

w wieku mobilnym (45 – 59)
w wieku poprodukcyjnym (po 60)

K-

892

K – 776

M - 667
M - 628
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Współczynnik obciążenia demograficznego to stosunek ludności w wieku nieprodukcyjnym do
liczebności wieku produkcyjnego. W przypadku Gminy Drawsko wskaźnik ten w roku 2019
wynosił 61,0. Co wskazuje na fakt, iż następuje proces starzenia się ludności gminy. Ten
wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc mniejszy od wskaźnika dla województwa
wielkopolskiego (66,3) oraz mniejszy od wskaźnika obciążenia demograficznego dla całej
Polski (66,7).
Zgodnie z danymi z roku 2019, w Gminie Drawsko jest 1 435 mieszkańców w wieku
potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 697 kobiet oraz 738 mężczyzn).
Na stan i strukturę ludności decydujący wpływ mają zjawiska demograficzne, określane jako
ruch naturalny. Zalicza się do nich m.in. urodzenia i zgony, a także małżeństwa, rozwody
oraz migracje.
Analizując stan cywilny mieszkańców można zauważyć, iż 0,7% mieszkańców gminy Drawsko
jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9%
to wdowy/wdowcy.
Mieszkańcy Gminy Drawsko zawarli w 2019 roku 18 małżeństw, co odpowiada 3,1
małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa
wielkopolskiego (5,0) oraz znacznie mniej od wartości dla Polski (4,8). W tym samym okresie
odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Obserwując trend w liczbie
zawartych małżeństw w gminie można dostrzec, iż ich liczba systematycznie spada i w 2019
roku osiągnęła najniższy wskaźnik od 2002 roku.
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Wyk.1. Stan cywilny ludności Gminy Drawsko

W 2019 roku urodziło się 55 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców.
Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby
zgonów wynosi 0,94 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa (1,09) oraz
nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju (0,92).

Gmina Drawsko ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi
naturalnemu -1,38 na 1000 mieszkańców gminy Drawsko. Dla województwa wielkopolskiego
wskaźnik ten wynosi 0,9, a dla całego kraju - 0,9.
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Wyk.2.Przyrost naturalny w Gminie Drawsko

Na 1000 ludności Gminy Drawsko przypada 10,8 zgonów. Jest to więcej od średniej dla
województwa wielkopolskiego (9,8) oraz minimalnie więcej od wartości średniej dla kraju
(10,7).W 2018 roku 33,9% zgonów w Gminie Drawsko spowodowanych było chorobami
układu krążenia, przyczyną 24,7% zgonów w Gminie Drawsko były nowotwory, a 8,4%
zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Gminy
Drawsko przypada 10.83 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla
województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.
Drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na liczbę
ludności na danym obszarze są migracje, których wielkość i kierunki zależą w dużej mierze
od sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.
W 2019 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 71 wymeldowań,
w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Gminy Drawsko -38. W tym samym
roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje
to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.
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3.3 Rynek pracy
W Gminie Drawsko na 1000 mieszkańców pracują 94 osoby. 43,3% wszystkich pracujących
ogółem stanowią kobiety, a 56,7% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w Gminie Drawsko
wynosiło w 2019 roku 7,5% (8,4% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn). W województwie
wielkopolskim stopa bezrobocia wynosiła 2,8%, a w Polsce 5,2%. Jak wynika z poniższego
wykres, od roku 2013 szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w gminie ulega
systematycznemu zmniejszeniu. Co więcej, w roku 2019 osiągnęła ona najniższy wskaźnik od
roku 2004.
Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wynika, iż w 2020 roku odnotowano 91
bezrobotnych szukających pracy. Wśród tych osób, 33 osoby nie mają więcej niż 30 lat, 12
osób ma mniej niż 25 lat, a 12 osób ma więcej niż 50 lat. Natomiast 41 osób jest długotrwale
bezrobotnych, 2 osoby korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, 27 osób posiada co
najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, a 3 osoby są niepełnosprawne.
Wyk.3. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
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Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Drawsko 666 osób wyjeżdża do pracy do
innych gmin, a 149 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów
i wyjazdów do pracy wynosi -517.
Analizując sektor zatrudnienia, na podstawie danych z GUS z roku 2019, w gminie można
dostrzec, iż 27,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Drawsko pracuje w sektorze
rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,2% w przemyśle i budownictwie,
a 11,2% 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).
W Gminie Drawsko w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 384 podmioty
gospodarki narodowej, z czego 306 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 39 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało
wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (57) podmiotów zarejestrowano w
roku 2010, a najmniej (21) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (54) podmiotów
wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano
natomiast w 2019 roku.
Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w
Gminie Drawsko najwięcej (15) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną
odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można
stwierdzić, że najwięcej (365) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.
7,0% (27) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,0% (123)
podmiotów, a 60,9% (234) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała
działalność.
Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Gminie Drawsko najczęściej
deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.8%) oraz Budownictwo (18.3%).
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3.4.

Infrastruktura edukacyjna i kulturalna

Analizując sytuację społeczno – ekonomiczną gminy należy również zwrócić uwagę
na infrastrukturę edukacyjną, kulturalną i zdrowotną. W obszarze polityki społecznej na terenie
gminy działa szereg instytucji, których główny celem są działania z obszaru pomocy
społecznej, a także edukacji, kultury, sportu i rekreacji oraz profilaktyki zdrowotnej.

3.4.1. Infrastruktura edukacyjna
Instytucjami realizującymi zadania w obszarze edukacyjnym są żłobki, przedszkola
oraz szkoły podstawowe. Instytucje te nie tylko realizują zadanie opiekuńcze i edukacyjne,
ale również wdrażają programy profilaktyczne oraz w znaczący sposób mogą wpłynąć
na przeciwdziałanie problemom społecznym.
Na koniec 2020 roku do przedszkola uczęszczało 182 uczniów (87 dziewczynek i 95
chłopców). Dostępnych było 240 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w gminie Drawsko
mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 187 dzieci (99 dziewczynek
oraz 88 chłopców). Dostępnych było 241 miejsc.
Zadania w obszarze edukacji realizują szkoły podstawowe. W roku szkolnym 2020/2021, na
terenie gminy funkcjonuje 5 publicznych szkół podstawowych. Do szkół podstawowych
uczęszczało łącznie 502 dzieci.
W roku 2021, we wszystkich szkołach na terenie gminy jest zatrudnionych 120 nauczycieli oraz
6 pedagogów szkolnych.
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3.4.2.Infrastruktura kulturalna
Duże znaczenie w realizacji zadań w obszarze społecznym mają gminne instytucje kultury
oraz instytucje upowszechniające wśród mieszkańców postawy aktywne zapewniając
im możliwość uprawiania sportu i rekreacji.
Życie kulturalne na terenie Gminy Drawsko tworzą:


Sołtysi i Rady Sołeckie,



Gminny Ośrodek Kultury, Turystyki, Rekreacji i Biblioteki Publicznej Gminy
Drawsko,



szkoły,



przedszkole,



stowarzyszenia (w tym jednostki OSP),



grupy nieformalne,



inicjatywy osób prywatnych.

Najbardziej interdyscyplinarnym ośrodkiem kulturalnym funkcjonującym w gminie jest
Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki. Jest on wiodącą placówką kultury w Gminie
Drawsko, realizującą program polityki kulturalnej.

Jego podstawowym celem jest:


Rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
społeczności lokalnej;



Przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;



Kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;



Zaspokajanie lokalnych potrzeb kulturalnych różnych grup społecznych;



Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;



Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania wiedzą i sztuką;



Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego
i artystycznego;



Upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą;
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Prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej.

Według danych z 2019 w Gminie Drawsko działała jedna biblioteka i 3 filie publiczne
posiadające księgozbiór liczący 33 866 wolumenów. We wszystkich placówkach
zatrudnionych było 4 pracowników.
Do zadań Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko należy:


gromadzenie i opracowywanie zbiorów,



wypożyczanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującym
regulaminem,
udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych użytkownikom



indywidualnym i zbiorowym,


rejestracja i ewidencja pobytu użytkownika w wypożyczalni i czytelni,



prowadzenie katalogów kartkowych i kartotek pomocniczych,



świadczenie usług ksero na rzecz czytelników biblioteki i osób z zewnątrz,



opracowywanie materiałów popularyzujących bibliotekę i jej działalność,



współpraca z innymi bibliotekami.

Gmina posiada infrastrukturę dla osób, które chcą zaznać aktywnego odpoczynku. Gmina
posiada:


SZLAK PIESZY (10 km) - Drawsko (Przystań „YNDZEL”) – Ścieżka edukacyjnoprzyrodnicza „Rajczywiec” - Pomniki przyrody (grupa dębów) – krajobraz „Doliny
Noteci” – Drawsko (Przystań „YNDZEL”).



SZLAK KAJAKOWY (16 km) - Marylin – Piłka – Dzika Dolina – Brokowo –
Kamiennik – Chełst.



SZLAK ROWEROWY - niebieski (34km) - Drawsko – Kamiennik – Kwiejce – Piłka
– Drawsko.



SZLAK ROWEROWY - czerwony (24 km) - Drawsko – Pęckowo – Marylin – Piłka
– Drawsko.

Na terenie gminy znajduje się 9 zabytków wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa
Wielkopolskiego.
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Natomiast bazę sportową w Gminie Drawsko tworzą:


Gminna Sala Gimnastyczna w Drawsku,



„ORLIK” w Chełście,



boisko wielofunkcyjne w Drawsku,



boisko wielofunkcyjne w Pęckowie,



boisko trawiaste z widownią w Drawsku, w Pęckowie,



boiska sportowe w Drawskim Młynie, Piłce,



ceglany kort tenisowy w Drawskim Młynie,



ceglany kort tenisowy w Kamienniku,



miejsca rekreacji z: boiskami do siatkówki, siatkówki plażowej, koszykówki,
siłowniami zewnętrznymi, z placami zabaw, wiatami, miejscami pod ognisko itp. w
Drawskim Młynie, Marylinie, Kawczynie, Pęckowie, Kwiejcach, Drawsku, Kwiejcach
Nowych, Drawsku, Pełczy, Moczydłach, Chełście, Kamienniku.

Na terenie gminy działają następujące zespoły sportowe: LZS "Orzeł" Pęckowo oraz LZS
"Sokół" Drawsko.

3.5. Problemy społeczne występujące na terenie gminy
Oprócz instytucji kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, w Gminie Drawsko funkcjonują
również instytucje, których celem jest pomoc mieszkańcom w przypadku spersonalizowanych
problemów.

Najważniejszą instytucją zajmującą się pomocą społeczną na terenie Gminy Drawsko jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku, którego głównym zadaniem jest praca
z najbardziej potrzebującymi mieszkańcami gminy. Ośrodek wspiera osoby i rodziny
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie
w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej
jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym rodzin poprzez podejmowanie działań
zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje następujące zadania:
 realizuje

Gminny

Program

Przeciwdziałania

oraz

Ochrony

Ofiar

Przemocy

w Rodzinie,
 współpracuje z instytucjami zajmującymi się uzależnieniami oraz prowadzącymi działania
profilaktyczne,
 realizuje i wypłaca stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów pochodzących z rodzin
o niskich dochodach,
 realizuje ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Karta ma charakter ogólnopolski, uprawnia
rodziny wielodzietne do różnych zniżek oraz dodatkowych uprawnień na terenie całego
kraju.
Pracownicy socjalni prowadzą w rodzinach pracę socjalną i poradnictwo. Powyższa
instytucja wspiera rodziny również finansowo w formie zasiłków celowych, okresowych,
stałych, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.
Pomoc i wsparcie w Gminie Drawsko z pomocy społecznej w 2020 roku uzyskało 141 rodzin.
W Gminie Drawsko najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób
i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku było kolejno: niepełnosprawność, ubóstwo,
długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie.
Pomoc i wsparcie w gminie Drawsko z pomocy społecznej w 2020 roku w postaci świadczeń
pieniężnych uzyskało 67 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 11 osób. Odpłatność
gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 4 osób.
Pracownicy socjalni prowadzą w rodzinach pracę socjalną i poradnictwo. Powyższa instytucja
wspiera rodziny również finansowo w formie zasiłków celowych, okresowych, stałych,
świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych. W Gminie Drawsko jest zatrudnionych
trzech specjalistów pracy socjalnej.
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Tab. 2. Świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych w 2020 r.

L.p

Wyszczególnienie

Liczba
świadczeń

1

185 rodzin

2

Zasiłek rodzinny i dodatki do
zasiłku rodzinnego
zasiłek pielęgnacyjny

3

specjalny zasiłek opiekuńczy

94

4

świadczenia pielęgnacyjne

515

5

zasiłek dla opiekuna

48

6

świadczenia rodzicielskie

155

7

jednorazowe świadczenie „Za
życiem”
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego
świadczenie wychowawcze
500+
świadczenie „Dobry start”

1

8
9
10

1 901

16
94 decyzji, 1158
świadczeniobiorców
552 decyzji, 806
świadczeniobiorców

Procedura Niebieskiej Karty
Ogółem w Gminie Drawsko w roku 2020 wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty” w 18
rodzinach.
Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych podejmowane są działania ukierunkowane na grupy osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodziny, jak i te, które zmierzają do zmniejszania rozmiarów i dotkliwości
problemów, jakie niesie ze sobą nadużywanie alkoholu.
Podmiotem inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień w Gminie
Drawsko jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W minionym roku GKRPA na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego
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skierowała 3 osoby, w sądzie złożono 1 wniosek o sądowe zobowiązanie do leczenia
odwykowego, 3 uczestników zadeklarowało dobrowolne uczestnictwo w terapii
w podmiocie leczenia uzależnień przez okres 2 lat.
Psycholog w roku 2020 roku przyjmował w ośrodku 12 razy, z jego pomocy skorzystało 8 osób,
niektóre z nich posiłkują się wsparciem specjalisty wielokrotnie.
Terapeuta uzależnień pełnił dyżur w 2020 roku 24 razy. Z grup terapeutycznych korzysta
każdorazowo około 15 osób.
Mieszkańcy gminy mogli skorzystać z pomocy terapeutyczne i rehabilitacyjnej, jednak ze
względu na okres pandemii formy jej udzielania musiały zostać zmienione. W pierwszej fazie
epidemii, w okresie od kwietnia do czerwca, pomoc specjalistów odbywała się w sposób
zdalny, poprzez dyżur telefoniczny. Zawieszone zostały również spotkania wspólnoty
anonimowych alkoholików. W okresie od lipca do października pomoc osobom potrzebującym
świadczona była przy zachowaniu reżimu sanitarnego z ograniczoną liczbą osób. W listopadzie
i grudniu zmniejszono liczebność grup terapeutycznych do 5 osób, ponownie zaniechano
spotkań wspólnoty AA. Odbywały się natomiast konsultacje indywidualne z terapeutą oraz
psychologiem.
W roku 2020 podjęto szereg działań służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych
i narkotykowych w ramach profilaktyki uniwersalnej adresowanej do dzieci, młodzieży,
populacji rodziców i dziadków. Zadania te skierowano do szkół, świetlic, sołectw oraz
stowarzyszeń. Gminny Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia podejmuje następujące
zadania:


zajęcia dla uczniów dotyczące profilaktyki narkotykowej,



zakupiono 2 komplety alkogogli - alkogogle stanowią atrakcję prewencyjną
wykorzystywaną podczas pikników profilaktycznych, zajęć sportowych, pogadanek, na
wniosek zostaną udostępnione sołectwom, stowarzyszeniom i dyrektorom szkół.



zrealizowano akcję ,,Stop pijanym kierowcom” – był to konkurs dedykowany szkołom
podstawowym, polegało ono na samodzielnym wykonaniu baneru tematycznego
dotyczącego zapobieganiu prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.
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„Z kufra narkomana” walizka edukacyjna z atrapami narkotyków - w ramach
długotrwałej kampanii informacyjno – edukacyjnej pod hasłem: „Z kufra narkomana”,
funkcjonariusze policji w każdej ze szkół przeprowadzili prelekcje z rodzicami
i nauczycielami. Celem uzupełnienia i utrwalenia przekazanej wiedzy odbiorcom
zadania wręczono broszury informacyjne odpowiadające na pytanie m.in.: gdzie można
szukać pomocy dla siebie i dla dziecka, jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze
wskazujące na zażywanie, w jaki sposób reagować i rozmawiać z dzieckiem.

Na terenie gminy działa Punkt Konsultacyjny. Jest on czynny przez 53 godziny w miesiącu.
W 2020 roku ośmiu osobom z problemem alkoholowym udzielono 13 porad. Wsparcie
otrzymały również czterej dorośli członkowie rodzin osób z problemem alkoholowym –
udzielono 7 porad.
Według danych Posterunku Policji w Drawsku, w roku 2020 odnotowano na terenie gminy
5 przypadków kierowania samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości, z czego
1 przypadek to osoba nieletnia.

Zgromadzony materiał badawczy pozwolił na zapoznanie się z sytuacją społeczną Gminy
Drawsko. Zebrane dane stanowiły wstęp do przeprowadzenia badań własnych, których
wyniki zostały zaprezentowane w kolejnych rozdziałach.
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4. BADANIE DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY
DRAWSKO
Próba składająca się z dorosłych mieszkańców Gminy Drawsko została poproszona
o wypełnienia ankiety, w której udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące problemów
społecznych. W kwestionariuszu znalazły się pytania odnoszące się do kwestii alkoholu,
narkotyków, papierosów, zjawiska przemocy oraz działań Gminy Drawsko w zakresie
rozwiązywania problemów społecznych.
Badanie zostało podzielone na bloki dotyczące następujących problemów:

Zażywanie
narkotyków

Spożywanie
alkoholu

Przemoc

Palenie
papierosów

Ocena działań
Gminy

Graf. 3.1 Obszar tematyczny zawarty w kwestionariuszu ankiety dla dorosłych mieszkańców

W sumie respondenci udzielili odpowiedzi na 56 pytań, a do ankiety dołączona została
metryczka pozwalająca na ustalenie między innymi: wieku, płci oraz statusu zawodowego
respondentów.
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4.1. Struktura badanej próby
W badaniu diagnozującym problemy społeczne w Gminie Drawsko wzięło udział 150
dorosłych mieszkańców, w tym 38,67% badanej próby stanowili mężczyźni, zaś 61,33%
kobiety.
Wyk. 4. Płeć:

38,67%

mężczyzna

61,33%

kobieta

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Analizując badaną próbę ze względu na wiek, można dostrzec, iż najliczniejszą grupę badanych
stanowiły osoby w wieku 36 – 45 lat (29,33%). Osoby w wieku 46 – 55 lat tworzyły 24,00%
badanej społeczności, osoby do 25 roku życia stanowiły 18,67% próby. Respondenci w wieku
26 – 35 lat stanowili 16,00% próby, 8,67% próby to osoby w wieku 56 – 65 lat. Natomiast
osoby powyżej 65 roku życia tworzyły 3,33% próby badawczej.
Wyk.5. Wiek:

powyżej 65 lat

3,33%

8,67%

56 - 65 lat

24,00%

46 – 55 lat

29,33%

36 - 45 lat

16,00%

26 - 35 lat

18,67%

do 25 lat
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%
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34,67% badanych to osoby z wykształceniem średnim lub pomaturalnym. Wykształcenie
wyższe posiadało 52,00% respondentów, wykształcenie zawodowe miało 8,00% osób,
a wykształceniem podstawowym legitymowało 5,33% badanej próby.
Wyk. 6. Wykształcenie:

52,00%

wyższe

8,00%

zawodowe

34,67%

średnie lub pomaturalne

5,33%

podstawowe
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Osoby pracujące w przedsiębiorstwach prywatnych stanowiły 43,33% próby. W instytucjach
publicznych (rządowych lub samorządowych) pracuje 16,00% badanych osób. 14,67%
badanych prowadzi własną działalność gospodarczą. 7,33% ankietowanych to rolnicy, 7,33%
respondentów to emeryci lub renciści, zaś 11,33% ankietowanych mieszkańców to osoby
bezrobotne.
Wyk. 7. Miejsce zatrudnienia:

emeryt/rencista

7,33%
11,33%

osoba bezrobotna
rolnik

7,33%
14,67%

własna działalność gospodarcza

43,33%

przedsiębiorstwo prywatne (jako pracownik)

16,00%

instytucja publiczna (rządowa lub samorządowa)
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%
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Znaczna część badanych pozytywnie oceniła swoją sytuację materialną – 14,67% osób uważa,
że ich sytuacja jest bardzo dobra, zaś 66,00% badanych oceniło ją dobrze. 14,67%
ankietowanych neutralnie oceniło swoją sytuację materialną. Natomiast 4,00% badanych
przyznało, iż ma złą sytuację materialną, a bardzo złą sytuację materialną posiada 0,67% osób.
Wyk. 8. Jak ocenia Pan/i swoją sytuację materialną?

bardzo źle

0,67%
4,00%

źle

14,67%

ani dobrze, ani źle

66,00%

dobrze

14,67%

bardzo dobrze
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Najliczniejszą grupę tworzyły osoby zamężne lub żonate – 68,67%. Osoby stanu wolnego
stanowiły 26,00% badanej społeczności. Natomiast 4,00% respondentów to osoby
rozwiedzione, zaś kolejne 1,33% osób to wdowiec lub wdowa.
Wyk. 9. Stan cywilny:

wdowa/wdowiec

rozwiedziona/rozwiedziony

1,33%
4,00%
68,67%

zamężna/żonaty

26,00%

panna/kawaler
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%
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4.2. Problem alkoholowy z perspektywy dorosłych mieszkańców
Pierwszą, omawianą kwestią był problem alkoholowy wśród mieszkańców Gminy Drawsko.
Celem tego bloku pytań było oszacowanie skali problemu alkoholowego oraz sprawdzenie
wiedzy mieszkańców dotyczącej konsekwencji spożywania alkoholu.
Na początek mieszkańców zapytano, czy znają osoby uzależnione od alkoholu. Odpowiedzi
twierdzącej udzieliło tutaj 69,33% ankietowanych, a 23,33% respondentów nie zna takich osób.
Natomiast 7,33% osób przyznało, iż trudno odpowiedzieć na to pytanie.
Wyk. 10. Czy zna Pan/i osoby uzależnione od alkoholu?

trudno ocenić

7,33%

23,33%

nie

69,33%

tak

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Następnie ankietowanych poproszono o wskazanie kiedy ostatni raz spożywali alkohol.
Z zebranego materiału badawczego wynika, iż 32,67% osób w ogóle nie pije alkoholu, a 6,67%
ankietowanych nie pamięta, kiedy ostatni raz piło alkohol. Co dziesiąty respondent spożywał
alkohol ponad rok temu oraz ponad miesiąc temu (10,67%). Co piąty ankietowany (20,67%)
spożywał alkohol w ciągu ostatniego miesiąca, a 19,33% osób spożywało alkohol w ciągu
ostatniego tygodnia.
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Wyk. 11. Jaki okres czasu minął od ostatniego spożycia przez Pana/Panią alkoholu?

32,67%

nie spożywam alkoholu

6,67%

nie pamiętam

10,00%

spożywałam/spożywałem ponad rok temu

10,67%

spożywałam/spożywałem ponad miesiąc temu
spożywałam/spożywałem w ciągu ostatniego
miesiąca

20,67%

spożywałam/spożywałem w ciągu ostatniego
tygodnia

19,33%

0,00%
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25,00%
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Osoby, które sięgają po alkohol, najczęściej spożywają: piwo (77,23%), wino (42,57%), wódkę
(16,83%), likiery (10,89%), nalewki (7,92%) oraz alkohol własnej roboty (4,95%).
Wyk. 12. Jaki rodzaj alkoholu pije Pan/i najczęściej?

inne, jakie

0,00%

alkohol spoza legalnego źródła

0,00%

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

Poza tym jak często mieszkańcy spożywają alkohol, istotne wydaje się ile alkoholu spożywają
oni jednorazowo. Jak rekomenduje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych7 w przypadku mężczyzn za odpowiednie uznaje się jednorazowe spożywanie
2 butelek piwa, 3 lampek wina lub też 4 kieliszków wódki. W przypadku kobiet normy

7

Raport TNS Global Spożycie alkoholu w Polsce w 2012 r. Raport z badania, TNS, październik 2013r.
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te są niższe i wynoszą: 1 butelka piwa, 1,5 lampki wina lub też 2 kieliszki wódki. Dane
te pokazuje poniższa grafika8.

Natomiast jeżeli chodzi o wyznaczniki ryzykownego picia alkoholu to ustalono następujące
progi jednorazowego spożycia :
Umowny próg ryzykownego picia dla mężczyzn (sześćdziesiąt gramów czystego alkoholu)
to około:


187,5 ml 40% napoju spirytusowego (np. wódki lub whisky), co może być zaokrąglone
do sześciu 30 ml kieliszków wódki,



600 ml wina; 12,5% co jest równoznaczne z sześcioma kieliszkami wina
o pojemności 100 ml każdy,



1500 ml (1,5 litra) piwa o zawartości alkoholu 5% może być wyrażone jako trzy
szklanki, kufle, butelki lub puszki piwa o pojemności 0,5 litra.

Umowny próg ryzykownego picia dla kobiet (czterdzieści gramów czystego alkoholu)
to około:


125 ml 40% napoju spirytusowego (np. wódki lub whisky), co może być zaokrąglone
do czterech 30 ml kieliszków wódki,



400 ml wina; 12,5% co jest równoznaczne z czterema kieliszkami wina o pojemności
100 ml każdy,



1000 ml (1 litr) piwa o zawartości alkoholu 5% może być wyrażone jako dwie szklanki,
kufle, butelki lub puszki piwa o pojemności 0,5 litra.

8

* SJA – Standardowa Jednostka Alkoholu = 250 ml piwa = 100 ml wina = 30 ml wódki **piwo = 500 ml piwa;

lampka wina = 125 ml wina; kieliszek wódki = 30 ml wódki.
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Z punktu widzenia niniejszej diagnozy społecznej istotne wydaje się nie tylko jak często
mieszkańcy sięgają po alkohol, ale także ile alkoholu wypijają jednorazowo. Co ważne,
większość respondentów, jednorazowo wypija od 1 do 2 porcji alkoholu (60,40%). Natomiast
21,78% osób wypija 3 - 4 porcje w dniu w którym go spożywają, 8,91% osób wypija 5 - 7
porcji, 8 - 10 porcji wypija jednorazowo 4,95% osób, a 3,96% badanych mieszkańców wypija
w czasie dnia, w którym spożywają alkohol, aż 11 – 13 i więcej porcji alkoholu.
Wyk. 13. Ile porcji alkoholu wypija Pan/i w ciągu całego dnia, w którym Pan/i pije?

3,96%

11-13 i więcej porcji

4,95%
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5-7 porcji
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Towarzystwo to główny powód sięgania po alkohol przez mieszkańców gminy – taką
odpowiedź wskazało 77,23% badanych. W dalszej kolejności wymieniano następujące
powody: preferencje smakowe (27,72%), chęć lepszej zabawy (21,78%), wpływ znajomych
(14,58%), brak konkretnego powodu (10,89%), próba złagodzenia stresu (9,90%) oraz, aby
zapomnieć o problemach (1,98%).
Wyk. 14. Z jakich powodów sięga Pan/i po alkohol?

inne, jakie?

0,00%
10,89%
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aby zmniejszyć objawy kaca

0,00%
14,85%

pod wpływem znajomych
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bo lubię jego smak

9,90%

by złagodzić stres
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1,98%
77,23%

dla towarzystwa
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* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%
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Mieszkańcy spożywają alkohol głównie w domu (93,07%) oraz u znajomych (55,45%).
W pubach/restauracjach lub kawiarniach alkohol spożywa 8,91% osób, a na świeżym powietrzu
pije 11,88% badanych.
Wyk. 15. Gdzie najczęściej spożywa Pan/i alkohol?

inne, jakie?

0,00%
11,88%

na świeżym powietrzu
w pracy

0,00%

pod sklepem

0,00%
8,91%
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u znajomych
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* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%

Jak przyznaje 96,04% badanych nigdy nie wykonywało swoich obowiązków zawodowych
znajdując się pod wpływem alkoholu. 2,97% osób zdarzało się to rzadko, a 0,99%
ankietowanych czasami. Żaden z ankietowanych nie wskazał odpowiedzi ,,często” oraz
,,bardzo często”.
Wyk. 16. Czy zdarzyło się Panu/i wykonywać obowiązki w pracy pod wpływem alkoholu?
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5,94% ankietowanych raz zdarzyło się prowadzić pojazd znajdując się pod wpływem alkoholu,
w tym 4,95% ankietowanych zdarzyło się to raz, a 0,99% osób zdarza się to sporadycznie. Dane
te pokazują, iż problem pijanych kierowców jest obecny na terenie Gminy Drawsko, jednak
jego skala nie przybiera znacznych rozmiarów.
Wyk. 17. Czy zdarzyło się Panu/i kierować pojazdem pod wpływem alkoholu?

zdarza mi się to często

0,00%

zdarza mi się to sporadycznie

raz mi się to zdarzyło

0,99%
4,95%
94,06%

nigdy mi się to nie zdarzyło
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Dodatkowo, 0,99% respondentów zostało zatrzymanych za prowadzenie pojazdu w stanie
nietrzeźwości.
Wyk. 18. Czy był Pan/i kiedykolwiek zatrzymany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości?
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Dorosłych mieszkańców Gminy Drawsko zapytano również, czy pandemia koronawirusa i
kwarantanna miały wpływ na zmiany w zakresie spożywania przez nich napojów
alkoholowych. Większość badanych przyznała, że ilość spożywanego alkoholu nie uległa
zmianie w okresie pandemii – takiej odpowiedzi udzieliło 77,28% osób. Natomiast 5,94% osób
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przyznało, że pije więcej, 12,87% ankietowanych pije mniej, a 8,91% osób nie potrafiło udzielić
odpowiedzi na to pytanie.
Wyk. 19. Czy pandemia koronawirusa i kwarantanna miały wpływ na zmiany w zakresie spożywania
przez Pana/ią napojów alkoholowych?
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Większość badanych, tj. 85,33% uważa, że podczas pandemii koronawirusa dostępność
alkoholu nie była w żaden sposób ograniczona. Z tą opinią nie zgodziło się 4,00% osób,
a 10,67% ankietowanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Wyk. 20. Czy w Pana/i opinii dostępność do alkoholu podczas pandemii koronawirusa była w jakikolwiek
sposób ograniczona?
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Warto zwrócić uwagę, iż 26,00% respondentów przyznało, że rzadko widuje sytuację
prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. 9,33% osób widuje taką sytuację czasami, 3,33%
widuje ją często, a 5,33% osób spotyka się z tym bardzo często. Natomiast 56,00% badanych
nigdy nie było świadkiem takiej sytuacji. Świadczyć to może o występowaniu zjawiska
prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.
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Wyk. 21. Proszę ocenić jak często zdarzyło się Panu/i być świadkiem sytuacji, w której ktoś
prowadził pojazd pod wpływem alkoholu?

56,00%

nigdy
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rzadko

9,33%

czasami

3,33%

często
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bardzo często
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Co istotne, większość respondentów (88,67%) wie, czym jest zatrzymanie obywatelskie
nietrzeźwego kierowcy. Natomiast 11,33% osób uznało, iż nie wie, co to jest.
Wyk. 22. Czy wiesz czym jest zatrzymanie obywatelskie nietrzeźwego kierującego?
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tak
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Następnie ankietowanych, którzy udzielili twierdzącej odpowiedzi na poprzednie pytanie,
poproszono o wskazanie, czym według nich, jest obywatelskie zatrzymanie nietrzeźwego
kierowcy. Większość osób wskazało, iż jest to: odebranie kluczyków (96,24%),
uniemożliwienie wyjazdu (75,94%) i wezwanie policji (66,92%). Rzadziej wskazywano na:
wezwanie taksówki (16,54%) oraz użycie siły (4,51%).
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Wyk. 23. Czym według Pana/i opinii jest zatrzymanie obywatelskie nietrzeźwego kierowcy? Można wybrać
kilka odpowiedzi.
inne, jakie?

0,00%

nie wiem

0,00%

4,51%

użyłbym siły
zignorowałbym/zignorowałabym sytuację

0,00%
75,94%

uniemożliwiłbym/uniemożliwiłabym wyjazd

66,92%
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16,54%

wezwanie taksówki
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0,00%
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80,00%

100,00%

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

Ponad połowa respondentów, którzy wiedzą, czym jest zatrzymanie obywatelskie nietrzeźwego
kierowcy, widząc osobę pod wpływem alkoholu, która próbuje wsiąść za kierownice,
zdecydowałaby się na zatrzymanie obywatelskie (62,41%). Natomiast 8,27% osób nie
zdecydowałoby się na to, a 29,32% badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Wyk. 24. Czy widząc osobę pod wpływem alkoholu zdecydowałby się Pan/i na zatrzymanie obywatelskie?

29,32%

trudno powiedzieć
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Spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie to problem społeczny, który niestety występuje
dość często. Celem sprawdzenia, czy jest on również widoczny w Gminie Drawsko,
ankietowanych zapytano, czy zdarza im się widywać osoby niepełnoletnie spożywające
alkohol. Jak przyznaje 7,33% mieszkańców nigdy takiej sytuacji nie zaobserwowali. Rzadko,
ale jednak widziało 18,67% badanym, czasami 44,00% osób, często 11,33%, a bardzo często
taką sytuację widuje 18,67% badanych mieszkańców.
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Wyk. 25. Proszę ocenić jak często zdarza się, że osoby niepełnoletnie spożywają alkohol na
terenie gminy?
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nigdy

18,67%

rzadko
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często
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Dodatkowo, 40,67% osób słyszało o przypadkach sprzedaży alkoholu w gminie osobom
niepełnoletnim.
Wyk. 26. Czy słyszał/a Pan/i o przypadkach sprzedaży alkoholu niepełnoletnim w gminie?
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40,67% respondentów przyznało, iż w miejscach publicznych na terenie Gminy Drawsko
spożywany jest alkohol. Co dziesiąty ankietowany uważa, że zdarza się to jednak rzadko,
32,67% osób sądzi, iż ma to miejsce często, a 8,67% osób wskazało odpowiedź ,,bardzo
często”. Natomiast 8,00% osób twierdzi, iż nie zdarza się to nigdy.
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Wyk. 27. Proszę ocenić jak często spożywany jest alkohol w miejscach publicznych na terenie Gminy
Drawsko?
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Większość ankietowanych uważa, że spożywanie alkoholu powinno być dozwolone od 18 lat
– takiej odpowiedzi udzieliło 40,67% osób. 26,00% respondentów wskazało na odpowiedź ,,21
lat”, a 18,67% uważa, że powinno być to dozwolone od 22 i więcej lat. Rzadziej wskazywano
na odpowiedź ,,20 lat” (8,00%), ,,19 lat” – 2,67% oraz 4,00% respondentów wskazało tutaj
wiek 17 i mniej lat.
Wyk. 28. W jakim wieku powinno być dozwolone w Pana/i opinii spożywanie alkoholu?
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Celem sprawdzenia wiedzy mieszkańców dotyczącej konsekwencji spożywania alkoholu,
poproszono ich o ustosunkowanie się do kilku stwierdzeń. Jak wynika z udzielonych
odpowiedzi, mieszkańcy w większości posiadają wiedzę dotyczącą alkoholu.
96,00% mieszkańców uważa, że picie w pracy lub przychodzenie do pracy pod wpływem
alkoholu powinno być surowo zakazane. Natomiast 6,00% ankietowanych nie potrafiło
udzielić odpowiedzi na to pytanie.
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85,33% osób sądzi, iż alkohol w piwie jest tak samo szkodliwy jak ten w wódce, zaś z tą
opinią nie zgodziło się 4,00% osób - twierdzą oni, iż alkohol w piwie jest mniej szkodliwy niż
ten w wódce. 10,67% osób wskazało, iż nie potrafią ustosunkować się do tego stwierdzenia.
Ze stwierdzeniem ,,Osoby z problemem alkoholowym piją codziennie” zgodziło się
54,67% ankietowanych, zaś 35,33% nie zgodziło się z tym stwierdzeniem. 10,00% osób
wskazało odpowiedź ,,nie wiem”.
29,33% ankietowanych uważa natomiast, iż alkoholizm jest dziedziczny, a 52,00% osób nie
zgadza się z tą opinią. Do tego stwierdzenia nie potrafiło odnieść się 18,67% osób.
Według 55,33% mieszkańców okazjonalne spożywanie alkoholu nie uzależnia. Z tym
stwierdzeniem nie zgodziło się 28,67% osób, a 16,00% nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to
pytanie.
85,33% badanych uważa, że alkohol nie jest dobrym lekarstwem na sen. 14,67% wskazało
odpowiedź ,,nie wiem”.
Wyk. 29. Proszę ocenić czy zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami.

6,00%
Picie w pracy lub przychodzenie do pracy pod
wpływem alkoholu powinno być surowo karane
Alkohol w piwie jest mniej szkodliwy niż alkohol
w wódce
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94,00%
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Osoby z problemem alkoholowym piją codziennie
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4.3. Problem nikotynowy z perspektywy dorosłych mieszkańców
Niniejszy rozdział ma na celu oszacowanie skali uzależnień od nikotyny spośród
ankietowanych Gminy Drawsko. Z zebranego materiału badawczego wynika, iż 19,33%
mieszkańców pali papierosy. Wśród nich 0,67% osób pali kilka razy w roku, kolejne 4,00%
pali raz w miesiącu, 3,33% badanych sięga po papierosy kilka razy w tygodniu, zaś 11,33%
osób pali codziennie.
Wyk. 30. Jak często pali Pan/i papierosy?

80,67%

nigdy

0,67%

kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu

4,00%

kilka razy w tygodniu

3,33%
11,33%
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37,93% ankietowanych, którzy palą papierosy, przyznało, iż nie jest w stanie określić ilość
wypalanych

sztuk

papierosów

w

ciągu

dnia,

gdyż

nie

palą

ich

codziennie.

24,14% osób wypala dziennie mniej niż 5 papierosów, 27,59% pali od 6 do 15 papierosów,
a 10,34% wypala od 16 do 25 papierosów dziennie.
Wyk. 31. Ile sztuk papierosów dziennie Pan/i wypala?

nie wiem, nie liczę

0,00%
10,34%

16-25 sztuk

27,59%

6-15 sztuk

24,14%

poniżej 5 sztuk
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trudno powiedzieć, nie palę codziennie
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Respondenci najczęściej sięgają po papierosy w stresie (72,41%) oraz dla towarzystwa
(65,52%), ze znudzenia i zabicia czasu (48,28%), przy alkoholu (44,83%) oraz dla
przyjemności (27,59%).
Wyk. 32. Kiedy najczęściej sięga Pan/i po papierosa?

inne, jakie?

0,00%
27,59%

dla przyjemności

65,52%
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37,93% respondentów przyznało, iż nigdy nie próbowało rzucić palenia. 24,14% respondentów
nie próbowało, ale zamierza to zrobić, zaś kolejne 17,24% ankietowanych próbowało raz, ale
im się nie udało oraz 20,69% próbowało wiele razy, ale nieskutecznie.
Wyk. 33. Czy próbował Pan/i kiedykolwiek rzucić palenie?

20,69%

tak, wiele razy, ale nie udało mi się

17,24%

tak, raz, ale nie udało mi się

24,14%

nie, ale zamierzam spróbować

37,93%

nigdy nie próbowałem
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Pomimo, iż mieszkańcy w większości nie podejmują próby rzucenia palenia, to jednak
większość osób zdaje sobie sprawę, że palenie papierosów jest bardzo szkodliwe (74,00%)
oraz szkodliwe (26,00%).
Wyk. 34. Jak ocenia Pan/i szkodliwość palenia papierosów dla zdrowia?

nieszkodliwe

0,00%

w małym stopniu szkodliwe

0,00%
26,00%
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4.4. Problem narkotykowy z perspektywy dorosłych mieszkańców
Kolejnym analizowanym problemem, był problem uzależnień od substancji psychoaktywnych.
Jego celem było oszacowanie skali problemu, sprawdzenie wiedzy mieszkańców na temat
narkotyków i dopalaczy oraz sprawdzenie dostępności tych substancji w gminie.
Co istotne, 30,00% ankietowanych zna osoby zażywające narkotyki. Odpowiedzi przeczącej
udzieliło 55,33% osób, a 14,67% badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Wyk. 35. Czy zna Pan/i osoby zażywające narkotyki?

14,67%

nie wiem

55,33%

nie

30,00%

tak
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Natomiast 9,33% respondentów przyznało, że sięgali kiedykolwiek po narkotyki. Jednokrotnie
sięgało po nie 7,33% osób, kilka razy w roku – 1,33%, a raz w miesiącu zażywa je 0,67%
badanych.

Wyk. 36. Jak często zażywa Pan/i środki psychoaktywne (narkotyki, dopalacze)?

90,67%

nie zażywam

7,33%

zażywałem/am jednokrotnie

1,33%

kilka razy w roku
kilka razy w miesiącu
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raz w miesiącu
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Mieszkańcy, którzy mieli kontakt z narkotykami przyznali, iż zażywali: marihuanę (78,57%),
leki (21,43%), ekstazy (14,29%), dopalacze (14,29%), sterydy (7,14%), LSD (7,14%), kokainę
(7,14%) oraz amfetaminę (7,14%).
Wyk. 37. Proszę zaznaczyć na poniższej liście, które substancje psychoaktywne stosował/a Pan/i?

inne, jakie?

0,00%
14,29%

dopalacze
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7,14%

sterydy
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0,00%
14,29%
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* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%
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Jednym z powodem sięgania po substancje psychoaktywne przez dorosłych mieszkańców była
ciekawość – taką odpowiedź wskazało 42,86% osób. W dalszej kolejności ankietowani
wskazywali również na: chęć lepszej zabawy (21,43%), towarzystwo (14,29%), brak
konkretnego powodu (14,29%), wpływ znajomych (7,14%) oraz by złagodzić stres (7,14%).
Wyk. 38. Z jakich powodów sięgnął/ęła Pan/i po wyżej wymienione substancje psychoaktywne?

inne, jakie?

0,00%
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0,00%
14,29%

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

Następnie ankietowanych poproszono o ocenę możliwości pozyskania narkotyków
w Gminie Drawsko. Co ciekawe, aż 74,67% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to
pytanie. 21,33% osób uważa, że są one trudno dostępne. Z tą opinią nie zgodziło się 4,00%
respondentów – uważają oni, że narkotyki są łatwo dostępne w ich gminie.
Wyk. 39. Jak ocenia Pan/ i możliwość pozyskania narkotyków na terenie Pana/i miejscowości?

74,67%

nie wiem
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Zdecydowana większość ankietowanych (96,00%) nie potrafiła wskazać miejsc w Gminie
Drawsko, w których można kupić substancje psychoaktywne. Pozostałe osoby wskazywały, że
znają konkretne osoby sprzedające narkotyki (3,33%) oraz iż można je kupić na osiedlu
(0,67%).
Wyk. 40. Czy zna Pan/i miejsca w swojej miejscowości gdzie można zakupić narkotyki lub dopalacze?

inne, jakie?

0,00%
3,33%

znam konkretną osobę
w szkole, przed szkołą

0,00%

w siłowni

0,00%
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0,00%
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0,00%

na osiedlu

0,67%
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* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%
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Dodatkowo mieszkańców poproszono o ustosunkowanie się do kilku stwierdzeń.
96,00% ankietowanych mieszkańców uważa, że nie należy przychodzić do pracy pod wpływem
narkotyków lub dopalaczy, a 3,33% osób nie zgadza się z ta opinią. 0,67% nie potrafiło udzielić
odpowiedzi na to pytanie.
18,67% badanych twierdzi, iż posiadanie narkotyków nie powinno być karalne, zaś 73,33%
osób uważa, że należy karać posiadanie narkotyków. 8,00% osób wskazało odpowiedź ,,nie
wiem”.
92,67% ankietowanych uważa, że dopalacze nie są bezpieczną alternatywą dla narkotyków,
a 3,33% osób uważa, iż są one bezpieczne. 4,00% osób nie potrafiło odnieść się do tego
stwierdzenia.
Ze stwierdzeniem ,,nawet jednorazowy kontakt z narkotykami może uzależniać” zgodziło się
52,00% osób, a 18,00% nie zgodziło się z tą opinią. 30,00% ankietowanych wskazało
odpowiedź ,,nie wiem”.
14,67% mieszkańców twierdzi, że powinno się zalegalizować marihuanę, natomiast 58,00%
badanych uważa, że marihuana nie powinna być zalegalizowana. 27,33% osób nie potrafiło
udzielić odpowiedzi na to pytanie.
81,33% ankietowanych twierdzi, że problem narkotykowy staje się coraz poważniejszy w
dzisiejszych czasach, zaś 4,67% osób nie zgodziło się z ta opinią, a 14,00% nie potrafiło
udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Wyk. 41. Proszę ocenić czy zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami.
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14,00%
100%

Ankietowanych zapytano również, czy w ich opinii dostępność do substancji psychoaktywnych
podczas pandemii koronawirusa była/jest w jakikolwiek sposób ograniczona. Większość osób
nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie (85,33%). Natomiast 11,33% badanych uważa,
że dostępność do tych substancji nie jest i nie była ograniczona, a 3,33% osób nie zgodziło się
z tą opinią.
Wyk. 42. Czy w Pana/i opinii dostępność do substancji psychoaktywnych podczas pandemii koronawirusa
była/jest w jakikolwiek sposób ograniczona?

85,33%

nie wiem

11,33%

nie

tak
0,00%

3,33%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Większość osób nie wie również, czy pandemia koronowirusa i kwarantanna miały/mają
wpływ na wzrost zażywania substancji psychoaktywnych na terenie gminy – takiej odpowiedzi
udzieliło 79,33% osób. Natomiast 14,67% badanych uważa, że pandemia miała wpływ na
wzrost zażywania tych substancji, a 6,00% osób nie zgodziło się z ta opinią.
Wyk. 43. Czy w Pana/i opinii pandemia koronowirusa i kwarantanna miały/mają wpływ na wzrost
zażywania substancji psychoaktywnych na terenie gminy?

79,33%

nie wiem

nie

6,00%

14,67%

tak

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Na koniec niniejszego działu, ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem, młodzież w Gminie
Drawsko jest narażona na kontakt z narkotykami. Ponad połowa badanych nie potrafiła udzielić
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odpowiedzi na to pytanie (53,33%). Co piąty ankietowany uważa, że młodzież nie jest narażona
na kontakt z narkotykami, a 27,33% osób twierdzi, iż osoby te mogą być narażone na kontakt
z narkotykami.
Wyk. 44. Czy młodzież w gminie Drawsko jest narażona na kontakt z narkotykami?

53,33%

trudno ocenić

19,33%

nie

27,33%

tak

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

4.5. Problem przemocowy z perspektywy dorosłych mieszkańców
Problem przemocowy to kolejne zagadnienie poruszane w niniejszej diagnozie. Ma on
na celu nie tylko oszacowanie liczby rodzin zagrożonych przemocą domową, ale także
sprawdzenie czy mieszkańcy wiedzą, czym jest przemoc i jakie zachowania klasyfikuje
się jako zachowania przemocowe.
Ankietowani mieli za zadanie wskazać zachowania, które ich zdaniem można uznać za akt
przemocy. Respondenci najczęściej wskazywali na: bicie (93,33%), grożenie, straszenie
(88,67%), zmuszenie do oddawania pieniędzy (74,00%), spoliczkowanie (72,00%), całowanie,
dotykanie wbrew woli (64,67%), podszywanie się w Internecie (59,33%), kradzież pieniędzy
lub innej własności (55,33%), zmuszanie do oglądania pornografii (54,00%), krytykowanie
wyglądu (44,67%), nie opiekowanie się kimś kto wymaga opieki (37,33%) oraz okazywanie
braku szacunku (33,33%). Respondencie wskazywali również odpowiedź nie wiem (3,33%).
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Wyk. 45. Które z wymienionych poniżej sytuacji są Twoim zdaniem aktem przemocy?

inne, jakie?

0,00%

nie wiem

3,33%
64,67%

całowanie, dotykanie wbrew woli

72,00%

spoliczkowanie

33,33%

okazywanie braku szacunku

93,33%

bicie

54,00%

zmuszanie do oglądania pornografii

74,00%

zmuszanie do oddawania pieniędzy

59,33%

podszywanie się w Internecie

55,33%

kradzież pieniędzy lub innej własności

37,33%

nie opiekowanie się kimś, kto wymaga opieki

88,67%

grożenie, straszenie

44,67%

krytykowanie wyglądu
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

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

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż aż 22,00% osób zna kogoś kto jest osobą doświadczającą
przemocy w swoim domu. 32,67% ankietowanych nie zna takich osób, zaś 45,33%
respondentów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Wyk. 46. Czy zna Pan/i kogoś w swoim otoczeniu, kto jest osobą doświadczającą przemocy w swoim domu?

45,33%

nie wiem

32,67%

nie

22,00%

tak
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%
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Ankietowani uważają, że przemoc domowa związana jest głównie z piciem alkoholu – taką
odpowiedź wskazało 94,00% osób. W dalszej kolejności wskazywano na: zażywanie
narkotyków (70,00%), zażywanie dopalaczy (62,67%), wykluczenie społeczne (48,67%),
choroby (44,67%), zażywanie leków (30,00%), pandemią koronawirusa/izolacją (21,33%) oraz
innymi czynnikami (0,67%), których ankietowani nie wymienili.
Wyk. 47. Czy Pana/i zdaniem problem przemocy domowej związany jest z:

inne, jakie?

0,67%
21,33%

pandemią koronawirusa/izolacją

48,67%

wykluczeniem społecznym

44,67%

chorobami

30,00%

zażywaniem leków

62,67%

zażywaniem dopalaczy

70,00%

zażywaniem narkotyków

94,00%

piciem alkoholu

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

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

29,33% respondentów doświadczyło kiedykolwiek przemocy.
Wyk. 48. Czy zdarzyło się Panu/i doświadczyć przemocy?

70,67%

nie

29,33%

tak

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Osoby, które udzieliły twierdzącej odpowiedzi na poprzednie pytanie przyznały, iż doznały
przemocy psychicznej (77,27%), a także przemocy fizycznej (38,64%) oraz zaniedbania
(4,55%).
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Wyk. 49. Jakiego rodzaju przemocy Pan/i doznała?

0,00%

nie wiem

4,55%

zaniedbanie
ekonomiczna

0,00%

seksualna

0,00%
77,27%

psychiczna

38,64%

fizyczna
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

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

Osobami stosującymi przemoc wobec respondentów był: partner/partnerka (54,55%), tata
(13,64%), dziecko, dzieci (11,36%), mama (9,09%) oraz brat (4,55%) i inne osoby, których
ankietowani nie wymienili.
Wyk. 50. Kto stosował wobec Pana/i przemoc?

11,36%

inne osoby, jakie?

4,55%

brat
siostra

0,00%
54,55%

partner/partnerka

11,36%

dziecko/dzieci
dziadkowie

0,00%
13,64%

tata
mama
0,00%

9,09%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

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

Przemoc wobec innych osób zdarzyło się stosować wśród 19,33% wszystkich respondentów.
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Wyk. 51. Czy kiedykolwiek doszło do sytuacji gdzie zastosował/a Pan/i zachowania przemocowe wobec
drugiej osoby?

80,67%

nie

19,33%

tak

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Ankietowani, którym zdarzyło się stosować zachowania przemocowe, stosowali głównie
przemoc psychiczną (79,31%) oraz przemoc fizyczną (20,69%). Rzadziej wskazywano na
zaniedbanie (3,45%).
Wyk. 52. Jakiego rodzaju zastosował Pan/i przemoc?

nie wiem

3,45%

zaniedbanie

3,45%

ekonomiczna

0,00%

seksualna

0,00%
79,31%

psychiczna

20,69%

fizyczna
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

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

Respondenci stosowali przemoc wobec: rodzeństwa (48,28%), partnera/partnerki (37,93%),
dzieci/ dziecka (20,69%) oraz innych osób (17,24%), wśród których wymieniano
współstudenta.
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Wyk. 53. W stosunku do kogo zastosowałeś zachowanie przemocowe?

17,24%

inne osoby, jakie?

37,93%

partner/partnerka

20,69%

dziecko/dzieci
dziadkowie

0,00%
48,28%

rodzeństwo
rodzice

0,00%

0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

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

Respondenci stosujący przemoc nie robili tego pod wpływem żadnych substancji
psychoaktywnych – takiej odpowiedzi udzieliło 93,10% osób, natomiast 6,90% badanych było
pod wpływem alkoholu.
Wyk. 54. Stosując przemoc był/a Pan/i pod wpływem wymienionych środków psychoaktywnych?

inne, jakie?

0,00%

dopalacze

0,00%

narkotyki

0,00%

alkohol

6,90%

nie byłem/am pod wpływem

93,10%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

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

Niepokój budzi fakt, że jedynie 66,67% mieszkańców uważa, iż nie istnieją okoliczności
usprawiedliwiające stosowanie przemocy, zaś 14,67% uważa, że takie okoliczności istnieją.
18,67% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
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Wyk. 55. Czy Pana/i zdaniem istnieją okoliczności usprawiedliwiające stosowanie przemocy?

18,67%

nie wiem

66,67%

nie

14,67%

tak

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Ponad połowa osób (74,67%) uważa, że stosowanie kar fizycznych w stosunku do dzieci nie
jest dobrą metodą wychowawczą. Przeciwnego zdania było 11,33% ankietowany mieszkańców,
a 14,00% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Wyk. 56. Czy Pana/i zdaniem stosowanie kar fizycznych w stosunku do dzieci jest dobrą metodą
wychowawczą?

14,00%

nie wiem

74,67%

nie

11,33%

tak

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%
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4.6. Gmina wobec problemów społecznych – opinia mieszkańców
Niniejszy rozdział poświęcony będzie działaniom profilaktycznym prowadzonym przez gminę.
Jego celem jest również przedstawienie wiedzy mieszkańców na temat kwestii związanych
z uzależnieniami oraz przemocą.
Mieszkańców poproszono o wskazanie instytucji, w której można uzyskać pomoc. W opinii
większości mieszkańców w przypadku problemów można uzyskać pomoc: pod Telefonem
Zaufania (44,67%), u rodziny (44,00%), w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (41,33%), na Policji (29,33%), w Ośrodku Pomocy Społecznej (26,00%),
u lekarza (18,67%), w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (18,67%), u znajomych (14,67%),
w punkcie konsultacyjnym (10,00%) oraz w Zespole Interdyscyplinarnym (8,00%).
Niepokojący jest fakt, iż 14,67% osób przyznało, iż w takiej sytuacji radziłoby sobie
samodzielnie, zaś 22,67% osób szukałoby pomocy w Internecie.
Wyk. 57. Do kogo zwróciłby się Pan/i o pomoc w razie problemu uzależnień lub/i przemocy w rodzinie?

inne, jakie?

0,00%

nie wiem

3,33%
14,67%

szukałbym pomocy u znajomych

22,67%

szukałbym pomocy w Internecie

14,67%

radziłbym sobie sam

18,67%

lekarz

44,00%

rodzina
Punktu Konsultacyjnego

10,00%
41,33%

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów…

26,00%

Ośrodka Pomocy Społecznej
Zespół Interdyscyplinarny

8,00%
44,67%

Telefonu Zaufania

18,67%

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

29,33%

Policji
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

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

poproszono

również

o

ocenę

zaangażowania

władz

lokalnych

w rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców. Jak wynika z udzielonych
odpowiedzi, 20,67% osób ocenia je niedostatecznie, 22,67% dostatecznie, 14,67 dobrze,
a 10,67% bardzo dobrze. 12,67% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie, a 18,67%
wskazało odpowiedź ,,trudno powiedzieć”.
Wyk. 58. Jak ocenia Pan/i stopień zaangażowania władz lokalnych, związanych z rozwiązywaniem
problemów społecznych mieszkańców?

12,67%

nie wiem

18,67%

trudno powiedzieć

20,67%

niedostatecznie

22,67%

dostatecznie

14,67%

dobrze

10,67%

bardzo dobrze
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Ankietowanych zapytano również, czy znają dane kontaktowe do instytucji pomocowych.
Niestety większość osób nie było pewnych, czy zna te dane, ale wiedzą, gdzie ich szukać – taką
odpowiedź zaznaczyło 44,67% osób. 11,33% badanych zna bardzo dobrze dane kontaktowe
i w każdej chwili wie, gdzie szukać pomocy. 25,33% osób zna dobrze i wie, gdzie szukać
pomocy. Natomiast 18,67% osób nie zna danych kontaktowych do instytucji pomocowych
i nie wie, gdzie szukać pomocy w razie problemów.
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Wyk. 59. Czy zna Pan/i dane kontaktowe do instytucji pomocowych, gdzie można się zgłosić w razie
problemów?

nie znam, nie wiem gdzie szukać pomocy w razie
problemów

18,67%

nie jestem pewien czy znam, ale wiem jak
znaleźć informacje w razie problemów

44,67%

znam dobrze, wiem gdzie szukać pomocy w razie
problemów

25,33%

znam bardzo dobrze, w każdej chwili wiem, gdzie
szukać pomocy w razie problemów

11,33%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Zdaniem respondentów najlepsze efekty profilaktyczne przynoszą następujące formy działań:
warsztaty profilaktyczne dla dzieci (66,00%), wykłady/pogadanki (55,33%), festyny/imprezy
i pikniki profilaktyczne (51,33%), filmy w telewizji lub Internecie (48,67%), akcje
informacyjne za pośrednictwem ulotek, plakatów i broszur (34,67%) oraz spoty radiowe
(18,67%).
Wyk. 60. Poniżej wymieniono różne formy działań, które z nich według Pana/i przyniosą najlepsze efekty
w oddziaływaniach profilaktycznych?

inne, jakie?

0,00%
51,33%

festyny/imprezy/pikniki profilaktyczne

18,67%

spoty radiowe

48,67%

filmy w telewizji lub Internecie
akcje informacyjne za pośrednictwem ulotek,
plakatów, broszur itp.

34,67%
55,33%

wykłady / pogadanki

66,00%

warsztaty profilaktyczne dla dzieci
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%
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5. BADANIE DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY DRAWSKO
Uczniowie zostali przebadani za pomocą metody ankietowej. Badanie zostało podzielone
na bloki poświęcone następującym problemom:

Spożywanie alkoholu
Zażywanie narkotyków
i dopalaczy
Przemoc
domowa

Przemoc
rówieśnicza
i szkolna

Palenie
papierosów

Profilaktyka

Graf. 4.1 Obszar tematyczny zawarty w kwestionariuszu ankiety dla uczniów szkół podstawowych

Cały kwestionariusz składał się z 51 pytań, w których badani uczniowie poproszeni zostali
o wyrażenie swoich opinii na tematy zawarte w wymienionych blokach oraz podzielenie się
własnymi obserwacjami tego, co się dzieje w ich otoczeniu. Na końcu ankiety umieszczona
została metryczka w celu określenia płci oraz wieku i klasy.
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5.1. Struktura badanej próby
W badaniu dotyczącym problemów społecznych w Gminie Drawsko wzięło udział 179
uczniów. 44,69% badanej próby stanowili chłopcy, zaś 55,31% dziewczynki.
Wyk. 61. Płeć

44,69%

mężczyzna

55,31%

kobieta

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Najliczniejszą grupę tworzyli uczniowie klasy VII, tj. 35,75% osób. Do klasy VI
uczęszcza 28,49% ankietowanych uczniów, z klasy IV w ankietowaniu wzięło udział 17,88%
osób, 11,17% próby to osoby z klasy VIII, a 6,70% stanowili uczniowie klasy V.
Wyk. 62. Klasa

11,17%

VIII

35,75%

VII

28,49%

VI

6,70%

V

17,88%

IV
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

str. 62

Charakteryzując badaną próbę ze względu na wiek można zauważyć, iż najliczniejszą jej część
stanowili uczniowie w wieku 11 – 13 lat (63,69%). 27,93% uczniów to osoby w wieku 14 – 16
lat, a 8,38% próby stanowili uczniowie w wieku 8 – 10 lat.
Wyk. 63. Wiek

27,93%

14 - 16 lat

63,69%

11 - 13 lat

8,38%

8-10 lat

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Większość uczniów przyznało, iż oboje ich rodziców pracuje zawodowo – takiej odpowiedzi
udzieliło 69,83% ankietowanych uczniów. Natomiast 21,23% osób przyznało, iż w ich rodzinie
pracuje tylko ojciec, 6,15% uczniów wskazało, iż pracuje tylko matka, zaś w przypadku 2,79%
uczniów żadne z rodziców nie pracuje.
Wyk. 64. Czy Twoi rodzice obecnie pracują?

żadne z rodziców nie pracuje

tylko matka pracuje

2,79%

6,15%
21,23%

tylko ojciec pracuje

69,83%

oboje rodziców pracuje
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

W gospodarstwie domowym uczniów zamieszkuje: mama (94,97%), tata (81,56%), rodzeństwo
(77,65%), babcia (38,55%), dziadek (24,02%) oraz inne osoby, których uczniowie nie wskazali
(15,08%).
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Wyk. 65. Kto z Tobą mieszka:

15,08%

inne osoby

24,02%

dziadek

38,55%

babcia

77,65%

rodzeństwo

81,56%

tata

94,97%

mama
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00% 100,00%

5.2. Problem alkoholowy z perspektywy dzieci i młodzieży
Pierwszy blok pytań skierowanych do uczniów dotyczył problemu alkoholowego.
Celem niniejszego działu było oszacowanie skali problemu alkoholowego wśród najmłodszych
mieszkańców oraz sprawdzenie wiedzy ankietowanych związanej z tematyką uzależnień
alkoholowych.
Na początek respondentów zapytano, czy ich zdaniem, osoby w ich wieku spożywają alkohol.
Odpowiedzi twierdzącej udzieliło tutaj 15,08% badanych, 51,40% uczniów uważa, że ich
rówieśnicy nie piją alkoholu, zaś 33,52% osób nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.
Wyk. 66. Czy osoby w Twoim wieku piją alkohol?
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nie
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tak

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

str. 64

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż 4,47% osób przyznało, iż próbowało kiedykolwiek spożywać
alkohol. Wśród tych uczniów, 3,35% spożywa alkohol rzadziej niż raz w miesiącu, a 1,12%
sięga po wyroby alkoholowe co najmniej raz w tygodniu.
Wyk. 67. Jak często spożywasz alkohol?

co najmniej raz w tygodniu

co najmniej raz w miesiącu

rzadziej niż raz w miesiącu

1,12%
0,00%

3,35%
95,53%

nigdy
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Z analizy częstotliwości sięgania po alkohol w podziale na płeć widać, iż rzadziej niż raz
w miesiącu po wyroby alkoholowe sięga 2,02% dziewczynek i 5,00% chłopców, natomiast co
najmniej raz w tygodniu pije 1,01% dziewczynek i 1,25% chłopców. 93,75% chłopców
i 96,97% dziewczynek nie spożywa w ogóle alkoholu.
Wyk. 67a. Jak często spożywasz alkohol? – w podziale na płeć

co najmniej raz w tygodniu

co najmniej raz w miesiącu

rzadziej niż raz w miesiącu

1,25%
1,01%
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2,02%
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Uczniowie najczęściej sięgali pierwszy raz po alkohol w wieku 14 – 16 lat – taką odpowiedź
wskazało 50,00% badanych. 37,50% uczniów pierwszy raz piło alkohol w wieku 11 – 13 lat.
Natomiast w wieku 8 - 10 lat pierwszy raz po alkohol sięgnęło 12,50% uczniów.
Wyk. 68. W jakim wieku zacząłeś/zaczęłaś pić alkohol?

50,00%

14 - 16 lat

37,50%

11 - 13 lat

12,50%

8-10 lat
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Następnie uczniów, którzy mieli już kontakt z alkoholem, poproszono o wskazanie rodzaju
alkoholu, który zdarzyło im się próbować. Respondenci najczęściej wskazywali na: piwo
(87,50%), szampana (62,50%), wódkę (50,00%), wino (50,00%) oraz likiery i nalewki
(37,50%).
Wyk. 69. Jaki rodzaj alkoholu próbowałeś/aś?

inne

0,00%
50,00%
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* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%
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Uczniowie po raz pierwszy sięgali po alkohol ze znajomymi na podwórku (62,50%), a także:
podczas uroczystości rodzinnej (37,50%), na dyskotece (25,00%), w czasie imprezy
towarzyskiej (12,50%) oraz pod nieobecność rodziców w domu (12,50%).
Wyk. 70. W jakich okolicznościach spożyłeś/aś alkohol po raz pierwszy?

inne

0,00%

w czasie izolacji z powodu pandemii

0,00%
12,50%

w czasie imprezy towarzyskiej
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* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%

Żaden z uczniów nie doświadczył nigdy negatywnych konsekwencji związanych ze
spożywaniem alkoholu.
Wyk. 71. Czy miałeś/aś jakieś przykre doświadczenia związane ze spożywaniem alkoholu?

inne

0,00%

pogorszenie relacji koleżeńskich

0,00%

problemy finansowe

0,00%

problemy w rodzinie

0,00%
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* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%
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Następnie poproszono ankietowanych uczniów o wskazanie jak zdobywają alkohol. Ponad
połowa badanych przyznała, że została nim poczęstowana (75,00%). Natomiast 12,50%
uczniów podkradło alkohol rodzicom, kolejne 12,50% osób poprosiło kogoś o zakup oraz co
czwarty uczeń kupił sobie samodzielnie alkohol.
Wyk. 72. Jak otrzymałeś/aś alkohol?

inne

0,00%

dostałem od starszych kolegów

0,00%
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12,50%
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Co ciekawe, większość uczniów przyznała, że ich rodzice wiedzą o spożywaniu przez nich
alkoholu – taką odpowiedź wskazało 87,50% uczniów.
Wyk. 73. Czy rodzice wiedzą, że próbowałeś/aś pić alkohol?
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tak
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Niepokój budzi również fakt, iż aż 28,57% uczniów uważa, że ich rodzice nie zareagowali
na informację o spożywaniu przez nich alkoholu. Natomiast 57,14% uczniów przyznało, że ich
rodzice przeprowadzili z nimi rozmowę, 14,29% osób przyznało, że rodzice zdenerwowali
się i wyznaczyli karę, a kolejne 14,29% ankietowanych przyznało, że rodzice szukali pomocy
u specjalisty. Również 14,29% rodziców zareagowało w inny sposób, jednak uczniowie nie
opisali ich reakcji.
Wyk. 74. Jak Twoi rodzice zareagowali na spożywanie przez Ciebie alkoholu?

inne

14,29%

szukali pomocy u specjalisty

14,29%
57,14%

przeprowadzili ze mną rozmowę
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* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%

Uczniów zapytano także, czy ich zdaniem kupno alkoholu przez osoby w ich wieku
jest czymś łatwym. Ponad połowa osób nie potrafiła udzielić odpowiedzi na to pytanie
(64,80%). Co ciekawe, 13,41% uczniów wskazało, że zdobycie alkoholu jest łatwe, a kolejne
21,79% osób uważa, że pozyskanie alkoholu w ich mieście i gminie jest trudne.
Wyk. 75. Gdybyś chciał/a zdobyć alkohol w swojej miejscowości byłoby to:
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nie wiem

21,79%

trudne

13,41%

łatwe
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Następnie uczniów zapytano, dlaczego ich zdaniem młodzież z ich okolicy spożywa alkohol.
Większość ankietowanych uważa, że głównym powodem jest tutaj chęć zaimponowania innym
(57,54%) oraz chęć lepszej zabawy (32,40%) i dla towarzystwa (15,64%). Rzadziej
wskazywano na następujące powody: z nudy (13,41%), w związku z izolacją z powodu
pandemii (8,94%) oraz z innych powodów, których ankietowani nie wymienili.
Wyk. 76. Dlaczego Twoim zdaniem młodzież z Twojej okolicy spożywa alkohol?

8,94%

w związku z izolacją z powodu pandemii
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z powodu kłopotów
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* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%

Dobrą informacją jest fakt, iż większość uczniów, tj. 80,45% uważa, że koledzy/koleżanki,
którzy spożywają napoje alkoholowe nie wzbudzają ich szacunku lub podziwu. Natomiast
1,68% uczniów przyznało, że te osoby wzbudzają ich szacunek lub podziw, a 17,88% uczniów
nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Wyk. 77. Czy koledzy/koleżanki, którzy spożywają napoje alkoholowe wzbudzają Twój szacunek lub
podziw?
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Znaczna część uczniów uważa, że młodzież z ich okolicy zdobywa alkohol dzięki starszym
kolegom (43,58%), prosząc obcych ludzi pod sklepem o zakup alkoholu (29,05%), podkradając
rodzicom w domu (15,64%), sami sobie kupują (10,06%), kupują im rodzice (3,35%) oraz
zdobywają go w inny sposób, jednak nie wskazano tutaj konkretnych przykładów (33,52%).
Wyk. 78. W jaki sposób młodzież z Twojej okolicy zdobywa alkohol?

33,52%

inne

10,06%

sami sobie kupują

29,05%

proszą obcych ludzi o zakup

15,64%
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kupują im starsi koledzy
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* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%

Uczniowie przyznali, iż młodzież z ich okolicy spożywa alkohol: na świeżym powietrzu
(49,16%), na imprezach lub dyskotekach (30,17%), w domu (12,50%), na terenie szkoły
(7,82%), podczas wycieczek (1,68%) oraz w innych miejscach, których ankietowani nie
wymienili (33,52%).
Wyk. 79. Gdzie młodzież w Twojej okolicy spożywa alkohol?
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inne
podczas wycieczek

1,68%
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12,85%
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* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%
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Na koniec niniejszej części, uczniów poproszono o odniesienie się do kilku stwierdzeń. Pytanie
to miało na celu sprawdzenie ich wiedzy i postaw względem napojów alkoholowych.
Z zebranego materiału badawczego wynika, iż: 14,53% uczniów uważa, że w ich gminie są
miejsca, gdzie osoba niepełnoletnia może bez problemu kupić alkohol. Z tą opinią nie
zgodziło się 34,64% uczniów, a 50,84% nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
32,96% uczniów sądzi, że ich rodzice rozmawiają z nimi na temat alkoholu, zaś 46,37%
uczniów twierdzi, że ich rodzice nie poruszają z nimi tego tematu. Co piąty uczeń nie potrafił
udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż 8,94% uczniów sądzi, że piwo to nie alkohol. Z tą opinią nie
zgodziło się 71,51% uczniów, a 19,55% nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Dodatkowo 79,89% uczniów twierdzi, iż sprzedawanie alkoholu osobom nieletnim nie
powinno być dozwolone. Z tą opinią nie zgodziło się 6,70% uczniów, a 13,41% nie potrafiło
udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Natomiast 5,03% osób uważa, że alkohol pomaga w trudnych sytuacjach. 65,36% uczniów
nie zgodziło się z ta opinią, a 29,61% nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Wyk. 80. Proszę ocenić czy zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami.

W mojej gminie są miejsca, gdzie osoba
niepełnoletnia może bez problemu kupić alkohol
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5.3. Problem nikotynowy z perspektywy dzieci i młodzieży
Kolejny dział niniejszej diagnozy dotyczyć będzie problemu nikotynowego. Na początek
uczniów zapytano, czy ich zdaniem osoby w ich wieku palą papierosy. 36,87% uczniów uważa,
że ich rówieśnicy palą papierosy, zaś przeciwnego zdania jest 25,14% osób. Kolejne 37,99%
uczniów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Wyk. 81. Czy osoby w Twoim wieku palą papierosy?
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Do palenia papierosów przyznało się 13,97% ankietowanych uczniów. Spośród nich 6,70%
osób paliło papierosy raz, kolejne 6,70% uczniów robiło to kilka razy oraz 0,56% osób pali
regularnie.
Wyk. 82. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się próbować palić papierosy?
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zdarza mi się to często
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Do palenia papierosów przyznało się 9,09% dziewczynek i 20,00% chłopców. Dziewczynki
najczęściej przyznawały, iż paliły raz w życiu (5,05%) oraz kilka razy (4,04%). Żadna
z dziewczynek nie pali często i regularnie.
Chłopcy najczęściej wskazywali następujące odpowiedzi: kilka razy (10,00%) oraz raz
(8,75%), a 1,25% chłopców pali regularnie.
Wyk. 82a. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się próbować palić papierosy? – w podziale na płeć
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Uczniowie, którzy palili już papierosy, najczęściej pierwszy raz palili papierosy w wieku 10 –
12 lat (34,92%), 15 – 16 lat (31,75%), kolejne 20,63% uczniów pierwszy raz paliło w wieku
poniżej 10 lat, a 12,70% uczniów paliło po raz pierwszy w wieku 13-14 lat.
Wyk. 83. W jakim wieku paliłeś/aś papierosy po raz pierwszy?

31,75%
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9,52% uczniów przyznało, że jego rodzice wiedzą o tym, iż palą oni papierosy.
34,92% badanych uważa, że ich rodzice nie wiedzą o tym fakcie, a kolejne 55,56% uczniów
nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Wyk. 84. Czy rodzice wiedzą, że palisz papierosy?
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Celem oszacowania grupy osób palących regularnie, poproszono uczniów o wskazanie jak
często palili papierosy w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem. Większość uczniów, tj.
74,60% przyznało, że wypala mniej niż jeden papieros na tydzień, a 12,70% uczniów wypala
mniej niż jeden papieros dziennie.
Niepokojący jest fakt, iż 12,70% uczniów przyznało, iż codziennie sięga po papierosy, w tym
1,59% uczniów wypala 1 – 5 papierosów dziennie, kolejne 1,59% osób pali od 11 do 20
papierosów, a 9,52% uczniów wypala więcej niż 20 papierosów dziennie.
Wyk. 85. Jak często paliłeś/aś papierosy w ciągu OSTATNICH 30 DNI?
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5.4. Problem narkotykowy z perspektywy dzieci i młodzieży
Kolejny rozdział niniejszej diagnozy dotyczył problemu narkotykowego. Jego celem było
oszacowanie skali problemu wśród uczniów oraz sprawdzenie wiedzy młodych mieszkańców
dotyczącej środków psychoaktywnych.
Na początek ankietowanych uczniów poproszono o ustosunkowanie się do kilku stwierdzeń.
Jak wynika ze zgromadzonego materiału badawczego, 4,47% uczniów uważa, że ich
rówieśnicy mają kontakt z narkotykami, a 5,03% uczniów twierdzi, że w ich szkole są
uczniowie, którzy biorą narkotyki. Dodatkowo 5,59% osób zna osobiście kogoś, kto używa
narkotyków, a 1,12% uczniów przyznał, że zażywał narkotyki.
Jeśli chodzi o dostępność tych środków, to 2,79% uczniów wie od kogo można kupić te
substancje.
Kolejne stwierdzenia miały na celu sprawdzenie opinii uczniów na temat narkotyków.
Co ciekawe, 3,91% uczniów twierdzi, iż miękkie narkotyki są bezpieczne, 58,66% osób nie
zgadza się z tą opinią. 6,15% ankietowanych uważa, że marihuana to nie narkotyk, a dodatkowo
co dziesiąty uczeń sądzi, iż marihuana powinna być zalegalizowana.
Interesujący wydaje się pogląd uczniów na temat osób, które zażywają narkotyki – 16,76%
osób twierdzi, iż po te substancje sięgają tylko osoby o słabym charakterze, a 38,55% uczniów
nie zgodziło się z ta opinią.
Natomiast 3,35% respondentów uważa, że z uzależnienia od narkotyków można łatwo wyjść,
z czym nie zgodziło się 62,57% osób. Niepokój budzi fakt, iż 8,38% osób uważa, że jeśli
zacznie się brać narkotyki dla zabawy to nie można się nimi uzależnić.
Jednak większość uczniów zauważa, że uzależnienie od narkotyków i dopalaczy jest chorobą
(67,60%) oraz 65,36% uczniów uważa, że każdy narkotyk jest szkodliwy dla zdrowia, a 21,79%
osób sądzi, że dopalacze są bardziej szkodliwe niż narkotyki.
53,63% uczniów wie, że narkotyki i dopalacze są substancjami chemicznymi, a 6,70% uczniów
uważa,

że

narkotyki/dopalacze

są

produkowane

w

sterylnych

warunkach

z niezanieczyszczonych surowców.
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Tab. 3. Proszę ocenić czy zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami.

Moi rówieśnicy mają kontakt z
narkotykami
W mojej szkole są uczniowie, którzy
biorą narkotyki
Znam osobiście kogoś, kto zażywa
narkotyki
Wiem, od kogo można kupić
narkotyki
Zażywałem narkotyki
Miękkie narkotyki są bezpieczne
Marihuana to nie narkotyk
Marihuana powinna być
zalegalizowana
Tylko ludzie o słabym charakterze
uzależniają się od narkotyków
Z uzależnienia od narkotyków
można łatwo wyjść
Jeśli zaczynasz brać je dla zabawy to
się nie uzależnisz
Uzależnienie narkotyków/dopalaczy
jest chorobą
Narkotyki/dopalacze są
substancjami chemicznymi
Narkotyki/dopalacze są
produkowane w sterylnych
warunkach z niezanieczyszczonych
surowców
Każdy narkotyk jest niebezpieczny
dla zdrowia
Dopalacze są bardziej szkodliwe niż
narkotyki

Zgadzam Nie zgadzam
Nie wiem
się
się
4,47%
44,69%
50,84%
5,03%

40,78%

54,19%

5,59%

65,36%

29,05%

2,79%

60,89%

36,31%

1,12%
3,91%
6,15%
10,61%

89,94%
58,66%
62,57%
48,04%

8,94%
37,43%
31,28%
41,34%

16,76%

38,55%

44,69%

3,35%

62,57%

34,08%

8,38%

62,57%

29,05%

67,60%

6,70%

25,70%

53,63%

1,68%

44,69%

6,70%

18,44%

74,86%

65,36%

13,97%

20,67%

21,79%

5,03%

73,18%

2,23% uczniów uważa, że pozyskanie narkotyków lub dopalaczy w ich miejscowości jest łatwe.
Przeciwnego zdania jest natomiast 15,00% badanych. Istotny jest fakt, iż większość uczniów
(82,68%) nie ma wiedzy na ten temat, co świadczy o tym, iż nie poszukiwali tego typu
informacji.
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Wyk. 86. Czy zdobycie narkotyków lub dopalaczy w Twojej miejscowości jest:

82,68%

nie wiem

15,08%

trudne

łatwe

0,00%

2,23%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Dobrą informacją jest fakt, iż zdecydowana większość uczniów nie chce spróbować
narkotyków lub dopalaczy (81,01%). Jedynie 2,79% uczniów udzieliło tutaj odpowiedzi
twierdzącej, a 16,20% uczniów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Wyk. 87. Czy chciałbyś spróbować kiedyś narkotyk lub dopalacz?

16,20%

nie wiem

81,01%

nie

tak

0,00%

2,79%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Jak wynika z zebranych odpowiedzi, głównym powodem skłaniającymi młodych ludzi z ich
okolicy do sięgania narkotyki jest: chęć zaimponowania innym (49,16%) oraz ciekawość
(40,78%).
W dalszej kolejności wskazywano na: z powodu kłopotów rodzinnych (18,99%), z powodu
kłopotów szkolnych (13,97%), z nudy (15,08%), dla sprawdzenia siebie (15,08%), w związku
z izolacją z powodu pandemii (3,91%) oraz z innych powodów, których nie wskazali konkretnie
(26,26%).
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Wyk. 88. Dlaczego Twoim zdaniem młodzież z Twojej okolicy zażywa narkotyki?

26,26%

inne

3,91%

w związku z izolacją z powodu pandemii
dla sprawdzenia siebie

15,08%

z nudy

15,08%
13,97%

z powodu kłopotów szkolnych

18,99%

z powodu kłopotów rodzinnych

49,16%

aby zaimponować innym

40,78%

z ciekawości
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Uczniowie w większości nie potrafią wskazać miejsc, w których można kupić narkotyki
lub dopalacze – takiej odpowiedzi udzieliło 89,39% ankietowanych. Pozostałe osoby
wskazywały na: centrum miejscowości (1,68%), okolice szkoły (1,12%), osiedle (0,56%),
dyskotekę (0,56%), siłownię (0,56%) i inne miejsca, których uczniowie nie wymienili (9,50%).
Kolejne 2,79% uczniów zna osobę, u której można kupić narkotyki.
Wyk. 90. Czy znasz miejsca w swojej miejscowości gdzie można kupić narkotyki lub dopalacze?

inne miejsca
znam konkretną osobę, u której je można
zdobyć

9,50%
2,79%

w siłowni

0,56%

na dyskotece

0,56%

w centrum miejscowości

1,68%

w szkole, przed szkołą

1,12%

na osiedlu

0,56%

89,39%

nie znam takich miejsc
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%
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Większość uczniów przyznało, iż zażywanie narkotyków lub dopalaczy jest zdecydowanie
szkodliwe dla zdrowia – taką odpowiedź wskazało 68,72% uczniów oraz, iż jest to raczej
szkodliwe dla zdrowia – tak wskazało 21,79% uczniów. Z tą opinią nie zgodziło się 2,24%
ankietowanych, w tym 1,68% osób uważa, że jest to raczej nieszkodliwe, a 0,56% uczniów
sądzi, że zażywanie narkotyków jest zdecydowanie nieszkodliwe. 7,26% uczniów nie potrafiło
udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Wyk. 91. Czy uważasz, że zażywanie narkotyków lub dopalaczy jest szkodliwe dla zdrowia?

7,26%

trudno powiedzieć

0,56%

zdecydowanie nie

1,68%

raczej nie

21,79%

raczej tak

68,72%

zdecydowanie tak
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Na koniec niniejszego rozdziału ankietowanych uczniów poproszono o ocenę swojej wiedzy
dotyczącej skutków zażywania narkotyków. Większość uczniów uważa, że jest ona ogólna
(43,02%), zdaniem 33,52% osób jest ona niewielka, a w opinii 5,59% uczniów jest ona
szczegółowa. 17,88% uczniów uważa, że nie mają wiedzy na ten temat.
Wyk. 92. Jak oceniasz swoją wiedzę na temat skutków zażywania narkotyków?

17,88%

brak

33,52%

niewielka

43,02%

ogólna

5,59%

szczegółowa
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%
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5.5. Profilaktyka z perspektywy dzieci i młodzieży
Niniejszy blok pytań skierowanych do dzieci i młodzieży ma na celu sprawdzenie ich wiedzy
oraz poglądów dotyczących alkoholu, tytoniu czy substancji psychoaktywnych.
Pierwsze pytanie skierowane do dzieci i młodzieży miało na celu sprawdzenie, czym w opinii
uczniów jest uzależnienie. Ponad połowa ankietowanych wskazała, iż jest to silny przymus
spożywania substancji kosztem swojego zdrowia i otoczenia (55,87%). W opinii 48,04% osób
jest to choroba, a dla 40,78% jest to brak kontroli nad swoim ciałem. Natomiast 8,38% uczniów
twierdzi, że uzależnienie to przyjemność. 15,64% uczniów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na
to pytanie.
Wyk. 93. Czym według Ciebie jest uzależnienie?

15,64%

nie wiem

uzależnienie to przyjemność

8,38%
48,04%

choroba

40,78%

brak kontroli nad swoim ciałem
silny przymus spożywania substancji kosztem
swojego zdrowia i otoczenia
0,00%

55,87%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

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

Większość uczniów uważa, że osobom uzależnionym należy pomóc i współczuć (60,89%).
Natomiast 32,40% osób nie czuje się zbyt swobodnie wśród osób uzależnionych, a 21,79%
uczniów ma neutralny stosunek do osób uzależnionych. U co piątego ucznia widok osoby
uzależnionej wywołuje lęk i obawy, a 2,23% respondentów twierdzi, iż osoby uzależnione
należy poniżać i obrażać.
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Wyk. 94. Jaki jest Twój stosunek do osób uzależnionych?

21,79%

mam neutralny stosunek do osób uzależnionych
nie czuje się zbyt swobodnie wśród osób
uzależnionych

32,40%

widok osoby uzależnionej wywołuje u mnie lęk i
obawy

19,55%
2,23%

osoby uzależnione należy poniżać i obrażać

60,89%

osobom uzależnionym należy pomóc i współczuć
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

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

Internet (40,78%) i Telewizja (35,20%) to główne źródła wiedzy na temat substancji
psychoaktywnych. Mniejszą popularnością cieszy się szkoła – wskazało na nią 24,02%
ankietowanych uczniów. Na rodzinę wskazało 26,26% osób, zaś od rówieśników wiedzę
czerpie 6,70% uczniów, od starszych kolegów (3,35%), a od rodzeństwa 1,68% uczniów.
4,47% uczniów wskazało odpowiedź - inne, jednak nie wskazując konkretnie co mieli na myśli.
Niepokój budzi fakt, iż 31,84% ankietowanych w ogóle nie czerpie wiedzy na ten temat.
Wyk. 95. Skąd czerpiesz wiedzę dotyczącą narkotyków i dopalaczy?
innych źródeł

4,47%
31,84%

nie czerpię wiedzy

40,78%

z Internetu

35,20%

z telewizji
od starszych kolegów
od rówieśników

3,35%
6,70%
24,02%

ze szkoły
od rodzeństwa

1,68%
26,26%

od rodziców
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

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

Uczniowie w sytuacjach problemowych zwróciliby się z prośbą o pomoc do mamy (45,42%)
i taty (41,90%). W dalszej kolejności uczniowie wskazywali na: Telefon Zaufania (15,08%),
wychowawcę (12,29%), kolegów (11,17%), pedagoga szkolnego (9,50%), dyrektora szkolnego
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(8,94%), do nikogo (6,15%) oraz inne osoby lub miejsca, których ankietowani nie wskazali
(5,59%). Co czwarty uczeń nie potrafił udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Wyk. 96. Do kogo zwróciłbyś się o pomoc mając problem związany z alkoholem, narkotykami lub
dopalaczami?
inne osoby/miejsca

5,59%
24,58%

nie wiem
do nikogo
zadzwonił/a bym na Telefonu Zaufania
do kolegów
do pedagoga szkolnego
do dyrektora szkolnego
do wychowawcy

6,15%
15,08%
11,17%
9,50%
8,94%
12,29%
41,90%

do taty

56,42%

do mamy
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

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

Następnie uczniów zapytano, czy w ich domu zdarzają się wymienione sytuacje. Picie alkoholu
bardzo często zdarza się w domach 1,68% uczniów, często w 2,23% domów, czasami
w 11,17%, rzadko u 51,96% uczniów, a nigdy w 32,96% domach. Natomiast zażywanie
narkotyków lub dopalaczy zdarza się bardzo często w 1,68% domach, a nigdy u 98,32%
uczniów. Poniżanie występuje bardzo często oraz często u 1,68% uczniów, czasami u 3,35%
osób, rzadko u 15,08%, a nigdy u 78,21% osób. Awantury zdarzają się bardzo często u 3,91%
uczniów, często u 2,23%, czasami u 16,20%, rzadko u 33,52%, a nigdy u 44,13% uczniów.
Natomiast bicie, kopanie i poszturchiwanie zdarza się bardzo często w domach 2,23%
uczniów, często w 1,12%, czasami w 1,68%, rzadko w 7,26% oraz nigdy w 87,71% domach.
Tab. 4. Proszę oceń jak często występują w Twoim domu wymienione sytuacje:

bardzo często

często

czasami

rzadko

nigdy

Picie alkoholu

1,68%

2,23%

11,17%

51,96%

32,96%

Zażywanie narkotyków/dopalaczy

1,68%

0,00%

0,00%

0,00%

98,32%

Poniżanie

1,68%

1,68%

3,35%

15,08%

78,21%

Awantury

3,91%

2,23%

16,20%

33,52%

44,13%

Bicie, kopanie, poszturchiwanie

2,23%

1,12%

1,68%

7,26%

87,71%
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Dla uczniów najbardziej interesującym tematem jest zdrowe odżywianie (37,99%), tolerancja
(37,99%), motywowanie do nauki (35,75%), stres (25,70%), narkotyki i dopalacze (22,91%),
bezpieczeństwo na co dzień (22,35%), przemoc i agresja szkolna (20,67%), uzależnienia
behawioralne (20,67%), alkohol (17,88%), granice własnej intymności (14,53%), dane
osobowe i ochrona tożsamości (13,41%), przemoc i agresja domowa (11,17%), trening
komunikacji rówieśniczej (10,61%), cyberzagrożenia (9,50%) oraz nikotyna (8,38%).
Wyk. 97. Jaki temat zajęć profilaktycznych byłby dla Ciebie najbardziej interesujący?

37,99%

zdrowe odżywianie

10,61%

trening komunikacji rówieśniczej

9,50%

cyberzagrożenia

37,99%

tolerancja

22,35%

bezpieczeństwo na co dzień

13,41%

dane osobowe i ochrona tożsamości
Granice własnej intymności –
przeciwdziałanie przemocy seksualnej

14,53%
25,70%

stres

35,75%

motywowanie do nauki
uzależnienia behawioralne (telefon, komputer,
gry online, media społecznościowe)

20,67%
11,17%

przemoc i agresja domowa

20,67%

przemoc i agresja szkolna

8,38%

nikotyna

22,91%

narkotyki i dopalacze

17,88%

alkohol
0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%
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Uczniowie uważają, że najciekawszymi formami zajęć profilaktycznych są: pogadanki
z wychowawcą (62,01%), zajęcia warsztatowe z pedagogiem, psychologiem lub innym
specjalistą (38,55%), zajęcia z przedstawicielami Policji (27,93%), spektakle lub musicale
profilaktyczne (17,88%) oraz inne formy zajęć profilaktycznych (10,61%).
Wyk. 98. Jaka forma zajęć profilaktycznych jest wg Ciebie najciekawsza/najefektywniejsza?

10,61%

inna forma

27,93%

zajęcia z przedstawicielem Policji

17,88%

spektakl lub musical profilaktyczny

zajęcia warsztatowe z psychologiem, pedagogiem
lub innym specjalistą

38,55%
62,01%

pogadanki z wychowawcą
0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

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

5.6. Problem przemocy z perspektywy dzieci i młodzieży
Ostatnim problemem poruszanym w badaniu dzieci i młodzieży był problem przemocowy.
Celem

sprawdzenia

wiedzy

uczniów

na

temat

zjawiska

przemocy,

poproszono

ich o wskazanie sytuacji, które ich zdaniem można nazwać aktem przemocy.
Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, uczniowie najczęściej wskazywali na następujące
zachowania: grożenie, straszenie (79,89%), bicie (78,77%), zmuszanie do oddawania pieniędzy
(55,87%), spoliczkowanie (48,60%), zmuszanie do oglądania pornografii (46,37%), kradzież
pieniędzy lub innej własności (43,58%), wysyłanie obraźliwych wiadomości (41,34%),
krytykowanie wyglądu (38,55%), podszywanie się w Internecie (33,52%), okazywanie braku
szacunku (30,17%), nie opiekowanie się kimś kto wymaga opieki (21,79%) oraz izolację
z powodu pandemii (7,82%) i inne zachowania, których uczniowie nie wymienili (5,59%).
Natomiast 15,08% uczniów nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
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Wyk. 99. Które z wymienionych poniżej sytuacji są Twoim zdaniem aktem przemocy?

inne
nie wiem
izolacja z powodu pandemii

5,59%
15,08%
7,82%
48,60%

spoliczkowanie

41,34%

wysyłanie obraźliwych wiadomości
okazywanie braku szacunku

30,17%

78,77%

bicie

46,37%

zmuszanie do oglądania pornografii

55,87%

zmuszanie do oddawania pieniędzy

33,52%

podszywanie się w Internecie

43,58%

kradzież pieniędzy lub innej własności
nie opiekowanie się kimś kto wymaga opieki

21,79%

79,89%

grożenie, straszenie

38,55%

krytykowanie wyglądu
0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

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

Ankietowani uczniowie uważają, że przemoc wynika głównie z używania alkoholu (66,48%)
i narkotyków (63,13%), ale także z: chorób psychicznych (54,75%), zazdrości i zaborczości
(50,84%), wpływu środowiska (37,43%), braku zaufania, (29,61%) różnic w poglądach
(29,05%), problemów w komunikacji międzyludzkiej (24,58%) oraz ze względu na problemy
finansowe (20,11%). 18,44% osób nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
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Wyk. 100. Które z wymienionych poniżej sytuacji Twoim zdaniem prowokują agresję/przemoc wśród
młodzieży?

18,44%

nie wiem

2,79%

inne

24,58%
29,05%
37,43%
29,61%

problemy w komunikacji międzyludzkiej
różnice w poglądach
wpływ środowiska
brak zaufania

50,84%

zazdrość / zaborczość

63,13%

narkotyki

20,11%

problemy finansowe

54,75%

choroby psychiczne

66,48%

alkohol
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

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

Niepokój budzi fakt, iż aż 22,35% uczniów przyznało, że zdarzyło im się doświadczyć
przemocy.
Wyk. 101. Czy zdarzyło Ci się doświadczyć przemocy?

77,65%

nie

22,35%

tak

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Osobami stosującymi przemoc wobec uczniów byli głównie koledzy ze szkoły – taką
odpowiedź wskazało 45,00% uczniów, którzy doznali przemocy. Rzadziej wskazywano
natomiast na: tatę (12,50%), znajomych (10,00%), siostrę (10,00%), mamę (10,00%), brata
(7,50%) oraz inne osoby, których uczniowie nie wskazali (27,50%).
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Wyk. 102. Kto stosował wobec Ciebie przemoc?

27,50%

inne osoby

7,50%

brat

10,00%

siostra

45,00%

koledzy ze szkoły

10,00%

znajomi

12,50%

tata

10,00%

mama
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

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

Uczniowie, którzy doświadczyli przemocy uważają, że osoby, które stosowały wobec nich
przemoc nie były pod wpływem żadnych substancji (77,50%). Natomiast 5,00% uczniów
uważa, że osoby te były pod wpływem alkoholu, a 12,50% uczniów wskazało odpowiedź
,,inne”, nie wyjaśniając o jakie substancje chodzi. Kolejne 12,50% respondentów nie potrafiło
udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Wyk. 103. Czy osoba, która stosowała wobec Ciebie przemoc była pod wpływem:

inne

12,50%

nie wiem

12,50%

leków

0,00%

dopalaczy

0,00%

narkotyków

0,00%

alkoholu

5,00%
77,50%

nie była pod wpływem substancji
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

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

27,93% badanych uczniów twierdzi, że w ich szkole występuje zjawisko przemocy między
uczniami. Z tą opinią nie zgodziło się 27,05% uczniów, zaś 43,02% osób nie potrafiło udzielić
odpowiedzi na to pytanie. Dane te pokazują, iż problem przemocy rówieśniczej jest obecny
w szkołach na terenie Gminy Drawsko.
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Wyk. 104. Czy w Twojej szkole występuje problem przemocy między uczniami?

43,02%

nie wiem

29,05%

nie

27,93%

tak
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Uczniów poproszono również o wskazanie częstotliwości występowania różnych zjawisk
przemocowych w szkole. Uczniowie uważają, że codziennie w szkole spotykają się z
następującymi

zachowaniami:

obgadywaniem

(62,00%),

przezywaniem

(54,00%),

wyśmiewaniem (36,00%), niechęć do pracy z kimś (22,00%), wysyłanie obraźliwych sms-ów
(18,00%), wulgarne lub złośliwe komentowanie treści w internecie (16,00%), dotykanie osób
bez ich zgody (12,00%), umieszczanie w Internecie materiałów bez zgody uwiecznionych na
nich osób (6,00%), grożenie (6,00%), bicie, kopanie, poszturchiwanie (2,00%), wymuszanie
pieniędzy (2,00%), zamykanie w pomieszczeniach (2,00%) oraz kradzieże (2,00%). Dane te
pokazują, iż największy problem w szkole stanowi przemoc psychiczna. To z nią uczniowie
spotykają się codziennie, a skala ich występowania jest duża.

Analizując z jakimi

zachowaniami uczniowie nie spotykają się nigdy można dostrzec, iż najrzadziej w ich szkole
zdarzają się wymuszenia pieniędzy (90,00%), kradzieże (70,00%), zamykanie w
pomieszczeniach (60,00%), umieszczanie w Internecie materiałów bez zgody uwiecznionych
na nich osób (62,00%), dotykanie osób bez ich zgody (56,00%), wulgarne lub złośliwe
komentowanie treści w Internecie (54,00%), grożenie (42,00%), wysyłanie obraźliwych smsów (42,00%), niechęć do pracy z kimś (18,00%), bicie, kopanie, poszturchiwanie (16,00%),
przezywanie (10,00%), obgadywanie (8,00%) oraz wyśmiewanie (8,00%).
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Tab. 5. Proszę oceń częstotliwość zachowań związanych z przemocą w szkole.

1 – Nigdy 2 –
Rzadziej niż
raz w
miesiącu

3Przynajmniej
raz w
miesiącu

45Przynajmniej codziennie
raz w
tygodniu

Wyśmiewanie
Obgadywanie
Przezywanie
Grożenie
Wymuszanie pieniędzy
Zamykanie w pomieszczeniach
Niechęć do pracy z kimś z klasy
Kradzieże
Bicie, kopanie, poszturchiwanie
Dotykanie osób bez ich zgody
Wysyłanie obraźliwych smsów
Umieszczanie w Internecie
materiałów bez zgody
uwiecznionych na nich osób

8,00%
8,00%
10,00%
42,00%
90,00%
60,00%
18,00%
70,00%
16,00%
56,00%
42,00%
62,00%

10,00%
4,00%
8,00%
32,00%
6,00%
18,00%
20,00%
24,00%
16,00%
14,00%
14,00%
16,00%

16,00%
4,00%
2,00%
10,00%
2,00%
12,00%
18,00%
4,00%
20,00%
8,00%
14,00%
10,00%

30,00%
22,00%
26,00%
10,00%
0,00%
8,00%
22,00%
0,00%
22,00%
10,00%
12,00%
6,00%

36,00%
62,00%
54,00%
6,00%
2,00%
2,00%
22,00%
2,00%
26,00%
12,00%
18,00%
6,00%

Wulgarne lub złośliwe
komentowanie treści w
Internecie

54,00%

14,00%

12,00%

4,00%

16,00%

Uczniowie uważają, że do przemocy najczęściej dochodzi na boisku szkolnym (80,00%),
a także: na korytarzu (46,00%), poza terenem szkoły (28,00%), w toalecie (28,00%), w sali
lekcyjnej (22,00%), w szatni (8,00%) oraz w innych miejscach, których uczniowie nie wskazali
(6,00%).
Wyk. 105. Gdzie najczęściej dochodzi do przemocy w Twojej szkole?

inne miejsca

6,00%

poza terenem szkoły

28,00%

w toalecie

28,00%
22,00%

w sali lekcyjnej

80,00%

na boisku
w szatni

8,00%
46,00%

na korytarzu
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%
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Większość uczniów, w sytuacji, gdy widzi przemoc w szkole, informuje wychowawcę o tym
zdarzeniu (34,00%). Co piąty uczeń pomaga pokrzywdzonej osobie, Natomiast 16,00% osób
wskazało, że nie wie jak ma się zachować, a kolejne 16,00% obserwuje całe zdarzenie i nie
reaguje. Natomiast 12,00% osób informuje inne osoby niż wychowawca, a 2,00% uczniów
przyłącza się do sprawcy.
Wyk. 106. Jak reagujesz na przemoc w szkole?

16,00%

obserwuję całe zdarzenie i nie reaguję

2,00%

przyłączam się do sprawcy

16,00%

nie wiem jak się zachować

12,00%

informuję inne osoby niż wychowawca

34,00%

informuję wychowawcę o zdarzeniu

20,00%

pomagam pokrzywdzonej osobie
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

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

Dodatkowo, 12,85% uczniów przyznało także, iż im samym zdarzyło się stosować przemoc
wobec innych osób.
Wyk. 107. Czy samemu zdarzyło Ci się stosować przemoc wobec innych?

87,15%

nie

12,85%

tak

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Uczniowie Ci stosowali przemoc głównie wobec rówieśników (56,52%), rodzeństwa (34,78%),
rodziców (4,35%), ale także wobec innych osób (26,09%), których uczniowie nie wskazali.
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Wyk. 108. Wobec kogo zdarzyło Ci się stosować przemoc?

26,09%

innych osób

56,52%

wobec rówieśników

34,78%

wobec rodzeństwa

4,35%

wobec rodziców
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

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

Z problemem przemocy uczniowie zwróciliby się o pomoc do: rodziny (37,99%), zaufanego
nauczyciela (26,26%), pedagoga szkolnego (23,46%), Policji (23,35%), kolegi lub koleżanki
(16,20%), Telefonu Zaufania (13,97%), Ośrodka Pomocy Społecznej (7,26%), lekarza (2,23%),
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (3,91%), Ośrodka Leczenia Uzależnień
(1,68%), Ośrodka Interwencji Kryzysowej (1,68%), punktu konsultacyjnego (1,12%) oraz
Zespołu Interdyscyplinarnego (1,12%). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż 6,15% osób
szukałoby pomocy w Internecie, a 13,97% uczniów próbowałoby radzić sobie samodzielnie.
Wyk. 109. Do kogo zwrócił(-a) byś się o pomoc w razie problemu przemocy w rodzinie?

25,70%

nie wiem

6,15%

inne
Ośrodek Leczenia Uzależnień
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

1,68%
1,68%
13,97%

telefon zaufania
Zespół Interdyscyplinarny
punkty konsultacyjne
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
lekarz

1,12%
1,12%
3,91%
2,23%
26,26%

zaufany nauczyciel

7,26%

Ośrodek Pomocy Społecznej

22,35%

Policja

6,15%

szukałbym pomocy w Internecie

13,97%

radziłbym sobie sam

23,46%

pedagog szkolny

16,20%

kolega/koleżanka

37,99%

rodzina
0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

* Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%
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9,50% uczniów zna kogoś kto doświadcza przemocy w swoim domu. 34,08% uczniów nie
potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Wyk. 109. Czy znasz kogoś w swoim otoczeniu, kto jest ofiarą przemocy w swoim domu?

34,08%

nie wiem

56,42%

nie

tak
0,00%

9,50%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
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6. BADANIE SPRZEDAWCÓW GMINY DRAWSKO
W celu dokładniejszego zdiagnozowania problemu alkoholowego przeprowadzone zostało
również badanie sprzedawców pracujących w punktach sprzedaży alkoholu. Kwestionariusz
skierowanej do nich ankiety zawierał pytania dotyczące zarówno samego handlu trunkami
i możliwych związanych z tym negatywnych konsekwencji, jak również innych problemów
społecznych. W sumie respondenci udzielili odpowiedzi na 17 pytań.
Badanie zostało podzielone na bloki poświęcone następującym problemom:

Spożywanie
alkoholu

Palenie
papierosów

Graf. 4.1 Obszar tematyczny zawarty w kwestionariuszu ankiety dla sprzedawców alkoholu

Najbardziej rozbudowany został blok poświęcony kwestiom dotyczącym alkoholu,
a kwestionariusz kończył się metryczką z pytaniami o wiek, płeć oraz staż pracy
w charakterze sprzedawcy napojów alkoholowych.
Ze względu na niewielką liczebność próby, wyniki zostały przedstawione w formie liczb.
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6.1. Struktura badanej próby
Ostatnią grupą biorącą udział w diagnozie problemów społecznych w Gminie Drawsko byli
sprzedawcy napojów alkoholowych. Ich wiedza jest niezwykle cenna ze względu na fakt, iż na
co dzień są oni bacznymi obserwatorami rzeczywistości społecznej, w związku z tym
są w stanie określić skalę występujących problemów związanych z uzależnieniami od
substancji psychoaktywnych. W badaniu zdecydowaną większość stanowiły kobiety –
dwanaście osób. W ankietowaniu wzięło udział również dwóch mężczyzn.
Wyk. 110. Płeć

2

mężczyzna

12

kobieta

0

2

4

6

8

10

12

Najliczniejszą grupę osób tworzyli ankietowani w wieku 41 – 60 lat (10 osób).
Jeden respondent znajdował się w grupie 26 – 40 lat, kolejna osoba nie miała więcej niż 25 lat,
a dwóch respondentów miało więcej niż 61 lat.
Wyk. 111. Wiek

2

powyżej 61 lat

10

od 41 do 60 lat

od 26 do 40 lat

1

do 25 lat

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Sześciu sprzedawców pracuje w swoim zawodzie powyżej 21 lat, a trzech ankietowanych
posiada od 11 do 20 lat stażu oraz od 6 do 10 latu stażu pracy. Dwóch ankietowanych pracuje
w tym zawodzie krócej niż rok.
Wyk. 112. Staż pracy

6

powyżej 21 lat
od 11 do 20 lat

3

od 6 do 10 lat

3
0

od 1 do 5 lat

2

poniżej roku
0

1

2

3

4

5

6

6.2. Problemy społeczne z perspektywy sprzedawców
Pytania kierowane do tej grupy społecznej miały głównie na celu pogłębienie wiedzy
z zakresu problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych w gminie oraz sprawdzenie,
czy w Gminie Drawsko przestrzega się ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
Na początek badanych zapytano, czy ich zdaniem, na przestrzeni ostatnich kilku lat, na terenie
gminy zmieniła się skala spożycia alkoholu. Ośmiu respondentów uważa, że obecnie spożywa
się tyle samo alkoholu co kiedyś. Trzy osoby sądzą, iż aktualnie pije się mniej niż dawniej, zaś
kolejnych trzech sprzedawców twierdzi, iż współcześnie pije się więcej niż kiedyś.
Wyk. 113. Proszę ocenić czy spożycie alkoholu na przestrzeni kilku lat w Pana/i gminie:

3

wzrasta

8

jest stałe

3

maleje
0

1

2

3

4

5

6

7

8
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Kolejne pytania mają na celu sprawdzenie dostępności alkoholu dla osób nieletnich.
W tym celu sprzedawców zapytano, jak często sprzedaje się alkohol osobom nieletnim na
terenie Gminy Drawsko. Dziesięciu ankietowanych uważa, że na terenie gminy nigdy nie
sprzedaje się alkoholu osobom nieletnim. Dwóch sprzedawców uważa, że takie sytuacje
zdarzają się czasami, jedna osoba wskazała tutaj odpowiedź ,,rzadko”, a kolejna osoba wskazała
odpowiedź ,,często”. . Żaden z ankietowanych nie zaznaczył odpowiedzi ,,bardzo często”.
Wyk. 114. Proszę ocenić jak często zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom niepełnoletnim w Pana/i
gminie?

10

nigdy

1

rzadko

2

czasami

1

często

0

bardzo często
0
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10

Ośmiu sprzedawców przyznało także, że zdarzyło im się, iż osoba niepełnoletnia chciała kupić
alkohol w obsługiwanym przez nich punkcie. Jak wskazali taka sytuacja miała miejsce rzadko,
tj. raz lub kilka razy. Kolejne sześć osób zadeklarowało, że nigdy nie spotkało się z takim
zdarzeniem.
Wyk. 115. Czy zdarzyło się Panu/i, że osoba niepełnoletnia chciała kupić alkohol w obsługiwanym przez
Pana/ią punkcie?

6

nie, nigdy

8

tak, raz lub kilka razy

0

tak, wiele razy

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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Jak wynika ze zgromadzonego materiału badawczego, żaden ze sprzedawców nie sprzedał
nigdy alkoholu osobie niepełnoletniej.
Wyk. 116. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać alkohol osobie niepełnoletniej?

14

nie, nigdy

tak, raz lub kilka razy

0

tak, wiele razy

0

tak, za każdym razem

0
0

2

4

6

8

10

12

14

W sytuacji, gdy sprzedawcy nie mają pewności co do pełnoletniości klientów mają obowiązek
sprawdzenia dokumentu potwierdzającego pełnoletniość. Dziesięciu sprzedawców robiło to raz
lub kilka razy, trzech sprzedawców sprawdzało dowód często, tj. wiele razy oraz jedna osoba
sprawdza dowód tożsamości za każdym razem, gdy ma wątpliwości.
Wyk. 117. Czy zdarzyło się Panu/i kiedykolwiek pytać o dowód osobisty klienta, nie mając pewności czy jest
pełnoletni?

0

nie, nigdy

10

tak, raz lub kilka razy

3

tak, wiele razy

1

tak, za każdym razem
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

str. 98

Ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem w Gminie Drawsko zdarza się, że osoby znajdujące
się pod wpływem alkoholu siadają za kierownicą. Cztery osoby przyznały, że takie sytuacje
nigdy nie mają miejsca. Natomiast zdaniem sześciu osób zdarza się to czasami. Dwie osoby
wskazały odpowiedź ,,rzadko”, zaś jeden ankietowany twierdzi, iż takie sytuacje zdarzają się
,,często”, a kolejny ,,bardzo często”.
Wyk. 118. Proszę ocenić jak często ma miejsce sytuacja jazdy po wypiciu alkoholu w Pana/i gminie?

0

nie wiem

4

nigdy

2

rzadko

6

czasami
często

1

bardzo często

1
0

1
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3

4

5

6

Sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym jest niezgodna z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ankietowanych zapytano, czy ich zdaniem, w gminie
sprzedaje się alkohol osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu. Cztery osoby sądzą,
iż nie sprzedaje się alkoholu takim klientom. Kolejnych trzech ankietowanych uważa, że taka
sytuacja zdarza się rzadko, trzy osoby wskazały odpowiedź ,,czasami”, a czterech sprzedawców
uważa, że takie sytuacje mogą zdarzać się często.
Wyk. 119. Proszę ocenić jak często zdarza się, że alkohol jest sprzedawany osobom nietrzeźwym w Pana/i
gminnie?

4

nigdy
rzadko

3

czasami

3
4

często

0

bardzo często
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
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4

Dwanaście osób przyznało, iż zdarzyło im się, że osoba nietrzeźwa próbowało kupić u nich
alkohol. W tym dziesięciu sprzedawcom sytuacja taka przytrafiła się raz lub kilka razy, zaś
dwóm osobom zdarzało się to wiele razy.
Wyk. 120. Czy zdarzyło się Panu/i, że osoba nietrzeźwa próbowała kupić alkohol w obsługiwanym przez
Pana/ią punkcie?
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Większość badanych nie sprzedała nigdy alkoholu osobie nietrzeźwej – taką odpowiedź
wskazało dziewięć osób. Pięciu sprzedawcom zdarzyło się to raz lub kilka razy.
Wyk. 121. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać alkohol osobie nietrzeźwej?
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Klienci nie mogą spożywać alkoholu na terenie sklepu lub w jego najbliższej okolicy.
Siedmiu sprzedawców przyznało, że w Gminie Drawsko klienci nigdy nie spożywają alkoholu
na terenie punktu sprzedaży. Zdaniem trzech osób taka sytuacja ma miejsce czasami, kolejne
trzy osoby wskazały odpowiedź ,,często”, a jeden respondent uważa, że zdarza się to rzadko.
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Wyk. 122. Proszę ocenić jak często zdarza się sytuacja, że klienci sklepu spożywają alkohol na terenie lub
w pobliżu punktu sprzedaży alkoholu w Pana/i gminie?
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Większość ankietowanych, tj. dwanaście osób, nie musiało nigdy wzywać policji z powodu
zakłócania porządku przez osoby nietrzeźwe, które znajdowały się na terenie punktu sprzedaży
alkoholu. Jednej osobie zdarzało się to, ale rzadko, a kolejnemu sprzedawcy przytrafia się to
czasami.
Wyk. 123. Jak często zdarza się Panu/i wzywać policję z powodu zakłócania porządku przez osobę pod
wpływem alkoholu na terenie punktu sprzedaży alkoholu lub w jego najbliższej okolicy?
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również

niezgodna

10

z

12

prawem.

Większość respondentów uważa, że w gminie nie sprzedaje się wyrobów tytoniowych osobom
niepełnoletnim – taką opinię wyraziło dwanaście osób. Zdaniem jednego sprzedawcy ma to
miejsce rzadko, a kolejny badany uważa, że zdarza się to czasami.
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Wyk. 124. Proszę ocenić jak często zdarza się, że osobom niepełnoletnim sprzedawane są papierosy
w Pana/i miejscowości?
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Żaden ze sprzedawców nie sprzedał nigdy papierosów osobie niepełnoletniej.
Wyk. 125. Czy zdarzyło się Panu/i sprzedać papierosy osobie niepełnoletniej?
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Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi to podstawowy
dokument, na którym opiera się sprzedaż wyrobów alkoholowych. Jedna osoba przyznała,
że zna bardzo dobrze treść tej ustawy. Osiem osób sądzi, iż zna poszczególne zapisy ustawy,
zaś trzech sprzedawców nie było pewnych, czy znają treść ustawy. Dwóch respondentów
słyszało o ustawie, ale jej nie zna.
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Wyk. 126. Czy zna Pan/i ustawę z dnia 26 X 1982 r. o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi odnoszącą się do odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu?
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Zgodnie ze wspomnianą ustawą, w punkcie sprzedaży alkoholu muszą znajdować się tabliczki
informujące między innymi o szkodliwości alkoholu, czy też zakazie sprzedaży osobom
nietrzeźwym i nieletnim. Jak wynika ze zgromadzonego materiału badawczego,
trzynastu sprzedawców przyznaje, iż w ich sklepach znajdują się tabliczki informujące
o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Jedenaście osób posiada w sklepie
informacje o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, w kolejnych trzynastu punktach
widnieje informacja o szkodliwości alkoholu. Dodatkowo w siedmiu sklepach znajdują się
informacje o zakazie sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.
Wyk. 127. Czy w obsługiwanym przez Pana/ią punkcie znajdują się informacje na temat:
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nie ma takich informacji
zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18
roku życia

13
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Szkolenia dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu powinni przejść wszyscy pracownicy
przed rozpoczęciem pracy. Sześciu sprzedawców przyznało, iż brało udziału w takim szkoleniu.
Siedem osób nigdy nie zostało przeszkolonych, a kolejny ankietowany nie pamięta, czy brał
udział w szkoleniu.
Wyk. 128. Czy brał/a Pan/i udział w szkoleniu dotyczącym odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu?
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Na koniec, celem sprawdzenia wiedzy sprzedawców dotyczącej zasad sprzedaży alkoholu,
ankietowanych zapytano, komu zabrania się sprzedaży i podawania alkoholu według ustawy
z dnia 26 X 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poprawnej
odpowiedzi, która brzmiała „osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim, na kredyt lub pod zastaw”,
udzieliło dziewięciu respondentów. Jedna osoba sądzi, iż nie można sprzedawać alkoholu
kobietom w ciąży, osobom nieletnim oraz na kredyt lub pod zastaw, a kolejnych czterech
sprzedawców zaznaczyło, iż alkoholu nie można podawać osobom nietrzeźwym,
niepełnoletnim i kobietom w ciąży.
Wyk. 129. Komu zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych według ustawy z dnia 26 X
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?

osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim, na kredyt
lub pod zastaw
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kobietom w ciąży, osobom niepełnoletnim oraz
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7. BADANIE ESPAD
Wyniki

badań

realizowanych

w

Gminie

Drawsko

w

roku

2021

porównano

z wynikami badań ogólnopolskich, realizowanych w ramach programu ESPAD9. Porównanie
to ma na celu ukazanie różnic pomiędzy danymi ogólnopolskimi, a danymi lokalnymi.
Diagnoza ,,Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież” była badaniem ogólnopolskim.
Badanie zostało zrealizowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Psychiatrii
i Neurologii. Realizowana była w 2019 roku. Badanie zrealizowano na próbie losowej
młodzieży trzecich klas gimnazjów i drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Badaniami objęto
próbę ogólnopolską, 6 prób wojewódzkich (Dolnośląskie, Lubelskie, Małopolskie,
Mazowieckie, Śląskie, Świętokrzyskie) oraz 5 prób miejskich (Wrocław, Płock, Kalisz, Sopot,
Szczecinek). Badania zrealizowano w 383 klasach gimnazjalnych oraz w 431 klasach szkół
ponadgimnazjalnych. W szkołach gimnazjalnych zebrano 5 939 ankiet, zaś w szkołach
ponadgimnazjalnych – 6 495 ankiet. Badanie zostało realizowane metodą ankiety audytoryjnej
przez zespół ankieterów rekrutujący się spoza systemu oświaty i wychowania.
W diagnozie problemów społecznych realizowanej na terenie Gminy Drawsko brali udział
uczniowie szkół podstawowych. Ze względu na fakt, iż w badaniu nie brali udziału uczniowie
w wieku 17 – 18 lat, analizę przeprowadzono na grupie uczniów 14 – 16 lat. Poniżej
zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy porównawczej.

6.1. Problem alkoholowy
Analizując badania ogólnopolskie można dostrzec, iż napoje alkoholowe są najbardziej
rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej, podobnie jak ma to
miejsce w dorosłej części społeczeństwa. Próby picia ma za sobą 80,00% uczniów w wieku 15
– 16 lat i 92,8% uczniów w wieku 17 – 18 lat. W czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem
piło jakiekolwiek napoje alkoholowe 67,9% młodszych uczniów i 89,0% uczniów starszych.
Natomiast w ostatnim miesiącu przed badaniem kontakt z alkoholem miało 46,7% młodszych
oraz 76,1% starszych uczniów.

J. Sierosławski, Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież szkolną, Warszawa, 2020.
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Stanu silnego upojenia alkoholem doświadczyła, chociaż raz w życiu, ponad jedna trzecia
piętnasto-szesnastolatków (33,3%) i 56,6% uczniów ze starszej grupy. W ciągu ostatniego roku
przed badaniem do stanu silnego upojenia alkoholowego doprowadziło się 26,2% uczniów
młodszych i 44,00% uczniów starszych, a w ostatnim miesiącu przed badaniem 11,3%
młodszych i 18,8% uczniów starszych. Porównanie wyników z 2019 r. z wynikami z 2015 r.
wskazuje na spadek odsetków uczniów, którzy upili się chociaż raz w życiu oraz tych którzy
upili się chociaż raz w czasie ostatnich 12 miesięcy.
Tab.6. Picie napojów alkoholowych (wyniki przedstawiają wartości procentowe).
1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Kiedykolwiek w życiu

92,8

90,3

92,5

90,2

87,3

83,8

80,0

Gmina Drawsko
2021 rok
8,00

W czasie 12 miesięcy przed

77,3

82,0

84,9

78,9

78,3

71,7

67,9

x

50,4

61,1

65,8

57,3

57,6

48,6

46,7

x

15 – 16
lat

badaniem

W czasie 30 dni przed badaniem

W przypadku młodzieży z Gminy Drawsko zauważyć można znacznie niższy odsetek
sięgania po alkohol w porównaniu do danych ogólnopolskich. W przypadku uczniów
w wieku 14 – 16 lat, 8,00%

z nich przyznaje, iż spożywało alkohol kiedykolwiek

z życiu.
Jeśli chodzi o rodzaj spożywanego alkoholu w Gminie Drawsko, to uczniowie
wybierają głównie piwo (75,00%), szampana (75,00%) i wódkę (75,00%), w dalszej kolejności
wybierano wino (50,00%) oraz likiery i nalewki (25,00%).
Zjawisko to jest również widoczne wśród uczniów w Polsce. Tutaj młodsi i starsi uczniowie
także najczęściej sięgają właśnie po piwo. W drugiej kolejności wybierali wódkę oraz wino.
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Tab.7. Picie napojów alkoholowych (wyniki przedstawiają wartości procentowe).

15 – 16 lat

1995

1999

2003

2007

2011

2015

2019

piwo

45,6

52,8

68,8

60,3

57,4

51,3

47,5

Gmina Drawsko
2021 rok
75,00

wino

32,8

24,4

23,7

22,6

26,0

21,1

21,1

50,00

wódka

29,9

25,0

36,7

30,3

57,6

33,1

33,1

75,00

Skala problemu alkoholowego
wśród uczniów w Gminie
Drawsko jest mniejsza w
porównaniu do skali całego kraju.

Piwo jest najpopularniejszym
alkoholem wśród uczniów w
Polsce i Gminie Drawsko.

6.2.Problem narkotykowy
Jak wynika z badań ogólnopolskich, problem narkotykowy nie przybiera tak dużych rozmiarów
jak problem alkoholowy. Chociaż raz w ciągu całego życia używało tych substancji 21,4%
młodszych uczniów i 37,0% starszych uczniów. Na drugim miejscu pod względem
rozpowszechnienia używania substancji nielegalnych wśród uczniów gimnazjów jest
amfetamina (4,2%), a wśród uczniów szkół wyższego poziomu – ecstasy (5,1%).
W czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem marihuana lub haszysz i przetwory konopi są
na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia wśród młodzieży. W ówczesnych
klasach trzecich gimnazjów używało tych środków ponad 16,7% uczniów, w ówczesnych
klasach drugich szkół ponadgimnazjalnych – 29,6%.
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W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 9,0% uczniów klas trzecich gimnazjów i 15,1%
uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych używało marihuany lub haszyszu.

Do problemowych użytkowników marihuany lub haszyszu zidentyfikowanych przy pomocy
testu przesiewowego zaliczyć można 5,2% ówczesnych gimnazjalistów oraz 6,7% uczniów ze
starszej grupy.
W przypadku uczniów w wieku 14 – 16 lat ze szkół w Gminie Drawsko problem
narkotykowy również nie przybiera dużych rozmiarów. Żaden z uczniów z tej grupy
wiekowej nie przyznał się do sięganie po substancje psychoaktywne. Uczniowie z tej grupy
wiekowej uważają, że ich rówieśnicy sięgają po substancje psychoaktywne, bo chcą
zaimponować innym oraz z ciekawości.
Co istotne, uczniowie z Gminy Drawsko posiadają wiedzę na temat konsekwencji
zażywania tych substancji oraz

w większości, są przeciwni sięganiu po środki

psychoaktywne i uważają, że te środki są zdecydowanie szkodliwe dla zdrowia.

Bardzo niska skala
problemu
narkotykowego.

Sprzeciw wobec
nadużywania środków
psychoaktywnych.
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7.3. Problem nikotynowy
Analizując problem nikotynowy wśród dzieci i młodzieży w Polsce, można zauważyć, iż jest
on coraz mniej powszechny wśród tych grup.
W czasie całego życia, jakiekolwiek doświadczenia z paleniem miało 49,9% uczniów
ówczesnych

klas

trzecich

gimnazjum

i

65,5%

uczniów

klas

drugich

szkół

ponadgimnazjalnych. Wśród uczniów, którzy podejmowali próby palenia można wyróżnić
frakcję osób, które paliły nie więcej niż 5 razy w swoim życiu. Frakcja ta liczy 20,1%
młodszych i 20,8% starszych. Jednocześnie 15,7% z pierwszej grupy i 27,2% z drugiej paliło
40 razy lub więcej. Te ostatnie frakcje badanych, to osoby, których palenie wyszło poza fazę
eksperymentowania.
Uczniowie ze szkół w Gminie Drawsko rzadziej niż uczniowie w Polsce, palą papierosy.
Do kontaktu z papierosami przyznało się 28,00% uczniów w wieku 14 – 16 lat. Wśród nich
16,00% paliło kilka razy w życiu, a 12,00% paliło raz w życiu. Dodatkowo większość z nich,
tj. 65,22% paliła mniej niż jednego papierosa na tydzień w ciągu ostatnich 30 dni przed
badaniem. Dane te pokazują, iż problem nikotynowy wśród uczniów ze szkół z Gminy Drawsko
jest dużo mniejszy niż w przypadku uczniów z całej Polski.
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8. PORÓWNANIE WYNIKÓW I WNIOSKÓW
SPORZĄDZONEJ DIAGNOZY Z WNIOSKAMI Z DIAGNOZY
Z ROKU 2018 GMINY DRAWSKO
Niniejszy rozdział poświęcony został porównaniu badań realizowanych w Gminie Drawsko
w roku 2018 i 2021. Analiza ta ma na celu sprawdzenie jak na przestrzeni lat zmieniła się skala
występowania problemów społecznych w gminie. Ze względu na różnicę w budowie
kwestionariusza ankiety użytego do realizacji badań w każdym roku, nie wszystkie
porównywane zagadnienia będą przedstawione w perspektywie trzyletniej.

6.1. Skala problemów społecznych wśród dorosłych mieszkańców Gminy
Niniejszy podrozdział przedstawia porównanie wyników badań realizowanych wśród
dorosłych mieszkańców Gminy Drawsko w roku 2018 i 2021.
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Tab. 8. Porównanie wyników badań wśród dorosłych mieszkańców – problem alkoholowy

Diagnoza z roku 2018

Diagnoza z roku 2021

(przebadano 212 osób)

(przebadano 164 osoby)

Do spożywania alkoholu przyznało

Do spożywania alkoholu przyznało

się 84,00% mieszkańców.

się 67,31% mieszkańców.

W ciągu ostatniego tygodnia po

W ciągu ostatniego tygodnia

alkohol sięgnęło 31,2%

po alkohol sięgał co piąty

ankietowanych.

ankietowany.

85,5% respondentów uważa, że

40,67% respondentów przyznało,

w gminie spożywa się alkohol

iż w miejscach publicznych na

w miejscach publicznych.

terenie Gminy Drawsko spożywany
jest alkohol

Problem
alkoholowy

55,50% ankietowanych jest za

55,34% ankietowanych jest za

podniesieniem wieku, od którego

podniesieniem wieku, od którego

można spożywać alkohol.

można spożywać alkohol.

69,4% osób jest przeciwnym

96,00% mieszkańców uważa,

przychodzeniu do pracy pod wpływem

że picie w pracy lub przychodzenie

alkoholu.

do pracy pod wpływem alkoholu
powinno być surowo zakazane.

85,4% osób twierdzi, że alkohol

85,33% osób sądzi, iż alkohol

w piwie jest tak samo szkodliwy jak

w piwie jest tak samo szkodliwy

ten w wódce.

jak ten w wódce.

47,8% mieszkańców uważa,

30,00% osób uważa, że młodzież

że młodzież z terenu gminy bardzo

z terenu gminy bardzo często lub

często lub często spożywa alkohol.

często spożywa alkohol.

Zdaniem 44,8% ankietowanych

40,67% osób słyszało

w gminie sprzedaje się alkohol

o przypadkach sprzedaży alkoholu

osobom nieletnim.

w gminie osobom niepełnoletnim.
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Tab. 9. Porównanie wyników badań wśród dorosłych mieszkańców – problem narkotykowy

Diagnoza z roku

Diagnoza z roku 2021

(przebadano 212 osób)

(przebadano 164 osoby)

30,00% osób zna kogoś kto

Również 30,00% osób na kogoś

zażywa narkotyki.

kto zażywa narkotyki.

37,00% osób uważa, że

W opinii 27,33% osób młodzież z

młodzież z gminy jest

gminy jest narażona na kontakt

narażona na kontakt

z narkotykami.

z narkotykami.

Problem
narkotykowy

W opinii 34,3% osób

21,33% osób sądzi, iż

w gminie łatwo zdobyć

w gminie można łatwo zdobyć

narkotyki.

narkotyki.

9,50% ankietowanych jest za

14,67% mieszkańców twierdzi, że

legalizacją marihuany.

powinno się zalegalizować
marihuanę.

65,9% ankietowanych

Ze stwierdzeniem ,,nawet

uważa, że nawet

jednorazowy kontakt z

jednorazowy kontakt

narkotykami może uzależniać”

z narkotykami może

zgodziło się 52,00% osób.

uzależniać.

6.2. Skala problemów społecznych wśród uczniów z Gminy Drawsko
Niniejszy podrozdział przedstawia porównanie wyników badań realizowanych wśród uczniów
z Gminy Drawsko w roku 2018 i 2021.
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Tab. 10. Porównanie wyników badań wśród uczniów – problem alkoholowy

Diagnoza z roku 2018 Diagnoza z roku 2021
(przebadano 224 osoby)

(przebadano 179 osób)

Skala liczby uczniów

4,47% wszystkich uczniów szkół

spożywających alkohol jest różna w

podstawowych Gminy Drawsko

zależności od szkoły, najwięcej

przyznało, iż próbowało

uczniów spożywających już

kiedykolwiek spożywać alkohol.

alkohol odnotowano w SP w
Drawsku (40,00%), a najmniej w
SP Chełst.
Największa część uczniów

Znaczna część uczniów uważa, że

wskazała, że młodzież w ich wieku

młodzież z ich okolicy zdobywa

kupuje alkohol samodzielnie.

alkohol dzięki starszym kolegom
(43,58%). Co dziesiąty uczeń
wskazał, iż młodzież samodzielnie

Problem

kupuje sobie alkohol.

alkoholowy

Uczniowie najczęściej spożywają

Największa część uczniów

piwo.

najczęściej spożywa piwo
(87,50%).

Głównym powodem spożywania

Większość ankietowanych uważa,

alkoholu przez młodzież z Gminy

że głównym powodem jest również

Drawsko jest chęć zaimponowania

chęć zaimponowania innym

innym.

(57,54%).

Młodzież spożywa alkohol głównie

Uczniowie przyznali, iż młodzież z

na imprezach

ich okolicy spożywa alkohol: na

i dyskotekach.

świeżym powietrzu (49,16%), na
imprezach lub dyskotekach
(30,17%).
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Tab. 11. Porównanie wyników badań wśród uczniów – problem narkotykowy

Diagnoza z roku 2018

Diagnoza z roku 2021

(przebadano 224 osoby)

(przebadano 179 osób)

Większość osób nie potrafio ocenić Większość uczniów (82,68%) nie
dostępności narkotyków w gminie.

ma wiedzy na ten temat, co
świadczy o tym, iż nie poszukiwali
tego typu informacji.

Przekonanie o łatwości pozyskania

2,23% uczniów uważa, że

narkotyków wśród uczniów waha się

pozyskanie narkotyków lub

od 40,00% do ok. 17,00%.

dopalaczy w ich miejscowości jest
łatwe.

Chęć spróbowania narkotyków waha

Jedynie 2,79% uczniów chciałoby

się od 55,00% w przypadku uczniów

spróbować narkotyków.

Gimnazjum do 18,00% w przypadku
uczniów z SP w Drawsku.

Problem
narkotykowy

Młodzież sięga po narkotyki, aby

Głównym powodem skłaniającymi

zaimponować innym.

młodych ludzi z ich okolicy do
sięgania narkotyki jest: chęć
zaimponowania innym (49,16%).

Ponad 50,00% uczniów deklaruje, że

Większość uczniów uważa, że ich

ich wiedza na temat narkotyków jest

wiedza na temat narkotyków jest

niewielka.

ogólna (43,02%), a zdaniem
33,52% osób jest ona niewielka.

Większość uczniów zdobywa wiedzę

Internet (40,78%)

o narkotykach z Internetu.

i Telewizja (35,20%) to główne
źródła wiedzy na temat substancji
psychoaktywnych wśród uczniów
klas podstawowych Gminy
Drawsko.
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Tab. 12. Porównanie wyników badań wśród uczniów – problem przemocowy

Diagnoza z roku 2018

Diagnoza z roku 2021

(przebadano 224 osoby)

(przebadano 179 osób)

Uczniowie wskazywali, iż w szkole

Największy problem w szkole

najczęściej spotykają się z przemocą

stanowi przemoc psychiczna,

słowną.

głównie obgadywanie (62,00%),
przezywanie (54,00%), wyśmiewanie
(36,00%).

Rzadkie incydenty przemocy

Najrzadziej w szkołach zdarzają się

fizycznej.

wymuszenia pieniędzy (90,00%),

Problem

kradzieże (70,00%), zamykanie
w pomieszczeniach (60,00%).

przemocowy
Przemoc w szkołach ma miejsce

Uczniowie uważają, że do przemocy

głównie na korytarzu.

najczęściej dochodzi na boisku
szkolnym (80,00%).

Większość osób, w sytuacji

Większość uczniów, w sytuacji, gdy

obserwowania przemocy w szkole,

widzi przemoc w szkole, informuje

powiadamia o tym inne osoby, jednak

wychowawcę o tym zdarzeniu

nie wychowawców.

(34,00%).
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A9. ANALIZA SWOT
Jedną z powszechnie stosowanych metod i technik służących budowaniu strategii jest analiza
SWOT, która polega na zbadaniu silnych i słabych stron podmiotów działających w sferze
polityki społecznej, a następnie na ich konfrontacji z szansami i zagrożeniami tkwiącymi w ich
bliższym i dalszym otoczeniu. Ponadto pozwala oszacować możliwość i potencjał jakim
dysponują dane podmioty.
Grupy czynników w metodzie SWOT są definiowane w następujący sposób:


Mocne strony (wewnętrzne czynniki pozytywne) to przede wszystkim to, co wyróżnia
podmiot na tle innych. Są to te dziedziny działalności, które tworzą potencjał
i pozytywny wizerunek instytucji.



Słabe strony (wewnętrzne czynniki negatywne) to te aspekty funkcjonowania, które
ograniczają sprawność i mogą blokować rozwój instytucji.



Szanse (zewnętrze czynniki pozytywne) to wszystkie wydarzenia i procesy
w otoczeniu, które tworzą sprzyjające dla instytucji sytuacje. Są to takie kierunki
działalności, które mogą przynieść w przyszłości pozytywne, rozwojowe społecznie
efekty.



Zagrożenia (zewnętrzne czynniki negatywne) to zbiór możliwych sytuacji i procesów,
które mogą tworzyć niekorzystne dla instytucji warunki rozwoju w jej otoczeniu.
Zagrożenia są postrzegane jako bariery, utrudnienia i możliwe niebezpieczeństwa dla
zakładanych procesów.

MOCNE STRONY
1. Funkcjonowanie GKRPA, GOPS, ZI.

SŁABE STRONY
1. Brak żłobków publicznych i klubów

2.Wykwalifikowana kadra pomocy społecznej.

dziecięcych.

3. Analizowanie potrzeb rodzin, dzieci

2. Wysoki odsetek mieszkańców, którzy

i młodzieży w mieście.

znają osoby uzależnione od alkoholu

4. Pozytywna ocena mieszkańców dotycząca

(69,33% ankietowanych).

działań gminy związanych z rozwiązywaniem

3. Występowanie przypadków

problemów społecznych mieszkańców (25,34%

prowadzenia pojazdów pod wpływem

ankietowanyh).

alkoholu (5,94% ankietowanych).
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5. Działania edukacyjne skierowane dla

4. Przekonanie mieszkańców o sięganiu

dzieci i młodzieży.

po alkohol przez uczniów.

6. Działanie organizacji pozarządowych

5. Przekonanie mieszkańców

7. Rozwinięta struktura organizacji

i sprzedawców o sprzedaży alkoholu

pozarządowych.

osobom niepełnoletnim.

8. Sprzyjające położenie geograficzne.

6. Występowanie przemocy w rodzinie.

9. Dostępność do placówek sportowo

7. Występowanie przemocy

rekreacyjnych.

rówieśniczej (głównie przemocy

10. Prężnie działający Gminny Ośrodek Kultury.

psychicznej) na terenie szkół.

11. Mały odsetek osób spożywających narkotyki. 8. Rodzice niereagujący na spożywanie
12. Niższy odsetek dorosłych mieszkańców

alkoholu przez młodzież.

spożywających alkohol.
13. Zmniejszenie skali spożywania alkoholu
w miejscach publicznych.
14. Programy profilaktyczne dla dzieci
i młodzieży.
SZANSE
1. Promocja gminy, również poza granicami

ZAGROŻENIA
1. Spożywanie alkoholu przez młodzież

kraju.

we wczesnych latach życia.

2. Możliwość pozyskiwania środków

2. Wzrost liczby uzależnionych od

finansowych na rozwój gminy z funduszy Unii

alkoholu.

Europejskiej.

3. Rozluźnienie więzi rodzinnych.

3. Rozwijająca się infrastruktura turystyczna, a

4. Postępujący problem przemocy

co za tym idzie możliwość powstania nowych

domowej i rówieśniczej.

miejsc pracy.

5. Wypadki spowodowane prowadzeniem

4. Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy.
5. Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez

pojazdów przez osoby nietrzeźwe.
6. Niepewna sytuacja epidemiologiczna.

zajęcia sportowe oraz wsparcie dzieci i
młodzieży.
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10. WNIOSKI I REKOMEDNACJE
Celem badania było przedstawienie wybranych problemów społecznych dotykających
Gminę

Drawsko

w

odniesieniu

do

opinii:

dorosłych

mieszkańców,

dzieci

i młodzieży szkolnej oraz osób pracujących w punktach sprzedaży napojów
alkoholowych.
Cel ten został osiągnięty w toku weryfikacji zebranego materiału badawczego, będącego
podstawą

do

opracowania

wniosków

i

rekomendacji,

które

następnie

posłużą

do tworzenia różnego rodzaju programów pomocowych zmierzających do poprawy sytuacji na
terenie gminy, w tym jakości życia jej mieszkańców.
Przeprowadzona diagnoza oraz analiza danych umożliwiła:


Rozpoznanie sytuacji dorosłych mieszkańców gminy, ich opinii i postaw względem
wybranych problemów społecznych,



Zapoznanie się z problemami uczniów w zakresie postaw i doświadczeń związanych
z zagrożeniem alkoholem, narkotykami, papierosami oraz przemocą rówieśniczą lub
domową, a także oceny poczucia bezpieczeństwa wśród wybranych osób,



Poznanie

doświadczeń

sprzedawców

napojów

alkoholowych

związanych

z wykonywanym przez nich zawodem, w szczególności sprzedaży alkoholu osobom
niepełnoletnim lub nietrzeźwym.

Poniżej znajdują się rekomendacje co do dalszych działań profilaktycznych skierowanych
do mieszkańców oraz instytucji, których celem jest profilaktyka.
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1. Problem alkoholowy
Rekomendowane działania profilaktyczne:



Dalsza realizacja kampanii informacyjnej dotyczącej negatywnych skutków
zdrowotnych, społecznych i prawnych wynikających z nadużywania alkoholu, a także
mechanizmów uzależnienia. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną
skuteczne mogą okazać się materiały profilaktyczne realizowane w formie online,
np. kampanie profilaktyczne w social mediach lub telewizji i radio.



Aby zwiększyć skuteczność prowadzonych działań profilaktycznych zaleca się
kontynuowanie współpracy pomiędzy instytucjami oraz organizacjami działającymi
w obszarze uzależnień, kontynuowanie organizacji szkoleń i kursów mających na celu
podnoszenie kompetencji zatrudnionej kadry oraz zaangażowanie tych podmiotów
w prowadzenie kampanii społecznych. Ważne przed przeprowadzeniem szkoleń, jest
przekazanie grupom, które mają być objęte szkoleniem, krótkich ankiet mających na
celu zbadanie ich potrzeb szkoleniowych.



Realizację kampanii, która powinna uwzględniać również informację dla mieszkańców
gminy, na temat możliwych form pomocy w przypadku uzależnienia od alkoholu (także
jeśli chodzi o kogoś znajomego lub członka rodziny).



Aby zapobiegać rozwijaniu się uzależnienia u tych osób, które wypijają jednorazowo
zbyt duże ilości alkoholu, zaleca się dalszą realizację kampanii mających na celu
informowanie oraz edukowanie mieszkańców na temat konsekwencji spożywania
dużych ilości alkoholu.



Szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie rozpoznawania wzorów spożywania
alkoholu przez pacjentów i podejmowania interwencji wobec osób pijących alkohol
ryzykownie i szkodliwie, a także przeprowadzenie dalszych szkoleń w zakresie
doskonalenia zawodowego dla pracowników lecznictwa odwykowego.



Działania skierowane zarówno do pracodawców, jak i pracowników, których celem
będzie przedstawienie konsekwencji prawnych związanych z podejmowaniem pracy
w stanie nietrzeźwym oraz zagrożeń wynikających z takiej sytuacji.



Szkolenia (w wersji stacjonarnej lub online) dla kadry kierowniczej w zakresie
adekwatnego reagowania i interwencji wobec pracowników.
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Realizację kampanii informacyjnej na temat konsekwencji prowadzenia pojazdów pod
wpływem alkoholu. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zaleca się
realizację kampanii głównie w formie online.



Kontynuację działań o możliwie najszerszym spektrum, docierającym do wszystkich
dzieci i młodzieży, w celu obniżenia liczby uczniów inicjujących we wczesnych latach
picie alkoholu. Skuteczne mogą okazać się np. profilaktyczne godziny wychowawcze,
w czasie których opiekunowie będą podejmować działania profilaktyczne: realizacja
rekomendowanych programów, wykorzystanie źródeł multimedialnych, spotkania
z ekspertami np. osobami pracującymi z uzależnionymi.



Zastosowanie

w

działaniach

profilaktycznych

skierowanych

do

dzieci

i młodzieży strategii informacyjnej, w celu poszerzenia wiedzy na temat przyczyn
i konsekwencji picia alkoholu oraz umożliwienia młodym ludziom, podejmowania
racjonalnych wyborów, popartych znajomością zagadnień związanych z używaniem
napojów wysokoprocentowych. By działania z zakresu strategii informacyjnej,
przynosiły oczekiwane rezultaty, powinny być realizowane przez kompetentne osoby,
które cechuje wiarygodność, umiejętność wybudzania zaufania wśród dzieci
i młodzieży i budowania z nimi pozytywnej relacji. Przekazywane informacje, muszą
być rzetelne oraz dostosowane do etapu rozwojowego uczniów.


Rozpowszechnianie

wśród

uczniów

informacji

na

temat

form

pomocy

w przypadku posiadania w rodzinie osoby uzależnionej. Ważną rolę w diagnozie dzieci
dotkniętych tym problem, odgrywają nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie
w placówkach, którzy poprzez obserwację i dyskretne wywiady powinny zwracać
uwagę na symptomy świadczące o tym, że dziecko cierpi z powodu uzależnionego
członka rodziny. Pomocne mogą okazać się również warsztaty psychologiczne
(np. podczas godzin wychowawczych) polegające na pracy nad samooceną,
budowaniem zaufania, ćwiczeniem różnego rodzaju umiejętności potrzebnych do
funkcjonowania w grupie, gry i zabawy pomagające w budowaniu więzi z innymi
ludźmi, uczące norm z innymi ludźmi, dające szanse na budowanie pozytywnego
wizerunku własnego, a także wycieczki, które będą pomagać budować relacje
interpersonalne i pokazywać weselszy, otwarty świat.


Realizację szkoleń dla rodziców, podczas których przekazana im będzie wiedza, na
temat problemu picia napojów wysokoprocentowych, skutków wczesnej inicjacji
alkoholowej wśród dzieci oraz możliwości jej zapobiegania. Rodzice powinni zostać
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również przeszkoleni, w zakresie reagowania, w przypadku spożywania alkoholu przez
dziecko.

Warto

skorzystać

z

darmowego

przewodnika

,,Jak

rozmawiać

z dzieckiem o alkoholu?” Dostępnego na stronie trzymajpion.pl. Istotne jest dotarcie do
jak największej liczby rodziców.


Wykorzystywanie

strategii

alternatyw

–

angażowanie

dzieci

i

młodzieży

w atrakcyjne, bezpieczne aktywności (np. sportowe, artystyczne, plastyczne), które
dopasowane będą do możliwości i potrzeb odbiorców.


Podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz osób pracujących
w świetlicach celem zwiększenia efektywności działań.



Kontynuowanie realizacji zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży mających na celu
budowanie więzi pomiędzy uczniami oraz poczucie bezpieczeństwa i zaufania, gdyż to
stanowi między innymi czynnik chroniący podejmowania zachowań ryzykownych
przez dzieci i młodzież.



Inwestowanie w sprzęt i niezbędne materiały potrzebne do podwyższenia jakości
działań.

2. Problem nikotynowy
Rekomendowane działania profilaktyczne:


Cykliczne rozpowszechnianie materiałów profilaktycznych, na których znajdować się
będą informacje zachęcające do rzucenia palenia oraz sposoby i metody, które mogą w
tym pomóc. Materiały powinny być również dostępne w formie online.



Należy kontynuować działania profilaktyczne wykorzystując przy tym strategię
informacyjną, mającą na celu edukację mieszkańców z zakresu szkodliwości nikotyny
na zdrowie palacza i osób w jego najbliższym otoczeniu.



Propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, poprzez przedstawianie korzyści
za tym idących oraz możliwości ich osiągnięcia, a także poprzez rozpowszechnianie na
ten temat ulotek, plakatów w formie drukowanej i internetowej oraz zapewnianie
uczniom możliwości uczestnictwa w zajęciach sportowych (warto dopilnować, aby
uczestnictwo w zajęciach sportowych wiązało się również z nauką dzieci i młodzieży
zasad Fair Play, współdziałania w grupie oraz zdrowego współzawodnictwa).
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Działania ograniczające dostępność papierosów dla dzieci i młodzieży poprzez
kontynuację

szkoleń

dla

sprzedawców

wyrobów

nikotynowych

z

zakresu

przestrzegania zakazu sprzedaży papierosów osobom nieletnim oraz konsekwencji
moralnych i prawnych za tym idących.

3. Problem narkotykowy
Rekomendowane działania profilaktyczne:



Dalsze działania profilaktyczne na poziomie uniwersalnym, dotyczące konsekwencji
zdrowotnych, społecznych i prawnych zażywania narkotyków i dopalaczy. Działania
powinny mieć szeroki zasięg, który będzie możliwy do zrealizowania za pomocą
kampanii informacyjno-edukacyjnej przy użyciu ulotek, plakatów (w formie
drukowanej oraz internetowej) i artykułów umieszczanych w lokalnej prasie, mediach
oraz miejscach publicznych.



Kontynuowanie rozpowszechniania informacji na temat możliwych form pomocy
w przypadku doświadczania problemów z nadużywaniem lub uzależnieniem
od środków psychoaktywnych. Materiały powinny być dostępne w formie drukowanej
(pozostawione np. w miejscach publicznych takich jak: kościół, szpitale, przychodnie
itp.) oraz w formie internetowej.

 Dalsze nieustanne prowadzenie działań profilaktycznych w szkole, mających na celu
przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych
zażywania narkotyków.

 Realizację szkoleń/warsztatów dla rodziców, na temat reagowania w przypadku
zażywania przez dzieci środków psychoaktywnych, rozpoznawania czy dziecko zażywa
takie substancje, do kogo należy się zgłosić w przypadku doświadczenia tego problemu
oraz jak rozmawiać z dzieckiem w przypadku podejmowania przez niego zachowań
ryzykownych.

 Działania mające na celu informowanie dzieci i młodzieży na temat instytucji, gdzie
mogą szukać pomocy. Ulotki, plakaty powinny być umieszczone w widocznych
miejscach zarówno w szkołach, jak i innych instytucjach publicznych, a także powinny
zawierać dane kontaktowe do instytucji pomocowych. Informacje te powinny być
również przekazywane uczniom w formie online.
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4. Problem przemocowy

Rekomendowane działania profilaktyczne:



Upowszechnienie informacji o miejscach w lokalnej społeczności, w których
świadczona jest pomoc medyczna, psychologiczna, prawna, socjalna oraz zawodowa
osobom dotkniętym przemocą, za pomocą materiałów drukowanych takich jak: ulotki,
plakaty, broszury i strony internetowe.



Organizowanie dla mieszkańców warsztatów, których celem będzie zapobieganie
i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poprzez ukazanie sposobów komunikowania
się z osobą stosującą przemoc, naukę asertywnych form radzenia sobie z osobą
agresywną oraz poprzez wskazanie innych możliwości, które mogą pomóc ofiarom
przemocy. Zaleca się również, aby podczas warsztatów mieszkańcy uświadamiani byli
w jaki sposób reagować, jeśli znają osobę doświadczającą przemocy. Szkolenia mogą
mieć formę online, co jest szczególnie istotne ze względu na panującą obecnie sytuację
epidemiologiczną.



Skutecznym rozwiązaniem może być również prowadzenie w placówkach leczenia
uzależnień, wstępnej diagnozy zjawiska przemocy domowej u nowych pacjentów,
bowiem badania pokazują, że w rodzinach z problemem uzależnienia od alkoholu,
nierzadko dochodzi do przemocy.



Współpraca z przedstawicielami służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy i wymiaru sprawiedliwości, która ma na celu kierowanie osób stosujących
przemoc

w

rodzinie

lub

środowisku

lokalnym

do

uczestnictwa

w oddziaływaniach zmierzających do zniwelowania problemu. Pomocne może być
kontynuowanie realizacji interdyscyplinarnych spotkań, konferencji lub szkoleń,
na których obecni będą przedstawiciele wszystkich służb.


Ważne w zapobieganiu problemom przemocy jest również podnoszenie kompetencji
służb i przedstawicieli instytucji realizujących działania zapobiegawcze tego typu
problemom.



Tworzenie, wspieranie i finansowanie miejsc pomocy dorosłym i dzieciom oferujących
kompleksową pomoc: psychologiczną, terapeutyczną, socjoterapeutyczną, socjalną
w przypadku doświadczenia przemocy w rodzinie (np. punkty konsultacyjne).
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Informacje o tych miejscach powinny być rozpowszechnione na stronach internetowych
i w miejscach publicznych.


Zwiększanie świadomości rodziców na temat negatywnych konsekwencji stosowania
agresji w procesie wychowania, przy jednoczesnej edukacji w zakresie innych
skutecznych i bezpiecznych dla rozwoju dziecka metod wychowawczych, poprzez
warsztaty i zajęcia organizowane dla rodziców oraz przy wykorzystaniu strategii
informacyjnej, zarówno w środkach masowego przekazu, jak i w społeczności lokalnej.



Prowadzenie

lokalnych

kampanii

społecznych,

które

będą

obalać

mity

i stereotypy na temat przemocy w rodzinie, a także będą opisywać mechanizmy
przemocy w rodzinie i uświadamiać ich społeczną szkodliwość.


Ciągłą realizację zajęć, mających na celu poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki
przemocy. Zakres kierowanej do uczniów informacji, oprócz konsekwencji stosowania
przemocy, powinien zawierać również treści na temat szerokiego spektrum rodzajów
przemocy. Zaleca się stosowanie różnych technik i metod, które będą w atrakcyjny
i aktywny sposób przekazywały informację. Skuteczne w tym przypadku mogą być
metody takie jak: psychodrama (odgrywanie scenek na temat zachowań przemocowych,
które pomogą wczuć się w doświadczenia osób będących ofiarą agresji); "burza
mózgów" (stworzenie listy wszystkich zachowań będących aktem przemocy); praca
w grupach (znalezienie wspólnych pomysłów rozwiązań problemu przemocy).



Dalsze przekazanie uczniom wiedzy, na temat możliwych form pomocy w przypadku
doświadczania przez nich przemocy zarówno w szkole jak i w domu, a także w jaki
sposób mogą reagować, jeśli będą świadkiem agresji.



Wypracowanie na terenie szkoły, jasnych zasad zachowania i konsekwencji ich
nieprzestrzegania, a także rozpowszechnianie tych reguł przez nauczycieli,
pracowników

szkoły,

poprzez

informowanie

i

umieszczenie

plakatów

w niektórych miejscach budynku szkoły.


Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w klasach takich jak: doskonalenie
umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
rozwijanie umiejętności asertywnego zachowania się.



Skuteczne okazują się również spotkania z policją mające na celu uświadomienie dzieci
i młodzieży o tym, jakie zachowania są aktem przemocy i jakie niosą za sobą
konsekwencje (ważne, aby funkcjonariusze byli przeszkoleni w zakresie prowadzenia
zajęć profilaktycznych).
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Realizację zajęć i warsztatów integracyjnych w klasach. Mają one na celu wzmacnianie
więzi pomiędzy rówieśnikami i wpływanie na pozytywny klimat szkoły, który jest
ważnym czynnikiem chroniącym przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.



Kontynuowanie realizacji szkoleń dla nauczycieli, które będą rozwijały u nich
kompetencje kierowania klasą oraz umiejętności właściwego reagowania na
niekorzystne zachowania uczniów, wzmacniania pożądanych zachowań i formułowania
oczekiwań wobec uczniów.

Zespół badawczy i osoby opracowujące powyższy raport mają nadzieję,
że zaprezentowane wyniki stanowić będą przydatną wskazówkę
w podejmowaniu działań na rzecz niwelowania problemów społecznych występujących
w obrębie Gminy Drawsko.
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