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1. WPROWADZENIE 

W Polsce narkomania występowała już przed I wojną światową oraz w okresie 

międzywojennym. Częste przypadki odurzania się stwierdzano wśród artystów, 

ale także pracowników medycznych, zwłaszcza lekarzy i farmaceutów. 

Problemem społecznym narkomania stała się w Polsce na przełomie lat 60 i 70, 

gdy z Zachodu przeniknęły wpływy kultury hipisowskiej. Zjawisko narkomanii 

w Polsce staje się jednym z najpoważniejszych problemów społecznych              

i wykazuje tendencję wzrostową. Zagrożenie to dotyczy wszystkich grup 

społecznych niezależnie od rejonu, wieku, poziomu wykształcenia czy statusu 

materialnego i społecznego.  Narkomania to poważny problem społeczno-

cywilizacyjny, który stanowi ogromne wyzwanie dla większości społeczeństw, 

państw oraz ich rządów. Skala i narastający poziom upowszechniania środków 

psychoaktywnych ma wielorakie przyczyny, a szkody spowodowane 

używaniem narkotyków mają negatywny wpływ na szereg dziedzin życia 

społecznego i gospodarczego. Zjawisko to szczególnie nasiliło się w ciągu 

ostatnich kilku lat i co najistotniejsze nadal wykazuje tendencje zwyżkową. 

Przyczyna takiej sytuacji może być trudna sytuacja ekonomiczna rodziny, brak 

pracy, stres i depresja. O ile dorośli najczęściej sięgają po alkohol, papierosy 

bądź leki, to młodzież w poszukiwaniu mocnych wrażeń i szybkich rozwiązań 

coraz częściej sięgają po narkotyki.  Z tego też względu należy dążyć do 

podejmowania skutecznych działań zapobiegawczych, koordynowanych           

na każdym etapie walki z tym zjawiskiem.  

Narkomania jest chorobą, na którą może zachorować każda osoba 

eksperymentująca ze środkami zmieniającymi świadomość. Przebieg 

uzależnienia jest bardzo podobny u wszystkich osób nim dotkniętych. 

Nieleczona narkomania jest chorobą postępującą i zagraża życiu. Uzależnienie 

od narkotyków jest chorobą chroniczną – czyli nieuleczalną. Można jednak 

powstrzymać jej rozwój. Szkody spowodowane używaniem narkotyków mają 
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negatywny wpływ na szereg dziedzin życia społecznego i gospodarczego. 

Zażywanie narkotyków niesie szereg problemów rodzinnych, szkolnych, 

zdrowotnych, a także prawnych. Mimo licznych publikacji i powszechnej 

dyskusji ciągle jest brak skutecznych metod zapobiegania i przeciwdziałania 

narkomanii. To niepokojące zjawisko ma tendencję  rosnącą, dotyczy coraz      

to młodszych dzieci i jest jednym z największych zagrożeń współczesnej 

młodzieży. 
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2. SKALA ZJAWISKA NARKOMANII W KRAJU 

 Narkomania nie jest ani zjawiskiem nowym, ani jednowymiarowym. Z punktu 

widzenia medycyny narkomania jest problemem zdrowotnym, bowiem niesie za 

sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście 

chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, choroby weneryczne). Ma on także swój 

kontekst gospodarczy, prawny (również kryminogenny), czy kulturowy 

(subkultury młodzieżowe, moda na narkotyki). 

Podstawą działań związanych z zapobieganiem narkomanii jest ustawa              

o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 2015 r. oraz Krajowy 

Program Przeciwdziałania Narkomanii. Głównym celem tego ostatniego jest 

ograniczenie używania narkotyków oraz związanych z tym problemów 

społecznych i zdrowotnych. Program ten określa kierunki, rodzaje                        

i harmonogramy działań, cele oraz sposoby ich osiągania, wraz z podmiotami               

i instytucjami odpowiedzialnymi za ich realizację.  

30 listopada 2015 r. podczas konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP  

w Warszawie zaprezentowano wyniki najnowszego badania przeprowadzonego 

wśród młodzieży szkolnej dotyczącego używania substancji psychoaktywnych. 

Badania ankietowe dotyczące używania substancji psychoaktywnych 

(papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze) przez młodzież szkolną realizowane 

w Polsce co 4 lata i stanowią część międzynarodowego projektu „European 

School Survey Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD). 

W 2015 r. badania te zostały zrealizowane przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro                       

ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy Instytutu Psychiatrii                

i Neurologii. Badania przeprowadzono na reprezentowanych losowych próbach 

uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych (wiek: 15-16 lat) oraz klas drugich 

szkół ponadgimnazjalnych (wiek: 17-18 lat) naszego kraju. Wyniki badań 
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stanowią m. in. źródło informacji o zachowaniach ryzykownych młodych ludzi      

i są wykorzystywane do tworzenia planów i strategii długofalowych 

oddziaływań profilaktycznych realizowanych na różnych poziomach, a także   

do ich ewaluacji. Z raportu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków       

i Narkomanii (EMCDDA) z roku 2014 wynika, że najczęściej zażywanym przez 

Polaków środkiem psychoaktywnym są konopie indyjskie. Przynajmniej raz 

sięgnęło po nie 12,2% osób w wieku od 15 do 64 lat. W przypadku amfetaminy 

odsetek ten wynosi 2,9%, ekstazy - 1,1%, a kokainy - 0,9%.    
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3. PODSTAWOWE CELE PROGRAMU 

Program przeciwdziałania narkomanii ma zainicjować długofalowy proces 

edukacji społecznej, w szczególności dzieci i młodzieży, na temat zagrożeń 

związanych z narkomanią. 

 

 

 

Cel główny programu: 

PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU NARKOMANII W GMINIE 

WIŚNIEW I SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z NIM 

ZWIĄZANYCH. 
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Cel operacyjny 1. 

Rozwój współpracy w zakresie budowy spójnego systemu przeciwdziałania 

narkomanii. 

Działania: 

 Systematyczne monitorowanie zjawiska narkomanii na terenie gminy 

Wiśniew. 

 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów narkomanii. 

Cel operacyjny 2. 

Podnoszenie świadomości mieszkańców gminy w zakresie przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

 Organizacja akcji informacyjnych propagujących pozytywne postawy      

w stosunkach międzyludzkich. 

 Systematyczne  podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie 

problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych              

i możliwości zapobiegania negatywnym zjawiskom, poprzez 

prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę 

narkomanii. 

 Promocja zdrowego stylu życia. 

 Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych 

programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z udziałem grup 

oświatowych, prowadzenie programów edukacyjnych. 
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Cel operacyjny 3. 

Zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których występuje 

narkomania, a w szczególności skuteczności ochrony członków rodziny 

przed negatywnym wpływem osób uzależnionych. 

 Zminimalizowanie ryzyka kontaktu młodzieży ze środkami odurzającymi 

w okresie wakacji. 

 Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkotyczne 

pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej. 

 Unowocześnienie programów profilaktycznych i dostosowanie ich do 

zdiagnozowanych potrzeb. 

 Zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym dotkniętych zjawiskiem 

narkomanii szerokiego dostępu do pomocy socjoterapeutycznej oraz       

do alternatywnych form spędzania czasu wolnego (prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwój zaplecza sportowo-

rekreacyjnego gminy). 
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4. DIAGNOZA ZJAWISKA NARKOMANII W GMINIE WIŚNIEW 

Diagnoza zjawiska narkomanii w gminie Wiśniew został opracowany               

na badaniu źródeł zastanych oraz analizie skonstruowanych specjalnie do tego 

celu ankiet. Zostały one przekazane zarówno placówkom edukacyjnym, jak        

i lokalnej społeczności. Analiza zjawiska narkomanii w środowisku lokalnym 

jest elementem postępowania diagnostycznego, które ma na celu określenie skali 

problemu i wskazanie ewentualnych kierunków jego rozwiązywania. Głównym 

zastosowanym narzędziem badawczym, była ankieta przeprowadzona wśród 

młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjum Gminy Wiśniew oraz 

dorosłych zamieszkujących na terenie Gminy Wiśniew. Celem ankiet było 

zebranie informacji na temat zażywania narkotyków i innych używek oraz 

określenie stopnia posiadanej wiedzy na temat narkotyków. Ankieta miała 

pomóc w określeniu skali i stopnia zażywania środków uzależniających przez 

młodzież i dorosłych oraz miała dostarczyć informacji na temat poziomu 

posiadanej wiedzy na temat narkotyków i innych używek. Poniższe opracowanie 

jest próba oceny zagrożenia wystąpienia problemu narkomanii, zapoznania się    

z poziomem posiadanej wiedzy zarówno młodzieży, jak i dorosłych Gminy 

Wiśniew oraz  uzyskanie informacji na temat uzależnień, znajomości substancji 

psychoaktywnych, poznania powodów dla których dorośli i młodzież sięgają    

po narkotyki. 

Poniższy program jest próbą oceny zagrożenia wystąpienia problemu 

narkomanii, poznania poziomu wiedzy osób dorosłych oraz młodzieży na temat 

uzależnień, znajomości substancji psychoaktywnych, poznania powodów,        

dla których dorośli sięgają po narkotyki. 
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4.1 ZJAWISKO NARKOMANII W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻY 

SZKOLNEJ ORAZ DOROSŁYCH 

Badaniami objęto młodzież szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej w wieku   

10-16 lat oraz dorosłych. Po odrzuceniu kwestionariuszy źle wypełnionych do 

dalszej analizy wykorzystano 158 ankiet wypełnionych przez młodzież               

( 66 chłopcy, 92 dziewczyny) oraz  99 ankiet  (15 mężczyzn, 83 kobiety) 

wypełnionych przez dorosłych. Ogółem stanowiło to 257 ankiet. 

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego w ramach, którego 

wykorzystano następujące narzędzie badawcze: kwestionariusz ankiety dla 

młodzieży  i dorosłych oraz analizę dokumentów. Ankieta składała się z pytań 

typu zamkniętego odpowiednio dla: młodzieży z 15 pytań, dorosłych z 12 pytań. 

W ankiecie była możliwość udzielenia własnej odpowiedzi w polu „Inne”          

w przypadku gdy dana kafeteria nie dostarczała dopasowanej do danej sytuacji 

odpowiedzi. Badani wypełniali ankietę przy zachowaniu pełnej anonimowości    

i przy zapewnieniu, że uzyskane wyniki posłużą tylko i wyłącznie do celów 

badawczych.  Ankieta poruszała tematy związane  z narkomanią. Ze względu na 

brak szczegółowych informacji odnośnie kontaktów młodzieży z narkotykami 

istotne było poznanie tej kwestii. Ankieta stanowi załącznik do przeprowadzonej 

analizy. Ankiety dla młodzieży i dorosłych były różne. 

Narkomania staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym w naszym kraju, 

rozwija się szczególnie wśród młodzieży, ale nie tylko. Aby poznać skale 

zjawiska narkomanii na terenie Gminy Wiśniew przeprowadzono również 

ankietę wśród osób dorosłych. Udział w tej ankiecie wzięło 98 osób w różnym 

wieku. W przedziale wiekowym 31-40 lat znalazło się 53 osoby ( 54%), 

natomiast 46 ankietowanych ( 46%)  w wieku 41-60 lat. Kobiet było 83 (81%), 

mężczyzn 15 (15%). Należy zauważyć, że nie wszyscy określili swoją płeć. 
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Dorośli zostali poinformowani, iż ankieta jest w pełni anonimowa i zapewniono, 

że uzyskane wyniki posłużą tylko i wyłącznie do celów badawczych. 

Wykres 1. Wiek 

 

Wykres 2. Płeć 

 

Odpowiedź na pierwsze pytanie miała dostarczyć informacji czy respondenci 

próbowali jakichkolwiek narkotyków. Zdecydowanie większość ankietowanych- 

98 (99%) zaprzeczyło, aby kiedykolwiek próbowali narkotyków; 1 osoba 

potwierdziła, że zażywała narkotyki. 

0% 

54% 
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31-40 lat 

41-60 lat 

81% 

15% 

kobieta 

mężczyzna 
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Wykres 3. Czy próbował (a) Pan/Pani jakichkolwiek narkotyków? 

 

Następne pytanie zadane respondentom dotyczyło ich wiedzy na temat, czy 

spośród Pana/Pani znajomych ktoś zażywa narkotyki. Zdecydowanie większość 

bo 97 badanych (98%) odpowiedziało przecząco na to pytanie, tylko 2 osoby 

(2%) przyznało się, że w środowisku swoich znajomych ma osobę, która zażywa 

narkotyki.  

Wykres 4. Czy spośród Pana/Pani znajomych ktoś zażywa narkotyki? 

 

1% 

99% 

Tak 

Nie 

2% 

98% 

Tak 

Nie 
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Są miejsca i sytuacje, gdzie narkotyki są łatwo dostępne, aby je poznać zapytano 

o to ankietowanych. Osobom wypełniającym ankietę dano do wyboru takie 

miejsca jak: na imprezie, ulica, park, oraz umożliwiono określenie innych 

miejsc gdzie można zetknąć się z narkotykami. Wypełniający ankietę mogli 

wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Najwięcej osób, bo 84 (82%) nie potrafiło 

określić gdzie można zdobyć narkotyki; 17 ankietowanych (17%) wskazało 

takim miejscem imprezy; na trzecim miejscu znalazła się ulica, park, którą 

wskazało 7 osób (7%);  3 respondentów (3%) wskazała inne miejsca, nie 

określając jakie.  

Wykres 5. Czy wie Pan/Pani gdzie można zdobyć narkotyki? 

 

Wykres 6. Czy wie Pan/Pani gdzie można zdobyć narkotyki? 
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82% 

Tak 

Nie 

17% 

7% 

3% 
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ulica, park 

inne miejsca 



 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY WIŚNIEW 
 Strona 15 
 

Kolejne pytanie miało dostarczyć informacji odnośnie opinii, czy zażywane 

narkotyki stanowią problem, rozrywkę. Zdecydowanie większość osób, 

wypełniających ankietę, czyli 95 osób (93%) stwierdziło, że zażywane narkotyki 

stanowią problem; 4 osoby (4%) uważa, że narkotyki to rozrywka; 2 badanych 

(2%) wskazało  odpowiedź inne: jakie ? nie wskazując konkretnej odpowiedzi.  

Wykres 7. Czy zażywane narkotyki to: 

 

Wyniki kolejnego pytania wykazują, że 98 badanych (99%) nie przebywa          

w towarzystwie osób, które zażywają narkotyki. Należy zauważyć, że tylko        

1 osoba (1%) potwierdziła, że w swoim towarzystwie ma osobę, która bierze 

narkotyki. 

Wykres 8. Czy przebywa Pan/Pani w towarzystwie osób, które biorą? 
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problem 

rozrywka 
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Istnieją różnego rodzaju narkotyki, dorośli mieli odpowiedzieć na pytanie 

odnośnie najczęściej zażywanych narkotyków. Również w tym pytaniu można 

było zakreślić więcej niż jedną odpowiedź. Respondentom dano do wyboru 

następujące rodzaje narkotyków: marihuana, LSD, amfetamina, kokaina, 

heroina, dopalacze oraz umożliwiono wpisanie innego narkotyku, który nie 

został uwzględniony w ankiecie. Większość badanych bo 55 osób (54%) uważa, 

że dorośli najczęściej zażywają dopalacze; na drugim miejscu znalazła się 

marihuana, którą wybrało 38 respondentów (37%); następnie 22 badanych 

(22%) najczęściej zażywanym narkotykiem określiło amfetaminę; 17 osób 

(17%) wskazało kokainę; inne narkotyki bez wymiany ich nazwy wymieniło 12 

osób (12%); 7 badanych (7%) określiło heroinę jako narkotyk zażywany 

najczęściej przez dorosłych; natomiast 6 osób (6%) wskazało LSD. 

Wykres 9. Jakich narkotyków Pan/Pani zdaniem dorośli najczęściej 

zażywają?  

 

Następne pytanie zadane ankietowanym dotyczyło zapoznanie się ze zdaniem 

badanych na temat marihuany. W ankiecie uwzględniono następujące 

odpowiedzi: nie jest narkotykiem; palenie takie same jak palenie papierosów;    

to groźny narkotyk, nie wiem. Respondenci z podanych odpowiedzi mogli 

37% 

6% 

22% 

17% 7% 

54% 

12% marihuana 

LSD 
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dopalacze 

inne:jakie? 
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wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 43 badanych (42%) stwierdziło, że od 

marihuany zaczyna się mocniejsze branie narkotyków; 30 osób (29%) twierdzi, 

że marihuana to groźny narkotyk, 5 badanych (17%) nie potrafiło określić 

swojego zdania na temat marihuany, palenie marihuany to to samo co palenie 

papierosów, taka odpowiedź zaznaczyło 13 osób (13%); natomiast 4 osoby (4%) 

sadzi, że marihuana nie jest narkotykiem. 

Wykres 10. Co Pan/Pani sądzi na temat marihuany? 

 

Odpowiedź na następne pytanie miała dostarczyć informacji, czy ankietowani 

wiedzą dlaczego dorośli sięgają po narkotyki. Tak jak w poprzednim pytaniu 

respondenci mieli do wyboru kilka odpowiedzi z których mogli wybrać 

odpowiednia ich zdaniem lub napisać swoja. W pytaniu tym była możliwość 

zaznaczenia kilku odpowiedzi. Większość badanych bo 46 osób (45%)  uważa, 

że dorośli sięgają po narkotyki ze względu na problemy w pracy, w domu;        

42 (41%) badanych narkotyki traktuje jak zabawę, relaks; 37 ankietowanych 

(36%) wyraziło opinie, że zażywanie narkotyków spowodowane jest 

ciekawością. Decyzję o tym, czy brać, czy nie podejmuje każdy sam, ale czy 

zawsze jesteśmy w stanie zapanować nad sytuacją i odpowiedzieć nie?             

17 respondentów (17%), którzy wypełniły ankietę uważa, że dorośli sięgają po 

narkotyki ponieważ występuje nacisk otoczenia, znajomych. 
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Wykres 11. Dlaczego dorośli sięgają po narkotyki? 

 

Kolejne z zdanych pytań miało umożliwić nam poznanie opinii dorosłych         

na temat sporadycznego zażywania narkotyków, czy jest ono groźne, czy wprost 

przeciwnie. Zdecydowana większość, 85 osób (86%) wskazuje, że sporadyczne 

zażywanie narkotyków jest groźne; zaś 14 badanych (14%) uważa, że takie 

branie narkotyków jest niegroźne.  

Wykres 12. Czy uważa Pan/Pani, że sporadyczne zażywanie narkotyków 

jest niegroźne? 

 

41% 

45% 

36% 

17% 

4% 
zabawa, relaks 

problemy w pracy w 
domu 

ciekawość 

nacisk otoczenia, 
znajomych 

inne: jakie? 

14% 

86% Tak 

Nie 



 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY WIŚNIEW 
 Strona 19 
 

Ważnym pytaniem zadanym respondentom było poznanie stanowiska badanych 

odnośnie posiadanej wiedzy na temat zagrożeń związanych z zażywaniem 

narkotyków.  68 ankietowanych co stanowi 69% badanych, stwierdziło,            

że posiada dostateczną wiedzę na temat uzależnienia od narkotyków i wiążących 

się z tym zagrożeniami. 31 osób (31%) przyznaje się, że nie posiada takiej 

wiedzy.  

Wykres 13. Czy Pana/Pani wiedza na temat zagrożeń związanych                 

z zażywaniem narkotyków jest wystarczająca? 

 

Odpowiedź na następne pytanie miała dostarczyć nam wiadomości, czy zdaniem 

ankietowanych osób, które zażywają narkotyki mają zbyt niską świadomość 

zagrożeń. Zdecydowana większość, bo 81 (82 %) uważa, że osoby zażywające 

narkotyki mają niską świadomość zagrożeń związanych z braniem narkotyków, 

jedynie 18 osób (18%)  twierdzi, że osoby które zażywają narkotyki wiedzą 

jakie niesie to ze sobą zagrożenie.  
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Wykres 14. Czy uważa Pan/Pani, że osoby, które zażywają narkotyki mają 

zbyt niską świadomość zagrożeń? 

 

Bardzo ważną opinią dla Gminy Wiśniew było poznanie zdania dorosłych,      

czy montowanie kamer oraz przestrzeganie wpuszczania osób z poza szkoły     

na teren budynku powoduje, że młodzież ma utrudniony kontakt z dealerami.        

64 ankietowanych (65%) uważa, że monitorowanie szkoły utrudnia kontakt        

z dealerami; zaś 27 respondentów (27%) twierdzi, że taki sposób kontroli nie 

jest wystarczający.  

Wykres 15. Czy uważa Pan/Pani, że fakt, że w szkołach są kamery i osoby    

z poza szkoły nie są tam wpuszczani powoduje, że młodzież ma 

utrudniony kontakt z dealerami? 
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Są takie miejsca i sytuacje, gdzie narkotyki są łatwo dostępne, aby zbadać opinię 

ankietowanych na temat dostępu do narkotyków w ich otoczeniu zadano takie 

pytanie. Prawie wszyscy ankietowani, czyli 91 osób (92%) sadzi, że w ich 

otoczeniu łatwość dostępu do narkotyków jest mała; natomiast 8 badanych (8%) 

potwierdziło, że w prosty sposób mogą uzyskać narkotyki z otoczenia, w którym 

przebywają.  

Wykres 16. Czy uważa Pan/Pani, że w Pana/Pani otoczeniu narkotyki        

są łatwo dostępne?  

 

Bardzo ważną informacją było poznanie poziomu wiedzy o narkotykach jaką 

posiadają dorośli.  Zdecydowana większość, czyli 70 badanych (72%) twierdzi, 

że ich wiedza na ten temat jest niewielka; 22 osoby (22%) swoja wiedzę określa 

jako dużą; natomiast 7 ankietowanych (7%) nie wie nic na ten temat. 
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Wykres 17. Jak Pan/Pani ocenia swój poziom wiedzy o narkotykach?  

 

Współcześnie istnieje wiele źródeł pozyskiwania wiedzy na temat narkotyków. 

W ankiecie zostały przytoczone nieliczne źródła takie jak: Internet, media;       

od znajomych; również w tym pytaniu można było wpisać własną odpowiedź. 

Każdy z respondentów mógł wybrać kilka odpowiedzi. Większość 

ankietowanych, czyli 86 badanych (87%) za źródło pozyskiwania największej 

wiedzy uznało Internet, media; 15 osób (15%) uważa, że takiej wiedzy 

dostarczają znajomi; 12 osób z ankietowanych (12%) podawało jeszcze inne 

źródła takie jak: szkolenia. 

Wykres 18. Z jakich źródeł Pan/Pani pozyskali wiedzę na temat 

narkotyków? 
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Ostatnie pytanie zadane dorosłym  ankietowanym poruszyło problem 

wystąpienia narkomanii w społeczeństwie. Respondenci mieli do wyboru jedną 

z zaproponowanych odpowiedzi: tak; nie; nie wiem; nie interesuje mnie to. 

Każdy z respondentów mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Najliczniejsza 

grupa badanych, bo 66 osób (67%)  nie potrafi określić, czy narkomania jest 

ważnym problemem dzisiejszego społeczeństwa; 16 badanych, którzy stanowili 

16% ankietowanych sądzi, że narkomania nie jest ważnym problemem 

społecznym; 15 respondentów (15%) uważa, że problem narkomanii jest 

ważnym problemem społecznym; 2 osoby (2%) twierdzi, że nie interesuje go ten 

problem w społeczeństwie. 

 

Wykres 19. Czy uważa Pan/Pani, że narkomania jest ważnym problemem 

społecznym? 

  

Narkomania staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym w naszym kraju, 

rozwija się w środowisku dorosłym , ale także wśród młodzieży. Aby poznać 

skalę zjawiska narkomanii na terenie Gminy Wiśniew przeprowadzono również 

ankietę wśród młodzieży. W ankiecie udział wzięło 92 kobiety (58 %) oraz 66 

mężczyzn (42%). Udział w tej ankiecie wzięło 158 osób. W przedziale 

wiekowym 10-15 lat znalazło się 132 badanych (84%) oraz 26 ankietowanych    
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( 16%) w przedziale wiekowym 16-20 lat. Młodzież została poinformowana,     

że przeprowadzana ankieta jest w pełni anonimowa i zapewniono, że uzyskane 

wyniki posłużą tylko i wyłącznie do celów badawczych. 

Wykres 20. Płeć 

 

Wykres 21. Wiek 

 

Młodzież Gminy Wiśniew w zdecydowanej większości, czyli 111 osób,           

co stanowi 70 % badanych twierdzi, że nikt z bliskich oraz znajomych nie miał 

kontaktu z narkotykami; 37 badanych (23%) nie posiada takich informacji;         

5 osób (3%) potwierdza, że bliska osoba lub znajomy miał kontakt                      

z narkotykami; natomiast 4 badanych (3%) nie chce o tym mówić.  
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Wykres 22. Czy ktoś z Twoich bliskich lub znajomych ma lub miał kontakt 

z narkotykami?  

 

Wyniki badań wykazują, że wszyscy ankietowani, czyli 158 osób (100%) nigdy 

nie zażywało narkotyków. 

 

Wykres 23. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki? 

 

W ankiecie zadano również pytanie: Czy po pierwszym razie sięgnąłeś (-łaś)      

po kolejną porcję narkotyku ? Ankietowana młodzież nie zawsze odpowiadała 

na to pytanie, z udzielonych odpowiedzi możemy wywnioskować, że 18 

badanych osób (11%) nie sięgnęło ponownie po narkotyk; natomiast                  

7 ankietowanych (4%) nie chce o tym mówić. 
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Wykres 24. Czy po pierwszym razie sięgnąłeś (-łaś) po kolejna porcję 

narkotyku? 

 

Odpowiedź na następne pytanie miała dostarczyć informacji czy respondenci      

w ciągu ostatnich 30 dni zażywali narkotyki. Jak wynika z przeprowadzonych 

badań młodzież Gminy Wiśniew nie zawsze udzielała odpowiedzi na to pytanie. 

151 badanych (96%) z 158  przebadanych twierdzi, że nie zażywało narkotyków 

w ciągu wspomnianych dni. 

Wykres 25. Czy w ciągu ostatnich 30 dni zażywałeś (-łaś) narkotyki? 

 

Kolejne pytanie również dotyczyło uzyskania informacji czy ankietowani 

zażywali narkotyki w ciągu 12 miesięcy. W pytaniu tym również 151 
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ankietowanych (96%) potwierdziło, że nie zażywało narkotyków w ciągu 12 

miesięcy.  

Wykres 26. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zażywałeś (-łaś) narkotyki? 

 

Na szóste pytanie zadane w ankiecie, które brzmiało: Czy uważasz,                  

że sporadyczne zażywanie narkotyków jest niegroźne? Liczba 91 

ankietowanych, czyli (58%) zaprzeczyło stwierdzeniu, że zażywanie 

narkotyków co pewien czas jest nieszkodliwe; 46 badanych ( 29%) nie potrafiło 

określić czy takie spożywanie ma wpływ na zachowanie i zdrowie człowieka; 

natomiast 21 ankietowanych (13%) potwierdziło, że sporadyczne zażywanie 

narkotyków jest niegroźne. 

Wykres 27. Czy uważasz, że sporadyczne zażywanie narkotyków jest 

niegroźne? 
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Ważna jest również opinia młodzieży na temat informacji o dostępności 

narkotyków na terenie szkoły. Takie również pytanie zostało zawarte                 

w ankiecie: Czy w Twojej szkole narkotyki są łatwo dostępne? Najliczniejsza 

grupa nic o tym nie wie, było to 69 osób, czyli 44% ankietowanych.                  

67 respondentów (42%) uważa, że w ich szkole narkotyki raczej nie są łatwo 

dostępne. Kolejna grupa, czyli 12 osób (8%) nie potrafi określić czy narkotyki 

są łatwo dostępne.9 badanych (6%) sądzi, że narkotyki są raczej dostępne          

w szkole; natomiast 2 osoby (1%) uważa, że są one zdecydowanie dostępne       

w szkole. 

Wykres 28. Czy w Twojej szkole narkotyki są łatwo dostępne? 

 

Zdecydowanie większość respondentów, bo 136 osób (86%) przyznaje się,        

że nikt jeszcze nie składał im propozycji wzięcia narkotyków; 15 osoby (9%) 

zdecydowanie potwierdziły, że nie miały jeszcze takiej sytuacji, aby ktoś 

proponował im zażywanie narkotyków; jedynie 4 osoby (3%) w ankiecie 

zaznaczyło odpowiedź pozytywną i przyznało się, ze mieli już propozycje 

zażywania narkotyków. 
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Wykres 29. Czy zdarzyło Ci się odmówić wzięcia narkotyków? 

 

Osoby, które odmówiły zażywania narkotyków często spotykają się                    

z nieprzyjemnościami. 103 badanych (65%) twierdzą, że nie miały 

nieprzyjemności związanych z przeciwstawieniem się zażywania narkotyku;    

10 osób (6%) nie potrafiło określić, czy nie miały nieprzyjemności z tego 

powodu. 

Wykres 30. Czy miałeś (-łaś) z tego powodu nieprzyjemności? 

 

Ważnym pytaniem zadanym w ankiecie było poznanie opinii respondentów, 

czyli młodzieży odnośnie szukania pomocy w sytuacji, gdy wystąpi problem 

związany z zażywaniem narkotyków. Ankietowani najczęściej w takiej sytuacji 

szukaliby pomocy u swoich rodziców, odpowiedziało tak 89 osób (56%);          

32 osoby (20%) przyznało, że o poradę poprosiłoby koleżankę lub kolegę;        
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do wychowawcy, szkoły o poradę udałoby się 25 badanych osób (16%);               

po 12 osób (8%) zadzwoniłoby na telefon zaufania lub skorzystałoby z porad 

kościoła; z organizacji pozarządowych np. MONAR skorzystałoby                      

9 ankietowanych (6%); 5 osób (3%) twierdzi, że nie ma nikogo do kogo może 

zwrócić się o pomoc w takiej sytuacji.  

Wykres 31. Gdybyś miał (-ła) problem z zażywaniem narkotyków, do kogo 

zwróciłbyś (-łabyś) się o radę i pomoc?  

 

Ostatnim zadanym pytaniem młodzieży było pytanie dotyczące atrakcyjności 

zażywania narkotyków. W pytaniu tym ankietowani mieli do wyboru kilka 

odpowiedzi. Najwięcej, bo 76 badanych (48%) uważa, że narkotyki nie              

są atrakcja dla młodych ludzi, z której można być dumnym; 46 osób (29%) nie 

ma zdania na ten temat; 24 respondentów (15%) twierdzi, że zażywając 

narkotyki można poczuć się kimś innym, lepszym, ciekawym;                          

16 ankietowanych (10%) uważa, że narkotyki są modne; narkotyki zapewniają 

akceptację grupy rówieśników, tak sądzi 13 osób (8%); pozostałe 7 osób ( 4%)  

twierdzi, że narkotyki pozwalają na nabranie dystansu do istniejących 

problemów. 
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Wykres 32. Czy Twoim zdaniem narkotyki są atrakcją dla młodych ludzi? 
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5. WNIOSKI 

Celem ankiety było określenie skali i stopnia zażywania środków 

uzależniających przez młodzież oraz dorosłych. Chcieliśmy też dowiedzieć się, 

czy posiadają wystarczająca wiedzę na temat narkotyków i innych używek. 

Szczególnie została przebadana wiedza na temat narkotyków. Sprawdziliśmy 

również występowanie tych środków w środowisku ankietowanych.  

Badanych ogółem było 257 osób. W Gminie Wiśniew nie występuje problem  

zażywania środków uzależniających. Respondenci twierdzą, że żyją                   

w środowisku bezpiecznym, ponieważ nie wiedzą, gdzie można zdobyć 

narkotyki. Według młodzieży w szkole narkotyki są raczej niedostępne lub nie 

mają na ten temat wiedzy. Z uzyskanych informacji możemy wywnioskować, że 

nikt nie proponował im zażycia narkotyku. 

Dla większości zjawisko uzależnienia od środków psychoaktywnych to duży 

problem. Młodzież jest świadoma, tego, że narkotyki i inne używki                    

są niebezpieczne dla zdrowia. Ich zdaniem narkotyki nie są atrakcją dla młodych 

ludzi od których można się szybko uzależnić.  

Wiedza badanych o środkach uzależniających jest niewielka, płynie                   

w szczególności z Internetu, mediów, szkoły i od znajomych. Najczęściej 

wymienianym narkotykiem zażywanym przez osoby według respondentów       

są dopalacze, marihuana od której zaczyna się mocniejsze branie narkotyków 

oraz amfetamina.  Głównymi powodami spróbowania przez młodzież                  

i dorosłych środków uzależniających jest ciekawość, problemy w pracy              

i w domu. Nie zaistniały przypadki w których badani zostali zmuszeni               

do zażycia środków psychoaktywnych. Brak posiadania dostatecznej wiedzy        

o środkach uzależniających przez badanych, może być niebezpieczne, ponieważ 

pomimo wszystko są ciekawi tego jak działają te środki. Istnieje ryzyko,            

że przez to mogą wyrządzić sobie krzywdę. Dlatego też tak bardzo ważne jest 
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podjęcie działań profilaktycznych, czyli zapobiegających mających na celu 

uświadomienie zagrożenia jakie płynie z zażywania narkotyków. Zapobieganie, 

czyli profilaktykę „rozumie się jako proces wspierający zdrowie fizyczne            

i psychiczne poprzez pomoc (…) w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla 

zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.           

Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia      

2015 r. szkoły oraz placówki powinny dostosować  program wychowawczy         

i program profilaktyki do przepisów zawartych w powyższym Rozporządzeniu. 

Dotyczy ono zakresu i form prowadzeni  w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej ,informacyjnej                         

i profilaktycznej w celu przeciwdziałaniu narkomanii. Zwraca się również 

uwagę na podniesienie skuteczności działań z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii w oparciu o przeprowadzoną diagnozę i szeroką współpracę 

środowiska szkolnego i pozaszkolnego.  
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6. DZIAŁANIA PREWENCYJNO-PROFILAKTYCZNE  

Obecnie narkomania stała się zagrożeniem nie tylko dla narkomanów, ale i dla 

ich najbliższego środowiska. Jednym ze sposobów przeciwdziałania narkomanii 

jest zakładanie ośrodków profilaktyki uzależnień. Ludzie pracujący w takich 

instytucjach udają się do szkół i prowadzą zajęcia, jak bronić się przed 

zalewającą nas falą narkotyków. Mówi się tam nie tylko o zagrożeniach, ale 

także wskazuje alternatywne drogi własnego rozwoju oraz promuje zdrowy styl 

życia bez stresu i braku samoakceptacji. 

Mając na względzie konieczność zdecydowanej reakcji w celu przeciwdziałania 

rozpowszechnianiu oraz używaniu środków psychoaktywnych i tzw. dopalaczy, 

władze Gminy Wiśniew oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                    

w Wiśniewie wraz z instytucjami współpracującymi deklarują podjęcie działań 

w zakresie ograniczenia i stopniowego eliminowania zjawiska narkomanii na 

terenie gminy Wiśniew oraz upowszechnienie informacji dotyczących 

uzależnień i ich skutków.  

W ramach tych działań szczególną uwagę zwracać się będzie na: 

 Promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów w trakcie prowadzonych 

programów edukacyjnych. 

 Inicjowanie i kontynuowanie dotychczasowych działań profilaktycznych 

w szkołach podstawowych, gimnazjach. 

 Obejmowanie tymi działaniami grup rodzicielskich.  

 Upowszechnianie informacji dot. adresów instytucji i miejsc, gdzie można 

skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych 

sytuacjach życiowych- informator, ulotki. 

 Podjęcie i rozwijanie współpracy z placówkami i instytucjami 

zajmującymi się pomocą psychologiczną, socjalną, prawną, interwencją   

w kryzysie, profilaktyką, terapią- spoza terenu Gminy Wiśniew. 
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 Wspieranie wszystkich inicjatyw mających na celu ograniczenie skali 

rozpowszechniania i używania środków psychoaktywnych. 

 Wykrywanie w ramach prowadzonych wywiadów środowiskowych, 

zagrożeń narkotycznych występujących w rodzinach i udzielanie pomocy 

poprzez uświadomienie zagrożeń wynikających z narkomanii,               

oraz wskazywanie na możliwości skorzystania ze specjalistycznego 

poradnictwa. 

 Monitorowanie zjawiska narkomanii w gminie poprzez prowadzenie 

okresowych badań ankietowych, dokonywanie analiz informacji 

uzyskiwanych z instytucji zajmujących się zwalczaniem zjawiska 

uzależnień i związanych z nim patologii oraz podejmowanie działań 

adekwatnych do stopnia zagrożenia. 

Niestety problem narkomanii nie maleje, lecz rozrasta się w zastraszającym 

tempie. Dorośli oraz młodzież  wciąż poszukują nowych i mocnych wrażeń,      

w większości  sięgają po narkotyki dla zabawy, ciekawości. Dlatego też tak 

bardzo ważna jest profilaktyka, mająca na celu uświadomienie zagrożenia 

płynącego z uzależnienia od narkotyków.  
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7. FINANSOWANIE GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. 

Źródłem finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Narkomani są wyodrębnione ze środków finansowych w budżecie gminy           

w ramach GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH. 
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8. SPIS TABEL I WYKRESÓW 

Wykres 1. Wiek 

Wykres 2. Płeć 

Wykres 3. Czy próbował (a) Pan/Pani jakichkolwiek narkotyków ? 

Wykres 4. Czy spośród Pana/Pani znajomych ktoś zażywa narkotyki? 

Wykres 5. Czy wie Pan/Pani gdzie można zdobyć narkotyki? 

Wykres 6. Czy wie Pan/Pani gdzie można zdobyć narkotyki? 

Wykres 8. Czy zażywane narkotyki to: 

Wykres 8. Czy przebywa Pan/Pani w towarzystwie osób, które biorą? 

Wykres 9. Jakich narkotyków Pan/Pani zdaniem dorośli najczęściej  

zażywają? 

Wykres 10. Co Pan/Pani sądzi na temat marihuany? 

Wykres 11. Dlaczego dorośli sięgają po narkotyki? 

Wykres 12. Czy uważa Pan/Pani, że sporadyczne zażywanie narkotyków 

jest niegroźne? 

Wykres 13. Czy Pana/Pani wiedza na temat zagrożeń związanych z 

zażywaniem narkotyków jest wystarczająca? 

Wykres 14. Czy uważa Pan/Pani, że osoby które zażywają narkotyki maja 

zbyt niską świadomość zagrożeń? 

Wykres 15. Czy uważa Pan/Pani, że fakt , że w szkołach są kamery i 

osoby z poza szkoły nie są tam wpuszczane powoduje, że 

młodzież ma utrudniony kontakt z dealerami? 

Wykres 16. Czy uważa Pan/Pani, że w Pana/Pani otoczeniu narkotyki są 

łatwo dostępne? 

Wykres 17. Jak Pan/Pani ocenia swój poziom wiedzy o narkotykach? 

Wykres 18. Z jakich źródeł Pan/Pani pozyskali wiedzę na temat 

narkotyków? 

Wykres 19. Czy uważa Pan/Pani, że narkomania jest ważnym problemem 

społecznym? 

Wykres 20. Płeć 

Wykres 21. Wiek 

Wykres 22. Czy ktoś z Twoich Bliskich lub znajomych ma lub miał 

kontakt z narkotykami? 

Wykres 23. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki? 

Wykres 24. Czy po pierwszym razie sięgnąłeś (-łaś) po kolejną porcję 

narkotyku? 

Wykres 25. Czy w ciągu ostatnich 30 dni zażywałeś (-łaś) narkotyki? 
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Wykres 26.Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zażywałeś (- łaś) narkotyki? 

Wykres 27. Czy uważasz, że sporadyczne zażywanie narkotyków jest 

niegroźne? 

Wykres 28. Czy w Twojej szkole narkotyki są łatwo dostępne? 

Wykres 29. Czy zdarzyło Ci się odmówić wzięcia narkotyków? 

Wykres 30. Czy miałeś (-łaś) z tego powodu nieprzyjemności? 

Wykres 31.Gdybyś miał (-ła) problem z zażywaniem narkotyków, do 

kogo zwróciłbyś (-łabyś) się o radę i pomoc?  

Wykres 32. Czy Twoim zdaniem narkotyki są atrakcja dla młodych ludzi? 

 

 

 

 

 


