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Wstęp
Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych została przeprowadzona we wrześniu i październiku
2020 roku na terenie Nowego Targu wśród następujących grup mieszkańców:









osoby dorosłe
osoby objęte wsparciem asystentów rodziny
seniorzy (mieszkańcy w wieku powyżej 60 lat)
sprzedawcy alkoholu
uczniowie szkół podstawowych:
o grupa młodsza - klasy 1-4
o grupa starsza - klasy 5-8
rodzice młodszych i starszych uczniów
wychowawcy klas, do których uczęszczali ankietowani uczniowie (również w podziale na klasy
młodsze i starsze).

Dorośli mieszkańcy, seniorzy, korzystający ze wsparcia asystentów rodziny oraz sprzedawcy alkoholu
z Nowego Targu samodzielnie wypełniali papierową wersję kwestionariusza. Dla uczniów, ich rodziców
oraz nauczycieli przeznaczona była elektroniczna forma ankiety. Zebrane dane zostały uzupełnione
o informacje pochodzące z instytucji miejskich i powiatowych, związane ze skalą problemów
społecznych i działaniem lokalnych instytucji.
Badanie lokalnych zagrożeń społecznych koncentrowało się na następujących kwestiach:









problem nikotynowy
problem alkoholowy
problem narkotykowy
problem hazardowy
problem przemocy rówieśniczej
problem przemocy domowej
problem cyberzagrożeń
dobrostan psycho – społeczny i styl życia mieszkańców
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Charakterystyka miasta Nowy Targ
Nowy Targ to miasto położone w województwie małopolskim. Obejmuje 51,03 km2, z czego największą
powierzchnię zajmują użytki rolne (45,6%) oraz grunty leśne i zadrzewione (35,4%). W Nowym Targu
mieszka 33,3 tys. mieszkańców. Występuje dodatni przyrost naturalny (liczba urodzeń żywych
przeważa nad liczbą zgonów). Według danych z grudnia 2019r. w mieście było zarejestrowanych 710
bezrobotnych, z czego 355 osób (50%) to kobiety. 13% miało prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych.
Stopa bezrobocia (5,4%) była wyższa niż przeciętna w województwie.
W Nowym Targu działają 3 żłobki, 2 przedszkola samorządowe, 7 przedszkoli niepublicznych, Klub
Przedszkolaka " Dziecięce Marzenie" na Klikuszówce, 7 szkół podstawowych, Zespół Placówek Szkolno
– Wychowawczo – Opiekuńczych, 6 szkół ponadpodstawowych (techników, liceów), 3 szkoły
zawodowe oraz Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa i wydział zamiejscowy Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. Od 2015 roku funkcjonuje Nowotarska Rada Seniorów i Młodzieżowa
Rada Miasta. Od 2015 roku działa Ośrodka Wsparcia „Klub Senior+”. Seniorzy mają też możliwość
uczestniczenia w zajęciach w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Ze sprawozdania Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu wynika, że w 2019 roku w mieście
wszczęto 708 postępowań przygotowawczych. Najczęstszymi kategoriami przestępstw popełnianych
w Nowym Targu są: kradzieże (77 przypadków), uszkodzenia mienia (62 przypadki) oraz kierowanie
pojazdem w stanie nietrzeźwym (50 przypadków). Odnotowano 22 przypadki znęcania się nad
członkami rodziny i tyle samo przestępstw związanych z narkotykami. Po interwencjach domowych
sporządzono łącznie 350 Niebieskich Kart, a przemocą zostało dotkniętych 461 osób, w tym 82 dzieci.
Nietrzeźwi kierowcy spowodowali 14 wypadków i 45 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali w trakcie
kontroli 375 kierujących pod wpływem alkoholu.
Na terenie miasta działa 88 sklepów sprzedających alkohol oraz 48 lokali gastronomicznych, które
posiadają zezwolenie na spożywanie alkoholu przez klientów na miejscu. Łączna wartość alkoholu
sprzedawanego w mieście w roku 2019 wyniosła 49,8 mln zł. W ubiegłym roku przeprowadzono
50 kontroli punktów sprzedaży alkoholu i nie odnotowano żadnego przypadku naruszenia Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (sprzedaży alkoholu osobie poniżej
18 roku życia, zakłócania porządku publicznego, sprzedaży alkoholu pochodzącego z nielegalnych
źródeł, spożywanie alkoholu poza miejscami do tego przeznaczonymi).
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu realizuje zadania w szczególności polegające na pracy
socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk
rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz dopasowani do nich działań
pomocowych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy, przyznawaniu i wypłacaniu
świadczeń. W 2019 roku głównymi powodami przyznania wsparcia z OPS były: ubóstwo, bezrobocie,
długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych i potrzeba ochrony macierzyństwa. 29 rodzin (52 osoby) zostały objęte pomocą
z tytułu problemu alkoholowego, a jedna rodzina (2 osoby) – z powodu przemocy domowej. Łącznie
w 2019 roku ze wsparcia OPS skorzystały 692 rodziny (1377 osoby), w tym pracą socjalną objęto 315
rodzin (533 osoby). Zrealizowano 9 kontraktów socjalnych oraz 3 projekty socjalne: „Akcja zima
2019/2020” (zbiórka odzieży dla osób potrzebujących), „Rozszerzenie usług opiekuńczych
świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu” (świadczenie usług także
w weekendy i święta oraz poza godzinami pracy OPS) oraz „Nowotarski Senior” (szereg wydarzeń
aktywizujących, integrujących i informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców powyżej 60 roku życia).
Żadna osoba z terenu Nowego Targu nie skorzystała z interwencji kryzysowej.
6

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także zadania wynikające z Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, takie jak: działania
edukacyjne i profilaktyczne, diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, superwizje dla członków
Zespołu Interdyscyplinarnego, dyżury specjalistów w ramach Punktu Informacji i Wsparcia dla Osób
Uwikłanych w Przemoc, działania promocyjne i informacyjne. Realizowany był Program MRPiPS
„Razem w przyszłość bez przemocy”, dzięki któremu udało się poszerzyć ofertę OPS m.in. o szkołę dla
rodziców, pogadani dla uczniów, spotkania profilaktyczne oraz szkolenia z zakresu Niebieskiej Karty dla
przedstawicieli służby zdrowia i miejskiej KRPA.
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie skupia przedstawicieli Ośrodka
Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Komendy Powiatowej Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorów.
W 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu i 213 posiedzeń grup roboczych. W efekcie założono 52
Niebieskie Karty (głownie przez policję).
W Punkcie Informacji i Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc dyżury pełnią: prawnik, psycholog,
pracownicy socjalni oraz terapeuta uzależnień. Łącznie udzielono w 2019 roku 167 porad.
W ubiegłym roku Burmistrz Miasta dofinansował wypoczynek na kolonii socjalno – zdrowotnej dla
30 dzieci z rodzin najuboższych i wieloproblemowych.
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są także przez inne instytucje, takie jak: Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nowym Targu
(Środowiskowy Dom Samopomocy CHATKA), Caritas Archidiecezji Krakowskiej (Stacja Opieki), Parafię
pw. Św. Jana Pawła II (Stacja Opieki, świetlica środowiskowa), Parafię pw. Św. Królowej Jadwigi
(świetlica środowiskowa), Polski Komitet Pomocy Społecznej w Nowym Targu, Nowotarski Klub
Abstynentów Rodzina.
W Nowym Targu działają placówki wsparcia dziennego w formie świetlic organizowanych przy
parafiach p.w. Św. Jadwigi Królowej (Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Renovaro”) oraz p.w.
Św. Jana Pawła II (Świetlica „Totus Tuus”). Realizują one zadania z zakresu pomocy społecznej
skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin: pomoc w nauce, profilaktykę uzależnień, promocję
zdrowego stylu życia, rozwój zainteresowań oraz codzienne dożywianie i pomoc materialną. Placówki
zatrudniają wychowawców – pedagogów, współpracują także z wolontariuszami. Dbają o zapewnienie
letniego i zimowego wypoczynku dla swoich wychowanków oraz uczestnictwo w atrakcjach
kulturalnych i sportowych. W realizacji założonych celów współpracują z przedstawicielami policji,
opieki społecznej kuratorami sądowymi i innymi organizacjami pozarządowymi. Każda z placówek
obejmuje wsparciem 40 wychowanków i ich rodziny.

7

Odpowiedzi dorosłych mieszkańców
Opis grupy
W ankiecie wzięło udział 400 dorosłych mieszkańców miasta – 63% kobiet i 37% mężczyzn w wieku od
18 do 80 lat (przeciętnie około 37). 62% respondentów posiada wykształcenie wyższe, a 30% - średnie.
Nieliczne osoby deklarują wykształcenie podstawowe (2%), zawodowe lub niepełne średnie
(po 2% odpowiedzi). 88% ankietowanych jest obecnie aktywnych zawodowo. Jeśli chodzi o ich stan
cywilny, to 59% jest w związku małżeńskim, a 23% jest stanu wolnego. 12% badanych deklaruje związek
nieoficjalny, a 4% jest po rozwodzie.

Percepcja skali zagrożeń społecznych w mieście
Dorośli mieszkańcy jako najistotniejsze wyzwania stojące przed miastem uznają uzależnienie od
alkoholu (52% wskazań) i niszczenie środowiska naturalnego (49%). Co trzecia osoba wymienia
uzależnienie od narkotyków, co czwarta – wyludnianie się miasta, a co piąta – problem bezdomności
i przemoc rówieśniczą wśród dzieci. Za mniej poważne zagrożenia ankietowani uznają uzależnienie od
Internetu, przemoc domową, bezrobocie i hazard.

Najistotniejsze zagrożenia w mieście
(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)
Bezrobocie

13%

Bezdomność

22%

Uzależnienie od alkoholu

52%

Uzależnienie od narkotyków

34%

Uzależnienie od Internetu
Hazard

17%
7%

Wyludnianie się gminy

25%

Niszczenie środowiska naturalnego

49%

Przemoc domowa

15%

Przemoc rówieśnicza wśród dzieci

20%

Palenie papierosów
30% dorosłych ankietowanych pali papierosy. Blisko połowa osób palących sięga po 4 do 10
papierosów dziennie, a 33% pali powyżej 10 papierosów dziennie. Wśród palaczy przeważają osoby
sięgające po tradycyjne papierosy (71%), mniejsza grupa sięga po ich elektroniczne wersje (29%).
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Częstość palenia papierosów
(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)
Więcej niż 10 razy dziennie

33%

4-10 razy dziennie

45%

2-4 razy dziennie

10%

Raz dziennie

4%

Kilka razy w tygodniu

4%

Kilka razy w miesiącu

4%

Jeśli chodzi o przekonania na temat palenia, to 2/3 mieszkańców popiera zakaz palenia w miejscach
publicznych. Połowa respondentów postrzega papierosy jako środek na złagodzenie stresu, a 29% jako sposób na szczupłą sylwetkę. Co trzecia osoba twierdzi, że w jej sytuacji nie ma sensu
podejmowanie próby zerwania z nałogiem nikotynowym. 22% uważa, że palenie nie szkodzi osobom
z otoczenia, a 29% (!) jest zdania, że umiarkowane palenie nie ma wpływu na stan zdrowia. Co piąta
osoba postrzega palenie elektronicznych papierosów jako bezpieczne, a 15% dopuszcza palenie przez
osobę ciężarną, kwestionując wpływ nikotyny na rozwój płodu.

Opinie na temat palenia papierosów
(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)
W mojej sytuacji nie ma sensu rzucać palenia

31%

Palenie pomaga zachować szczupłą sylwetkę

29%

Zapalenie papierosa łagodzi objawy stresu

Papieros nie szkodzi osobom z otoczenia

22%

Umiarkowane palenie nie szkodzi zdrowiu
E-papierosy są bezpieczne dla zdrowia

29%
20%

Zakaz palenia wyrobów nikotynowych w miejscach
publicznych jest słuszny
tak

25%

17%

20%
40%

68%

9%

69%
10%

20%
65%

nie wiem

40%
31%

35%
15%

29%

31%
49%

Palenie papierosów nie można rzucić z dnia na dzień
Palenie papierosów nie ma wpływu na rozwój płodu

40%

61%
59%
8%

27%

nie

Spożywanie alkoholu
15% ankietowanych nigdy nie spożywa alkoholu. Co piąty dorosły sięga po niego przynajmniej co drugi
dzień. W sumie połowa respondentów spożywa napoje alkoholowe rzadziej niż raz w tygodniu. Podczas
standardowej okazji ankietowani najczęściej spożywają 1 lub 2 porcje alkoholu (48%), jednak co piąta
9

osoba wypija 6 lub więcej porcji. Najczęściej spożywana jest wódka (40% wskazań) i wino (38%),
a w dalszej kolejności piwo (22%). 28% respondentów w ciągu ostatniego roku ktoś bliski doradzał
ograniczenie spożywania alkoholu.

Częstość spożywania alkoholu
(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)
Więcej niż 4 razy w tygodniu

21%

Mniej niż 4 razy w tygodniu

12%

Mniej niż 5 razy w miesiącu

25%

Nie częściej niż raz w miesiącu

27%

Nigdy

15%

W przypadku odmowy picia alkoholu w towarzystwie, najczęściej zdaniem ankietowanych, można spotkać się z usilnym namawianiem do zmiany decyzji (31% wskazań) lub brakiem reakcji (28%). 22%
uważa, że częste jest dociekanie przyczyn decyzji, a zaledwie 18% twierdzi, że odmowa spożywania
alkoholu spotyka się z akceptacją otoczenia. Jednocześnie taki sam odsetek respondentów wymienia
wyśmiewanie osoby odmawiającej picia alkoholu. Znacznie rzadziej zdarza się okazywanie podziwu lub
wykluczenie z grupy.

Reakcje otoczenia na odmowę spożycia alkoholu
(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)
Dociekanie przyczyn

22%

Brak reakcji

28%

Usilne namawianie

31%

Akceptacja
Podziw
Wykluczenie społeczne

18%
5%
7%

Wyśmiewanie

18%

Jeśli chodzi o wskaźniki ryzykownego spożywania alkoholu, to co trzecia osoba miała w ostatnim roku
przynajmniej raz poczucie utraty kontroli nad spożywaniem alkoholu po jego rozpoczęciu, a 13%
określa, że zdarzało się to częściej niż raz w tygodniu. 33% przyznało, że pod wpływem alkoholu
uczestniczyli w sytuacji naruszenia norm społecznych, w tym u 18% dzieje się tak przynajmniej raz
w tygodniu. 30% osób odczuwało wyrzuty sumienia po spożyciu alkoholu, przeważnie jednak miało to
miejsce raz w miesiącu lub rzadziej. Ogólnie, około 1/3 respondentów przejawiała w ostatnim roku
ryzykowny styl spożywania alkoholu, a około 10% może znajdować się w grupie osób z utrwalonym
niekorzystnym wzorcem spożywania alkoholu, nad którym nie maja kontroli, co może oznaczać
problem uzależnieniowy.
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Poczucie utraty kontroli
nad piciem alkoholu

Naruszenie norm
pod wpływem alkoholu

(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)

(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)

Nigdy

66%

Nigdy

66%

Rzadziej niż raz w miesiącu

9%

Rzadziej niż raz w miesiącu

Raz w miesiącu

7%

Raz w miesiącu

Raz w tygodniu

5%

Raz w tygodniu

9%

Częściej niż raz w tygodniu

9%

Częściej niż raz w tygodniu

13%

11%
5%

Trudności z przypomnieniem
sobie sytuacji po wypiciu
alkoholu

Odczuwanie wyrzutów sumienia
po wypiciu alkoholu
(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)

(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)
Nigdy

70%
Nigdy

Rzadziej niż raz w miesiącu
Raz w miesiącu
Raz w tygodniu
Częściej niż raz w tygodniu

11%

Rzadziej niż raz w miesiącu

8%
4%
7%

61%
15%

Raz w miesiącu

7%

Raz w tygodniu

8%

Częściej niż raz w tygodniu

9%

Aż 49% dorosłych mieszkańców miasta biorących udział w badaniu twierdzi, że osobiście spotkała się
z sytuacją prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. 27% przyznaje, że im samym się zdarzyło usiąść
za kierownicą po spożyciu alkoholu. 52% dostrzega problem sprzedaży napojów alkoholowych
niepełnoletniej młodzieży w okolicznych punktach.
70% ankietowanych rozumie, że nawet mała ilość alkoholu wypitego przez kobietę w ciąży może mieć
wpływ na rozwój dziecka. Ponad połowa osób zgadza się ze stwierdzeniem, że alkohol pomaga
przezwyciężyć nieśmiałość i nawiązywać kontakty społeczne, a 41% postrzega go jako środek
ułatwiający zaśnięcie. Około 1/3 respondentów twierdzi, że piwo nie powinno być zaliczane do
napojów alkoholowych. Co czwarty dopuszcza przychodzenie do pracy lub prowadzenie pojazdów na
„kacu”. Tylko 59% zdecydowanie opowiada się przeciwko dopuszczalności spożywania alkoholu przez
osoby niepełnoletnie. 61% dorosłych ma świadomość, że problem alkoholowy może dotknąć każdego,
nie tylko osoby bezrobotne czy o niższym wykształceniu.
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Opinie na temat alkoholu
(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)
Mała ilość alkoholu ułatwia zaśnięcie
Mała ilość alkoholu nie ma wpływu na rozwój płodu

41%

33%

10%

27%

70%

20%

Alkoholicy są zazwyczaj bezrobotni

21%

61%

18%

Istnieją wyjątkowe okoliczności, w których dziecko
poniżej 18 roku życia może napić się alkoholu

22%

59%

20%

Prowadzenie pojazdu 'na kacu' to nic złego

25%

Przychodzenie do pracy 'na kacu' to nic złego

28%

Piwo to nie alkohol

30%

Alkohol pomaga przezwyciężyć nieśmiałość
tak

70%

4%

64%

7%

67%

2%

57%

nie

17%

nie wiem

Problem narkotykowy
Prawie połowa respondentów nie potrafi określić, czy można mieć dostęp do narkotyków na terenie
miasta. Wśród pozostałych przeważa opinia, że kupno takich substancji w okolicy jest łatwe lub bardzo
łatwe. 40% respondentów osobiście otrzymało propozycję zakupu narkotyków.

Dostęp do narkotyków w mieście
(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)
bardzo trudny

3%

trudny

3%

nie wiem
łatwy

47%
18%

bardzo łatwy

30%

35% badanych eksperymentowało z narkotykami, głównie marihuaną, dopalaczami i amfetaminą oraz
ecstasy. W przypadku 8% ankietowanych ostatni kontakt z tego typu środkami miał miejsce ponad rok
temu, a co dziesiąta osoba około raz w miesiącu zażywa je nadal. Podobny odsetek (11%) określa, że
bierze narkotyki raz w tygodniu lub częściej.
Dorośli mieszkańcy miasta biorący udział w ankiecie jednoznacznie opowiadają się za legalizacją
medycznej marihuany (98% wskazań) oraz niektórych rodzajów narkotyków – potocznie zwanych
„miękkimi” (91%). Aż 80% twierdzi, że umiarkowane zażywanie narkotyków nie powoduje szkód
zdrowotnych i nie prowadzi do uzależnienia. Respondenci mają świadomość, że problem narkotykowy
nie dotyczy jakiejś konkretnej grupy społecznej (osób bezrobotnych czy o niskim wykształceniu).
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79% osób kwestionuje możliwość uzależnienia od narkotyku po jego pierwszym zażyciu. Połowa
ankietowanych jest zdania, że samodzielne przezwyciężenie uzależnienia jest niemożliwe.

Opinie na temat narkotyków
(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)
Samodzielne wyjście z nałogu narkotykowego jest
niemożliwe

55%

30%

14%

Zażywanie narkotyków dotyczy przede wszystkim
osób bezrobotnych

13%

66%

21%

Zażywanie narkotyków dotyczy przede wszystkim
osób niewykształconych

13%

68%

20%

Narkotyki stosowane z umiarem nie są szkodliwe

80%

Medyczna marihuana powinna zostać zalegalizowana

2%

98%

Narkotyk uzależnia już po pierwszym zażyciu

13%

79%

Powinno dojść do legalizacji miękkich narkotyków

tak

20%

9%

91%

nie

5% 4%

nie wiem

Gry hazardowe
Zdaniem 1/5 ankietowanych udział w różnego typu grach hazardowych jest bardzo częsty wśród
mieszkańców miasta. Najpowszechniejsze są gry pieniężne, liczbowe i zakłady w totalizatorach
sportowych (około 60% respondentów twierdzi, że członkowie społeczności czasami lub często
podejmują tego typu aktywności).

Udział w grach hazardowych osób ze środowiska lokalnego
(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)
Zakłady bukmacherskie

19%

14%

Korzystanie z salonów gier

21%

10%

Zakłady w totalizatorach sportowych

19%

21%

Udział w grch liczbowych

20%

19%

Udział w grach pieniężnych

Bardzo często

24%

Często

14%
11%

17%

Czasami

13

13%

41%

13%
19%
18%
20%

Rzadko

46%
16%
16%
17%

Nigdy

26%
28%
23%

56% ankietowanych bierze udział w loteriach pieniężnych, a 51% - w grach liczbowych. 47% uczestniczy
w zakładach w totalizatorach sportowych, a co trzeci respondent korzysta z salonów gier lub zakładów
bukmacherskich. Około 1/6 badanych podejmuje wspomniane aktywności bardzo często. Szczegółowy
rozkład odpowiedzi ilustruje poniższy wykres.

Udział ankietowanych w grach hazardowych
(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)
Zakłady bukmacherskie

17%

7% 3% 4%

69%

Korzystanie z salonów gier

18%

7% 2%4%

69%

Zakłady w totalizatorach sportowych

15%

Udział w grch liczbowych

14%

Udział w grach pieniężnych

11%
9%

17%

Bardzo często

7%
10%

9%

Często

14%

53%

19%

10%

49%

19%

Czasami

44%

Rzadko

Nigdy

Samopoczucie i otoczenie społeczne
Ponad połowa respondentów określa swoje codzienne życie w ciągu ostatnich dwóch tygodni jako
wypełnione interesującymi aktywnościami przeważnie lub prawie cały czas. Wśród uczestników
badania dominował dobry nastrój, poczucie odprężenia i energii do działania. Najwięcej problemów
występowało w obszarze efektywnego, przynoszącego odpoczynek snu, gdzie 7% określa,
że w zasadzie u nich taki stan nie występował, a 28% doświadczało go tylko sporadycznie. Szczegółowe
odpowiedzi w każdym ze wskaźników samopoczucia przedstawia wykres.

Samopoczucie
(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)
interesujące życie codzienne
efektywny sen

22%

4%

28%

18%

26%

energia

7%

23%

odprężenie

7%

22%

dobry nastrój
Cały czas

7%

14%

Prawie cały czas

17%
17%

31%
28%
27%

24%

Więcej niż połowę czasu

14

22%

Mniej niż połowę czasu

4%

28%

7%

18%

20%

23%

16%
20%

Od czasu do czasu

2%
4%

13%

1%

Nigdy

Badani dokonywali także opisu rodzaju problemów, jakie występują w ich najbliższym otoczeniu.
Zdecydowanie dominuje problem alkoholowy, z którym styka się 67% respondentów. Około 1/3 zna
osobiście osobę doświadczającą przemocy domowej lub ją stosującą, uzależnioną od hazardu lub
narkotyków. Ponad połowa wskazuje na występujące bezrobocie.

Charakterystyka otoczenia społecznego
(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)
doświadczanie przemocy ze strony bliskich

35%

17%

49%

stosowanie przemocy wobec bliskich

36%

16%

48%

bezrobocie

52%

6%

uzależnienie od hazardu

33%

9%

uzależnienie od narkotyków

32%

13%

zażywanie narkotyków

41%

uzależnienie od alkoholu

41%
58%
55%

7%

51%

67%
tak

nie wiem

6%

27%

nie

Problem przemocy
Zdaniem ankietowanych najczęściej przemocy doświadczają w rodzinach kobiety (62% wskazań),
a w dalszej kolejności młodsze dzieci (38%), starsze dzieci (24%). Co piąta osoba wymienia także
mężczyzn, a 14% - seniorów. Jeśli chodzi o ich osobiste przeżycia, to najczęściej wskazywano przemoc
psychiczną (56%), a w dalszej kolejności przemoc ekonomiczną (46%), fizyczną (39%) oraz
zaniedbywanie (36%). Najrzadziej zdarzała się przemoc seksualna (29% wskazań, jednak w większości
określane jako częste lub bardzo częste). Co trzeci mieszkaniec miasta często lub bardzo często
doświadcza krzywdzenia psychicznego, a co czwarty – fizycznego.

Doświadczanie przemocy
(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)
Zaniedbanie
Przemoc ekonomiczna

5% 6%
7%

11%

6%

Przemoc seksualna

15%

Przemoc psychiczna

16%

Przemoc fizyczna

15%

15%
17%

64%
15%

54%

7% 6%1%

Bardzo często

17%
9%

6%

Często

71%
12%

12%

8%

44%
61%

Czasami
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Rzadko

Nigdy

Sami ankietowani najczęściej przyznają się do stosowania przemocy fizycznej (38%) i psychicznej (35%),
z czego po 12% określa je jako bardzo częste działania. W mniejszym stopniu występuje zaniedbywanie
i przemoc ekonomiczna. Podobnie jak w przypadku doświadczania przemocy seksualnej, także przy jej
stosowaniu widoczna jest duża częstość (16% często lub bardzo często krzywdzi w ten sposób bliską
osobę).

Stosowanie przemocy
(odpowiedzi dorosłych mieszkańców)
Zaniedbanie 4% 6%
Przemoc ekonomiczna

5%

Przemoc seksualna

12%

Przemoc psychiczna

12%

Przemoc fizyczna

12%

14%

10%

75%

12%

72%

4% 5% 6%

74%

12%
8%

Bardzo często

3% 9%
6%

65%

12%

Często

62%

Czasami
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Rzadko

Nigdy

Odpowiedzi osób objętych wsparciem asystenta rodziny
Opis grupy
Kwestionariusz ankiety został uzupełniony przez 12 członków rodzin objętych wsparciem przez
asystentów rodziny. Większość (75%) stanowiły kobiety, a przeciętny wiek ankietowanych wynosił
40 lat (wahał się od 29 do 47 lat). 58% posiada wykształcenie podstawowe, 25% - średnie, a 17% niepełne średnie. 67% ankietowanych jest w związku małżeńskim, 1 osoba to wdowa/wdowiec,
a 3 osoby nie są aktualnie z nikim związane.

Percepcja skali zagrożeń społecznych w mieście
Według ankietowanych najważniejszymi problemami lokalnej społeczności są przede wszystkim
uzależnienie od alkoholu (58% wskazań) oraz przemoc rówieśnicza wśród dzieci (42%). Co trzecia osoba
dodaje jeszcze bezrobocie lub uzależnienie od narkotyków. Respondenci rzadziej stykają się
z wyzwaniami takimi jak problem bezdomności, uzależnienia od Internetu, gier hazardowych,
przemocą domową czy dewastacją środowiska naturalnego. W ich opinii wyludnianie się miasta nie
stanowi lokalnego problemu.

Najistotniejsze zagrożenia w mieście
(odpowiedzi osób objętych wsparciem asystentów rodziny)
Bezrobocie

33%

Bezdomność

17%

Uzależnienie od alkoholu

58%

Uzależnienie od narkotyków

33%

Uzależnienie od Internetu

8%

Hazard

8%

Wyludnianie się gminy

0%

Niszczenie środowiska naturalnego

17%

Przemoc domowa

17%

Przemoc rówieśnicza wśród dzieci

42%

Palenie papierosów
6 z 12 ankietowanych biorących udział w badaniu deklaruje, że nie pali papierosów. Pozostali palą
codziennie – od 4 do 10 razy lub więcej niż 10 raz dziennie.
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Częstość palenia papierosów
(odpowiedzi osób objętych wsparciem asystentów rodziny)
Nie palę

50%

Więcej niż 10 razy dziennie

25%

4-10 razy dziennie

25%

Ankietowani objęci pomocą asystentów rodziny w większości zgadzają się z zakazem palenia
papierosów w miejscach publicznych (67%). Są też świadomi szkód zdrowotnych wynikających
z korzystania z elektronicznych papierosów oraz negatywnego wpływu nikotyny na rozwój płodu. Część
osób neguje jednak niekorzystny wpływ dymu papierosowego na osoby z otoczenia i samego palacza
(po 25% wskazań). 42% nie wierzy w możliwość rzucenia palenia w ich sytuacji i postrzega nikotynę
jako sposób na zgrabną sylwetkę. Aż połowa ankietowanych kojarzy palenie z redukcją stresu.
Respondenci nie mają jednoznacznej opinii co do tego, czy możliwe jest rzucenie nałogu nikotynowego
z dnia na dzień. Zwraca uwagę fakt, że około 1/4 respondentów nie ma wyrobionej opinii na większość
kwestii związanych z paleniem papierosów. Szczegółowe rozkłady odpowiedzi przedstawia poniższy
wykres.

Opinie na temat palenia papierosów
(odpowiedzi osób objętych wsparciem asystentów rodziny)
W mojej sytuacji nie ma sensu rzucać palenia

42%

42%

17%

Palenie pomaga zachować szczupłą sylwetkę

42%

42%

17%

Zapalenie papierosa łagodzi objawy stresu

58%

Palenie papierosów nie można rzucić z dnia na dzień

33%

Palenie papierosów nie ma wpływu na rozwój płodu
25%

Umiarkowane palenie nie szkodzi zdrowiu

25%

42%

25%

8%

50%

25%

92%
67%

nie

25%
67%

8%

Zakaz palenia wyrobów nikotynowych w miejscach
publicznych jest słuszny
tak

25%

75%

Papieros nie szkodzi osobom z otoczenia

E-papierosy są bezpieczne dla zdrowia

17%

25%

8%

nie wiem

Spożywanie alkoholu
Ankietowani określali, jak często spożywają napoje alkoholowe. Połowa osób pije alkohol sporadycznie
– nie częściej niż raz w miesiącu, a co trzeci respondent określa się jako całkowity abstynent. Po jednej
osobie wskazało, że spożywają alkohol rzadziej niż 4 razy w tygodniu lub częściej. Każdorazowo połowa
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badanych sięga po 1 – 2 porcje alkoholu, a 38% - 3 lub 4. Jedna osoba spożywa 6 lub więcej porcji
alkoholu. Najczęściej spożywane jest piwo (50%) oraz wino (38%), a jedna osoba wymienia wódkę (8%).

Częstość spożywania alkoholu
(odpowiedzi osób objętych wsparciem asystentów rodziny)
Więcej niż 4 razy w tygodniu

8%

Mniej niż 4 razy w tygodniu

8%

Mniej niż 5 razy w miesiącu

0%

Nie częściej niż raz w miesiącu

50%

Nigdy

33%

58% badanych spotkało się z sytuacją, kiedy osoba nietrzeźwa prowadziła pojazd, a połowa widziała,
jak niepełnoletnie osoby kupowały alkohol. 2 respondentów (17%) przyznało, że im samym zdarzała
się taka sytuacja.
Zdaniem członków rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny, otoczenie społeczne osoby
odmawiającej picia alkoholu, najczęściej podejmuje usilne namawianie do zmiany decyzji (42%). Co
trzecia osoba wskazuje, że rezygnacja z picia alkoholu wzbudza podziw, a co czwarta obserwuje albo
akceptację decyzji albo dociekanie przyczyn. 8% respondentów wymienia takie zachowania
towarzyskie, jak wykluczenie z grupy czy wyśmianie osoby odmawiającej spożycia alkoholu.

Reakcje otoczenia na odmowę spożycia alkoholu
(odpowiedzi osób objętych wsparciem asystentów rodziny)
Dociekanie przyczyn
Brak reakcji

25%
8%

Usilne namawianie

42%

Akceptacja

25%

Podziw

33%

Wykluczenie społeczne

8%

Wyśmiewanie

8%

Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące ryzykownego wzoru spożywania alkoholu, będącego
czynnikiem ostrzegawczym przed uzależnieniem. Połowa ankietowanych w ostatnim roku
przynajmniej raz doświadczyła sytuacji, kiedy nie mogła przerwać picie alkoholu po jego rozpoczęciu,
a w przypadku co czwartej osoby zdarzało się to raz w tygodniu. 38% usłyszało od bliskich, że powinni
ograniczyć ilość spożywanego alkoholu. Taki sam odsetek przyznaje, że zdarzyło im się w ostatnim roku
naruszyć normy życia społecznego pod wpływem alkoholu. Niepokojące jest, że aż 3/4 osób objętych
pomocą asystentów rodziny miało trudności z przypomnieniem sobie sytuacji po wypiciu alkoholu (co
czwartej osoby dotyczy to raz w miesiącu lub częściej). Połowa badanych odczuwała wyrzuty sumienia
po wypiciu alkoholu, z czego 26% przynajmniej raz w tygodniu.
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Poczucie utraty kontroli nad
piciem alkoholu

Naruszenie norm pod wpływem
alkoholu

(odpowiedzi osób objętych wsparciem
asystentów rodziny)

(odpowiedzi osób objętych wsparciem
asystentów rodziny)

Nigdy

50%

Nigdy

Rzadziej niż raz w miesiącu

13%

Rzadziej niż raz w miesiącu

Raz w miesiącu

13%

Raz w miesiącu

Raz w tygodniu
Częściej niż raz w tygodniu

Częściej niż raz w tygodniu

0%

Odczuwanie wyrzutów sumienia
po wypiciu alkoholu

0%
13%
0%

Trudności z przypomnieniem
sobie sytuacji po wypiciu
alkoholu

(odpowiedzi osób objętych wsparciem
asystentów rodziny)

(odpowiedzi osób objętych wsparciem
asystentów rodziny)
50%

Rzadziej niż raz w miesiącu
Raz w miesiącu

25%

Raz w tygodniu

25%

Nigdy

63%

Nigdy

25%

25%

Rzadziej niż raz w miesiącu

0%

Raz w tygodniu

13%

Częściej niż raz w tygodniu

13%

50%

Raz w miesiącu

13%

Raz w tygodniu

13%

Częściej niż raz w tygodniu

0%

Jeśli chodzi o przekonania na temat alkoholu, to przez większość ankietowanych jest on postrzegany
jako środek na łatwe zasypianie (63%) i na nieśmiałość (88%). Część osób twierdzi, że piwo nie powinno
być zaliczane do napojów alkoholowych, a problem alkoholowy zazwyczaj dotyka osób bezrobotnych
(po 38% wskazań). 13% neguje szkodliwość wpływu alkoholu na rozwój płodu, a 25% dopuszcza
przychodzenie do pracy lub prowadzenie pojazdów na „kacu” (kilka godzin po spożyciu alkoholu).
Niecałe 2/3 respondentów całkowicie odrzuca możliwość spożywania alkoholu przez niepełnoletnią
młodzież.
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Opinie na temat alkoholu
(odpowiedzi osób objętych wsparciem asystentów rodziny)
Mała ilość alkoholu ułatwia zaśnięcie
Mała ilość alkoholu nie ma wpływu na rozwój płodu

63%
13%

Alkoholicy są zazwyczaj bezrobotni
Istnieją wyjątkowe okoliczności, w których dziecko
poniżej 18 roku życia może napić się alkoholu

25%
63%

38%
13%

13%
25%

50%
63%

13%
25%

Prowadzenie pojazdu 'na kacu' to nic złego

25%

63%

13%

Przychodzenie do pracy 'na kacu' to nic złego

25%

63%

13%

Piwo to nie alkohol

38%

Alkohol pomaga przezwyciężyć nieśmiałość

tak

50%
88%

nie

13%
13%

nie wiem

Problem narkotykowy
Większość respondentów objętych wsparciem asystentów rodziny nie ma opinii na temat trudności
w dostępie do narkotyków w mieście. Wśród pozostałych, przeważa opinia, że jest on łatwy lub bardzo
łatwy (34%). Co trzeci ankietowany osobiście spotkał się z ofertą zakupu tego typu środków. Trzy osoby
mają doświadczenia z eksperymentowaniem ze środkami narkotycznymi – 2 osoby ponad rok temu
(17%), a jedna w ostatnim roku (8%). Najczęściej przyjmowanymi substancjami była marihuana,
amfetamina i ecstasy. Jeden badany sięgnął po wszystkie wymienione w ankiecie substancje (poza
powyższymi jeszcze dopalacze, haszysz, MDMA, mefedron, kokaina, leki bez wskazań medycznych).

Dostęp do narkotyków w mieście
(odpowiedzi osób objętych wsparciem asystentów rodziny)
trudny

8%

nie wiem

58%

łatwy

17%

bardzo łatwy

17%

42% respondentów popiera legalizację medycznej marihuany. Wśród osób określających swoje
poglądy, przeważają opinie, że samodzielne przezwyciężenie uzależnienia od narkotyków nie jest
możliwe, a ich zażywanie jest szkodliwe. Co trzecia osoba nie jest pewna, czy narkotyki mogą uzależnić
po jednokrotnym zażyciu, a 17% jest za legalizacją niektórych narkotyków. Środki te nie są kojarzone
tylko z osobami bezrobotnymi czy niewykształconymi.
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Opinie na temat narkotyków
(odpowiedzi osób objętych wsparciem asystentów rodziny)
Samodzielne wyjście z nałogu narkotykowego jest
niemożliwe

8%

Zażywanie narkotyków dotyczy przede wszystkim
osób bezrobotnych

8%

Zażywanie narkotyków dotyczy przede wszystkim
osób niewykształconych

8%

Narkotyki stosowane z umiarem nie są szkodliwe

8%

75%
67%

33%

67%

25%

42%

42%

8%

Powinno dojść do legalizacji miękkich narkotyków

tak

25%

58%

Medyczna marihuana powinna zostać zalegalizowana
Narkotyk uzależnia już po pierwszym zażyciu

17%

58%

17%

nie

17%

33%
58%

25%

nie wiem

Gry hazardowe
2 respondentów deklaruje, że czasami bierze udział w grach hazardowych. W opinii badanych skala
udziału w tego typu aktywnościach w mieście nie jest duża, a stosunkowo najczęściej mieszkańcy biorą
udział w zakładach w totalizatorach sportowych (58% wskazań). Jeden respondent postrzega udział
w grach liczbowych, pieniężnych, zakładach sportowych czy bukmacherskich jako częste zjawisko na
terenie miasta. Szczegółowe rozkłady odpowiedzi przedstawia wykres poniżej.

Udział w grach hazardowych osób ze środowiska lokalnego
(odpowiedzi osób objętych wsparciem asystentów rodziny)
Zakłady bukmacherskie

8%

Korzystanie z salonów gier

8%

Zakłady w totalizatorach sportowych

8%

8%

Udział w grch liczbowych

8%

8%

17%

17%

50%

8% 8%

17%

17%

50%

Udział w grach pieniężnych

Bardzo często

8%

25%

17%

Często

8%

50%

17%

58%

25%

Czasami

17%

Rzadko

42%

Nigdy

Samopoczucie i otoczenie społeczne
Osoby objęte wsparciem asystentów rodziny, charakteryzując swoje samopoczucie w ciągu ostatnich
dwóch tygodni, w większości określają swój dominujący nastrój jako dobry (59%), jednak co trzeci
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ankietowany twierdzi, że nigdy prawie nigdy mu się taki nie zdarzał. Podobny odsetek deklaruje uczucie
odprężenia, pełni energii i sił życiowych. Najczęściej respondenci opisują, że biorą udział
w interesujących sprawach życia codziennego (67% przez cały lub prawie cały wskazany okres). Część
osób ma problemy ze snem, który nie przynosi efektywnego odpoczynku (w przypadku co trzeciego
badanego pojawiał się on co najmniej co drugi dzień). Szczegóły prezentuje wykres.

Samopoczucie
(odpowiedzi osób objętych wsparciem asystentów rodziny)
interesujące życie codzienne

25%

efektywny sen

33%
25%

33%

odprężenie

25%

33%

17%

Prawie cały czas

8%

17%

energia

dobry nastrój

Cały czas

42%
17%

17%

8%

8%

8%

8%

17%
8%

17%

17%

Mniej niż połowę czasu

8%

8%

17%
17%

42%

Więcej niż połowę czasu

8%

17%

Od czasu do czasu

Nigdy

W bliskim otoczeniu ankietowanych znajdują się przede wszystkim osoby bezrobotne (75%)
i uzależnione od alkoholu (67%). Zdecydowanie rzadziej spotykają się z osobami doświadczającymi
przemocy domowej (17%) lub ją stosującymi (33%), a także z uzależnieniem od narkotyków lub ich
zażywaniem (po 25%) czy uzależnieniem od gier hazardowych (8%).

Charakterystyka otoczenia społecznego
(odpowiedzi osób objętych wsparciem asystentów rodziny)
doświadczanie przemocy ze strony bliskich

17%

stosowanie przemocy wobec bliskich

17%
33%

bezrobocie
uzależnienie od hazardu

67%
17%

50%

75%
8%

25%

8%
67%

uzależnienie od narkotyków

25%

33%

42%

zażywanie narkotyków

25%

33%

42%

uzależnienie od alkoholu
tak

67%
nie wiem

17%

17%

17%

nie

Problem przemocy
Połowa ankietowanych przyznaje, że doświadczyło kiedykolwiek przemocy fizycznej lub psychicznej,
a 42% - zaniedbania. Rzadziej zdarzała się przemoc seksualna i ekonomiczna (po 25% wskazań). 3 osoby
(25%) określają, że często lub bardzo często są obiektem znęcania się psychicznego albo zaniedbania.
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17% (2 osoby) często doświadcza przemocy fizycznej. Zdaniem badanych najczęściej przemocy
w rodzinie doświadczają młodsze dzieci (50% wskazań) oraz kobiety (33%). Jedna osoba wymienia
w tym kontekście mężczyzn i seniorów.

Doświadczanie przemocy
(odpowiedzi osób objętych wsparciem asystentów rodziny)
Zaniedbanie

8%

17%

17%

58%

Przemoc ekonomiczna

17%

8%

75%

Przemoc seksualna

17%

8%

75%

Przemoc psychiczna

17%

8%

Przemoc fizyczna

17%

8%

Bardzo często

17%

8%

50%

25%
Często

50%

Czasami

Rzadko

Nigdy

Jeśli chodzi o stosowanie różnych form przemocy, to 8% (1 osoba) często używa przemocy fizycznej
wobec najbliższych, a 2 osoby (17%) – przemocy psychicznej. Ogólnie do faktu psychicznego
krzywdzenia bliskich przyznaje się 1/3 respondentów, a do przemocy fizycznej – 25%.
17% ankietowanych zdarzyło się zaniedbywanie potrzeb innych osób, a 8% - stosowanie przemocy
ekonomicznej.

Stosowanie przemocy
(odpowiedzi osób objętych wsparciem asystentów rodziny)
Zaniedbanie
Przemoc ekonomiczna

17%

83%

8%

92%

Przemoc seksualna
Przemoc psychiczna
Przemoc fizyczna

100%
17%
8%

17%

67%

17%

Bardzo często

75%
Często

Czasami
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Rzadko

Nigdy

Odpowiedzi seniorów
Opis grupy
W ankiecie wzięło udział 200 seniorów z terenu miasta. Wśród ankietowanych przeważają kobiety
(68%). Wiek uczestników badania waha się od 60 do 85 lat, przeciętnie było to 70. Deklarowany
miesięczny dochód na członka rodziny mieści się w przedziale od 800 zł do 5000 zł (średnia: 1911 zł).
Najwięcej, bo 42% respondentów, posiada wykształcenie średnie. W dalszej kolejności są osoby
z wykształceniem wyższym (38%), niepełnym średnim (14%) oraz podstawowym (6%). Znacząca
większość seniorów przebywa na emeryturze (92%). 7% to renciści, a jedna osoba jest dalej aktywna
zawodowo. Połowa ankietowanych pozostaje w związku małżeńskim, 27% osób stanowią wdowy
i wdowcy. Co ósmy respondent jest po rozwodzie.

Percepcja skali zagrożeń społecznych w mieście
Wśród seniorów przeważa pogląd, że najpoważniejszym wyzwaniem stojącym przed miastem jest
problem niszczenia środowiska naturalnego (46% odpowiedzi). Kolejnymi istotnymi zagrożeniami jest
w opinii 1/3 ankietowanych problem uzależnienia od alkoholu oraz bezrobocie w mieście. Pozostałe
kwestie są postrzegane jako mniej znaczące dla lokalnej społeczności. Szczegółowy rozkład
poszczególnych odpowiedzi prezentuje poniższy wykres.

Najistotniejsze zagrożenia w mieście
(odpowiedzi seniorów)
Bezrobocie

36%

Bezdomność

8%

Uzależnienie od alkoholu

36%

Uzależnienie od narkotyków

16%

Uzależnienie od Internetu
Hazard

20%
1%

Wyludnianie się gminy

10%

Niszczenie środowiska naturalnego
Przemoc domowa
Przemoc rówieśnicza wśród dzieci

46%
2%
6%

Palenie papierosów
Co dziesiąty senior biorący udział w badaniu pali papierosy. Wybierają przede wszystkim papierosy
klasyczne (90%). 40% osób pali więcej niż 10 papierosów dziennie. Tak samo liczna grupa deklaruje, że
pali w ciągu dnia od 4 do 10 papierosów. Co piąty respondent po 60 roku życia pali okazyjnie (kilka razy
w tygodniu lub rzadziej).
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Częstość palenia papierosów
(odpowiedzi seniorów)
Więcej niż 10 razy dziennie

40%

4-10 razy dziennie

40%

Kilka razy w tygodniu

10%

Kilka razy w miesiącu

10%

Seniorzy prezentują zróżnicowane poglądy na kwestie związane z paleniem papierosów. 79% osób
popiera zakaz palenia w miejscach publicznych. Zbliżony odsetek respondentów ma świadomość, że
nikotyna ma wpływ na rozwój płodu, a osoby z otoczenia palacza są narażone na negatywne skutki
wdychania dymu nikotynowego. Co czwarty senior upatruje w paleniu metody na rozładowanie stresu,
a co siódmy – na zachowanie szczupłej sylwetki. W obu pytaniach około 1/3 osób nie ma
sprecyzowanego zdania na ten temat. Niepokojące jest, że 1/3 badanych nie orientuje się, że
elektroniczne papierosy są niebezpieczne dla zdrowia lub wyraża pogląd przeciwny. Zbliżony odsetek
za obojętne dla zdrowia uznaje palenie tradycyjnych papierosów. Najbardziej zróżnicowana opinia
panuje co do tego, czy nałóg nikotynowy można porzucić z dnia na dzień – 32% osób popiera taki
pogląd, a 36% jest przeciwnego zdania. Większość badanych wierzy w to, że nawet po ukończeniu
60 roku życia można rzucić palenie papierosów. Poniżej zaprezentowano rozkład odpowiedzi
w poszczególnych pytaniach.

Opinie na temat palenia papierosów
(odpowiedzi seniorów)
Po 60 roku życia nie ma sensu rzucać palenia

9%

Palenie pomaga zachować szczupłą sylwetkę

69%

15%

Zapalenie papierosa łagodzi objawy stresu

54%

26%

Palenie papierosów nie można rzucić z dnia na dzień

Papieros nie szkodzi osobom z otoczenia

31%

39%

32%

Palenie papierosów nie ma wpływu na rozwój płodu 3%

36%
79%

11%

77%

Umiarkowane palenie nie szkodzi zdrowiu

7%

73%

E-papierosy są bezpieczne dla zdrowia

9%

68%

Zakaz palenia wyrobów nikotynowych w miejscach
publicznych jest słuszny
tak

79%

nie

nie wiem
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22%

35%
31%
18%
11%
20%
23%
11% 9%

Spożywanie alkoholu
Połowa ankietowanych seniorów spożywa napoje alkoholowe rzadziej niż raz w miesiącu,
a 23% deklaruje abstynencję. Co piąta osoba pije alkohol około raz w tygodniu. 2% sięga po niego
częściej niż 4 razy w tygodniu. 2/3 seniorów spożywa 1 lub 2 porcje alkoholu przy standardowej okazji
(spotkanie ze znajomymi lub rodziną), 26% - 3 lub 4 porcje, zaś 5% przyznaje, że zdarza się im wypić
więcej. 1/4 respondentów przyznaje, że sporadycznie spożywa alkohol w samotności. Co dziesiąty
senior bywał w ostatnim roku namawiany do ograniczenia ilości spożywanego alkoholu.

Częstość spożywania alkoholu
(odpowiedzi seniorów)
Więcej niż 4 razy w tygodniu

2%

Mniej niż 4 razy w tygodniu

6%

Mniej niż 5 razy w miesiącu

19%

Nie częściej niż raz w miesiącu

50%

Nigdy

23%

Najczęściej spożywanym przez seniorów alkoholem jest wino (51% odpowiedzi), a następnie piwo
(31%) oraz wódka (18%). Osoba odmawiająca picia alkoholu w towarzystwie najczęściej może
spodziewać się zdaniem ankietowanych zrozumienia i akceptacji (40% odpowiedzi). Częste jest jednak
usilne namawianie do zmiany decyzji (36%), rzadziej zdarza się dociekanie przyczyn odmowy (16%) czy
wyśmiewanie (13%).

Reakcje otoczenia na odmowę spożycia alkoholu
(odpowiedzi seniorów)
Dociekanie przyczyn

16%

Brak reakcji

28%

Usilne namawianie

36%

Akceptacja

40%

Podziw
Wykluczenie społeczne
Wyśmiewanie

6%
2%
13%

Jeśli chodzi o opinie dotyczące alkoholu i problemu z jego spożywaniem, to co trzecia ankietowana
osoba w wieku powyżej 60 lat postrzega alkohol jako środek na przezwyciężenie nieśmiałości, a co
piąta – metodę na szybkie zaśnięcie. Wśród respondentów panuje dość jednoznaczny brak
przyzwolenia na prowadzenie pojazdów i przychodzenie do pracy na kacu. 22% osób nie ma wiedzy, że
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nawet mała ilość alkoholu może mieć wpływ na rozwój dziecka w okresie prenatalnym. 83% seniorów
nie dopuszcza żadnych okoliczności tłumaczących spożycie alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
Najbardziej podzielone opinie są co do tego, czy osoby nadużywające alkoholu są zazwyczaj
bezrobotnymi – tutaj poglądy rozkładają się w zasadzie po równo w każdej z 3 opcji.

Opinie na temat alkoholu
(odpowiedzi seniorów)
Mała ilość alkoholu ułatwia zaśnięcie

19%

Mała ilość alkoholu nie ma wpływu na rozwój płodu

7%

Alkoholicy są zazwyczaj bezrobotni
Istnieją wyjątkowe okoliczności, w których dziecko
3%
poniżej 18 roku życia może napić się alkoholu

32%

34%
14%

92%

Przychodzenie do pracy 'na kacu' to nic złego 1%

6%

91%

Piwo to nie alkohol 3%

8%

79%
33%

nie

15%

83%

Prowadzenie pojazdu 'na kacu' to nic złego 2%

tak

32%

78%
33%

Alkohol pomaga przezwyciężyć nieśmiałość

49%

18%
40%

27%

nie wiem

Jeśli chodzi o postrzeganie problemów z alkoholem wśród lokalnej społeczności, to 20% seniorów
spotkało się z sytuacją, kiedy osoba nietrzeźwa prowadziła pojazd. 2% ankietowanych przyznaje, że im
samym zdarzyło się usiąść za kierownicą po spożyciu alkoholu. 29% zna przypadki zakupu napojów
alkoholowych przez osoby niepełnoletnie w okolicznych sklepach.

Problem narkotykowy
70% seniorów nie ma wiedzy na temat skali problemu narkotykowego na terenie miasta. Co piąta
osoba uważa, że dostęp do tego typu substancji jest łatwy lub bardzo łatwy, przeciwnego zdania jest
8% respondentów.

Dostęp do narkotyków w mieście
(odpowiedzi seniorów)
bardzo trudny
trudny

3%
5%

nie wiem

70%

łatwy
bardzo łatwy

19%
3%
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Stan zdrowia i zażywanie leków
Seniorzy najczęściej opisują swój stan zdrowia jako ani dobry, ani zły (46%) lub dobry (43%). 7% osób
twierdzi, że cieszy się bardzo dobrym zdrowiem, natomiast 4% ma poważne trudności zdrowotne.

Ocena stanu zdrowia
(odpowiedzi seniorów)
Zły

4%

Ani dobry, ani zły

46%

Dobry
Bardzo dobry

43%
7%

Co piąty senior nie musi zażywać na stałe żadnych leków (zarówno przepisanych przez lekarza, jak
i dostępnych bez recepty). Najliczniejszą grupę stanowią osoby, które przyjmują do 5 leków dziennie
(64%). Co szósty respondent zażywa 6 lub więcej lekarstw każdego dnia. Najczęściej są to środki na
dolegliwości sercowo – naczyniowe (53%), a w dalszej kolejności suplementy diety (28%), leki związane
z bólami stawów (24%), cukrzycą (20%), bólem głowy (14%), antybiotyki (7%) i leki zwalczające objawy
alergii (2%).

Ilość zażywanych dziennie leków
(odpowiedzi seniorów)
nie zażywam

20%

od 1 do 5

64%

od 6 do 10
11 lub więcej

16%
1%

Relacje społeczne, samopoczucie i spędzanie wolnego czasu
Seniorzy określali, jak często spotykają się z innymi ludźmi – członkami rodziny i znajomymi lub
przyjaciółmi. Około 40% osób przynajmniej raz w tygodniu lub częściej widuje się z rodziną.
Respondenci rzadziej spotykają się w domu ze znajomymi, częściej zdarza się im umawiać w miejscach
publicznych. Ogólnie co trzeci senior lub seniorka osobiste kontakty z bliskimi utrzymuje rzadziej niż
raz w miesiącu. 24% badanych w ostatnim roku straciło bliską osobę (małżonka, członka rodziny lub
przyjaciela).
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Relacje społeczne
(odpowiedzi seniorów)
Spotykam się ze znajomymi w miejscach publicznych
Spotykam się z rodziną w miejscach publicznych

32%
11%

Odwiedzają mnie znajomi

17%

43%

1-3 razy w miesiącu

38%
35%

40%

Odwiedzam rodzinę

16%
24%

29%

29%

Odwiedza mnie rodzina

30%
48%

25%

Odwiedzam znajomych

Raz w tygodniu lub częściej

22%

8%

27%

8%

26%

31%

3%

22%

31%

4%

Rzadziej niż raz w miesiącu

Nigdy lub prawie nigdy

W otoczeniu 41% seniorów występują osoby bezrobotne, a 54% - uzależnione od alkoholu. Są to
najczęstsze wyzwania, z jakimi mierzy się otoczenie społeczne najstarszych respondentów. Co dziesiąta
osoba zna bezpośrednio osobę doświadczającą lub stosującą przemoc w rodzinie, zażywającą lub
uzależnioną od narkotyków lub uzależnioną od hazardu.

Charakterystyka otoczenia społecznego
(odpowiedzi seniorów)
doświadczanie przemocy ze strony bliskich

10%

stosowanie przemocy wobec bliskich

11%

bezrobocie
uzależnienie od hazardu

14%

76%

21%

68%

41%
8%

13%

15%

47%
77%

uzależnienie od narkotyków

10%

14%

76%

zażywanie narkotyków

10%

14%

76%

uzależnienie od alkoholu

54%
tak

nie wiem

10%

35%

nie

Badane osoby największe zaufanie, jeśli chodzi o pomoc w trudnych życiowych problemach (przemocy,
obniżonego nastroju, choroby czy złej sytuacji materialnej), mają do swoich dzieci, a w dalszej
kolejności do partnerów. Alarmujące jest to, że co szósty respondent ma poczucie, że w jego otoczeniu
nie ma osoby, która udzieliłaby mu pomocy w sytuacji krzywdzenia psychicznego lub fizycznego.
Wsparcie ze strony pracowników pomocy społecznej jest wymieniane przez nieliczne osoby.
Szczegółowe dane zaprezentowano na wykresie.
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Źródła wsparcia w trudnych sytuacjach
(odpowiedzi seniorów)
Przemoc psychiczna

23%

Przemoc fizyczna

24%

35%

Przygnębienie/Smutek

30%

Choroba

32%

Zła sytuacja materialna

Partner/Partnerka

Wnuki

14%

5%

18%

1% 6%

15%

6%

17%

38%
34%

3% 8%

20%

56%

26%

Dzieci

3% 8%

2% 9%

51%

Rodzeństwo

Inne osoby

2% 9%

2% 6%

Pomoc społeczna

2%

8%

8% 2% 9%

Nie mam takiej osoby

43% respondentów bardzo często doświadczała interesujących spraw w codziennym życiu. Połowa
seniorów przeważnie czuje się pełna energii, odprężona w dobrym nastroju. Najmniejszy udział
pozytywnych odpowiedzi przypadał na pytanie o jakość snu – 22% przyznaje, że nigdy lub prawie nigdy
nie budzi się wypoczęta. Analizując łącznie wszystkie parametry związane z oceną samopoczucia,
można zauważyć, że około 1/5 seniorów może rzadko lub bardzo rzadko czuć się komfortowo
i doświadczać pozytywnych emocji w codziennym życiu.

Samopoczucie
(odpowiedzi seniorów)
interesujące życie codzienne
efektywny sen
energia

20%
5%
7%

odprężenie 3%
dobry nastrój

Cały czas

6%

Prawie cały czas

23%
24%

13%
18%

25%
31%

30%

24%

29%

19%

23%

28%

Więcej niż połowę czasu

Mniej niż połowę czasu

15%

5%

18%

4%

26%
33%
23%

11% 1%
15%

1%

20%

Od czasu do czasu

Nigdy

30% seniorów deklaruje, że nie uczestniczy w lokalnych wydarzeniach przeznaczonych dla nich. Badani
spędzają wolny czas przede wszystkim na spacerach i pobycie na świeżym powietrzu oraz oglądając
telewizję (odpowiednio 69% i 58% respondentów deklaruje, że często lub bardzo często korzysta
z takiej formy wypoczynku). Najrzadziej seniorzy chodzą na mecze lub zawody sportowe. Około 40%
nigdy lub prawie nigdy nie korzysta z biblioteki, nie chodzi do teatru ani na zabawy taneczne, a 35%
praktycznie nie bywa w kinie. Aktywności sportowe są dość rzadko uprawiane przez respondentów –
większość uprawia jakąś dziedzinę sportu rzadko lub czasami, a co czwarta osoba – wcale. Jeśli chodzi
o korzystanie z komputera, to widać bardzo zróżnicowane rozkłady odpowiedzi – tendencja jest taka,
że im młodszy jest ankietowany, tym chętnie wykorzystuje nowoczesne technologie. Szczegóły
wszystkich odpowiedzi znajdują się na wykresie poniżej.
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Sposoby spędzania czasu wolnego
(odpowiedzi seniorów)
Oglądanie filmów

25%

Chodzenie na spacery/Odpoczynek na świeżym powietrzu
Uprawianie sportu

33%
44%

10%

35%

23%

Chodzenie na mecze/zawody sportowe 3% 10%
5% 9%

Chodzenie do teatru/na koncerty 2%

25%

14%

Chodzenie na dancingi/zabawy taneczne 2%5%

Chodzenie do czytelni/biblioteki

Często

Czasami

25%
43%

31%

44%

40%

43%

51%

35%

28%

16%

5%4%

67%

10%

19%

Korzystanie z komputera

16%

18%

14%

Korzystanie z internetu

13% 5%
22%

27%

Chodzenie do kina 1% 11%

Bardzo często

24%

24%

23%
Rzadko

25%

15%
20%

15%
17%

Nigdy lub prawie nigdy

Problem przemocy
6% seniorów deklaruje, że w ostatnim roku zetknęło się z przejawami dyskryminacji w swoim
środowisku, a 51% nigdy nie spotkało się z krzywdzeniem ze strony innych ludzi. Najczęstszą formą
przemocy, jakiej doświadczały osoby starsze, była przemoc psychiczna (dotyczy 33%, w tym 8% często
lub bardzo często). W przypadku co piątego seniora zdarzało się zaniedbywanie, przemoc fizyczna lub
ekonomiczna. 13% respondentów było obiektem przemocy seksualnej w ostatni roku.

Doświadczanie przemocy
(odpowiedzi seniorów)
Zaniedbanie 3% 6%
Przemoc ekonomiczna 2%

14%

6%

77%

15%

75%

Przemoc seksualna 1%4% 7%
Przemoc psychiczna 1% 7%
Przemoc fizyczna

8%

88%
9%

16%

67%

15%

Bardzo często

77%

Często

Czasami
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Rzadko

Nigdy

Jeśli chodzi o stosowaną w ubiegłym roku przemoc, to 19% respondentów przyznaje, że zdarzyło im
się zaniedbywać bliskich. 15% deklaruje stosowanie przemocy psychicznej, a 13% - fizycznej (raczej
rzadko w ich ocenie). Co dziesiąta osoba stosuje przemoc ekonomiczną, zaś 5% - seksualną.
W porównaniu do częstotliwości doświadczania przemocy, stosowanie jej występuje znacznie rzadziej
i dotyczy mniejszego odsetka seniorów.
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Odpowiedzi sprzedawców napojów alkoholowych
Opis grupy
W ankiecie skierowanej do osób pracujących w punktach sprzedaży alkoholu, wzięło udział
16 respondentów. Wszystkie pytania dotyczyły problemu sprzedaży i spożywania alkoholu przez osoby
niepełnoletnie na terenie miasta.

Dostęp młodzieży do alkoholu
3/4 ankietowanych sprzedawców przyznaje, że zdarzają im się sytuacje, kiedy osoba niepełnoletnia
chce zakupić u nich alkohol. W przypadku co piątego respondenta ma to miejsce często, a 69% określa,
że spotyka się z nimi rzadko. Tylko 13% (2 osoby) nie doświadczyły takiej sytuacji.

Próba zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie w sklepie
(odpowiedzi sprzedawców)
69%

19%

13%

Często

Rzadko

Nigdy

Wiek niepełnoletnich klientów waha się od 12 (!) do 17 lat (przeciętne około 16 lat) i jest nieco niższy
u chłopców. Szczegółowe wyniki obrazują dwa wykresy – pierwszy dotyczący wódki, drugi – piwa.

Próba zakupu wódki
(odpowiedzi sprzedawców)
36%
31%

29%
19%

7%
0%
13

19%

21%

25%

7%

6%
0%
14

15

16

17

wiek
najmłodszy klient

najmłodsza klientka
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Próba zakupu piwa
(odpowiedzi sprzedawców)
29%

31%
29%

29%

19%
13%
6% 7%

13%
7%

6%
0%

12

13%

13

0%
14

15

16

17

18

wiek
najmłodszy klient

najmłodsza klientka

Sprzedawcom w sytuacji próby zakupu alkoholu przez osobę niepełnoletnią towarzyszy dyskomfort
i nieprzyjemne odczucia – złość, stres, niepokój, skrępowanie, dezorientacja i niepokój. Według 62%
ankietowanych zdarza się, że inni klienci interweniują w sprawie sprawdzenia wieku młodzieży, choć
to raczej rzadkie zachowanie.
3/4 sprzedawców w pełni popiera zakaz sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia, jednak tylko
63% ankietowanych uznaje, że utrata zezwolenia na sprzedaż alkoholu za łamanie Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości jest uzasadnioną konsekwencją. 38% uważa, że taka kara jest zbyt surowa.
Co czwarty sprzedawca uważa, że sprzedaż piwa powinna być nieco łagodniej traktowana lub nie ma
co do tego określonego stanowiska.

Utrata zezwolenia za sprzedaż alkoholu nieletnim jest...
(odpowiedzi sprzedawców)
zbyt surową karą

38%

uzasadnioną karą
zbyt łagodną karą

50%
13%
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Odpowiedzi młodszych uczniów
Opis grupy
W badaniu za pośrednictwem ankiety internetowej wzięło udział łącznie 197 uczniów z klas 1 – 4 szkół
podstawowych w Nowym Targu. 57% stanowiły dziewczynki, a najliczniej reprezentowane były klasy
trzecie.

Samopoczucie i relacje społeczne
89% młodszych uczniów czuje się w domu dobrze lub bardzo dobrze. 7% deklaruje złe lub bardzo złe
samopoczucie. Nastrój w szkole jest nieco gorszy niż w domu, jednak 3/4 dzieci czuje się w placówce
dobrze lub bardzo dobrze. Trudność w określeniu samopoczucia w szkole ma 19% ankietowanych.
9% nie czuje się w szkole dobrze.

Nastrój w domu

Nastrój w szkole

(odpowiedzi młodszych uczniów)

(odpowiedzi młodszych uczniów)

Bardzo dobry

Bardzo dobry

42%

Dobry

Dobry

47%

Ani dobry, ani zły

4%

Ani dobry, ani zły

Zły

5%

Zły

Bardzo zły

27%

Bardzo zły

2%

46%
19%
7%
2%

W trudnej sytuacji dzieci najchętniej zwróciłyby się po wsparcie do rodziców (54% obdarza zaufaniem
obojga opiekunów, 38% - przede wszystkim mamę, 15% - tatę). Co piąty uczeń zwróciłby się do swojego
wychowawcy, a 16% poszukiwałoby pomocy u kolegów i koleżanek. 4% ankietowanych nie wskazuje
osoby, która mogłaby być dla nich oparciem w doświadczanych trudnościach.

Osoby wspierające w trudnościach
(odpowiedzi młodszych uczniów)
Nikt

4%

Kolega
Pedagog

16%
5%

Wychowawca
Inny członek rodziny

22%
15%

Oboje rodziców
Tata

54%
15%

Mama

38%
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Poczucie bezpieczeństwa w szkole i problem przemocy rówieśniczej
Zdecydowana większość ankietowanych uczniów klas 1 – 4 czuje się w szkole bezpiecznie i ma dobry
kontakt ze swoim wychowawcą. Nieco więcej ankietowanych deklaruje, że lubi swoją szkołę niż klasę.
Okresowo lub przez większość czasu nie czuje się bezpiecznie w szkole 4% dzieci. 41% młodszych
uczniów jest świadkiem niepokojących sytuacji związanych z przemocą rówieśniczą w szkole.
Najczęściej zdarza się wyśmiewanie (16%), dokuczanie (11%) i przemoc fizyczna (15%). Z obserwacji
połowy respondentów wynika, że w ich szkołach młodzież pali papierosy i spożywa alkohol. Według
6% zdarza się to często lub bardzo często.

Samopoczucie w szkole
(odpowiedzi młodszych uczniów)

Czuję się bezpiecznie w mojej szkole

59%

Lubię swojego wychowawcę

75%

Lubię swoją szkołę

59%

Lubię swoją klasę

59%

Zdecydowanie tak

21%

Raczej tak

17%

11%

24%

20%

Trudno powiedzieć

Raczej nie

9%

3%

4%

10%

4% 3%

16%

3% 3%

Zdecydowanie nie

Jeśli uczniowie zostają poddani presji ze strony rówieśników – namawianiu do działań, na które nie
mają ochoty, to najczęściej odmawiają (62% wskazań). Co trzecia osoba informuje o zdarzenia swoich
rodziców, a co piąta – wychowawcę. 26% próbuje sobie radzić w pośredni sposób – unikając
nagabujących ją rówieśników. 3% przyznaje, że ulega i zgadza się na różne zachowania pod wpływem
nacisku innych.

Reakcje na presję rówieśników
(odpowiedzi młodszych uczniów)
Odmowa
Podporządkowanie

62%
3%

Poinformowanie wychowawcy

22%

Poinformowanie rodziców

33%

Unikanie osób namawiających

26%

Nowoczesne technologie i cyberzagrożenia
Młodsi uczniowie określali, ile czasu dziennie spędzają na korzystaniu z Internetu. Połowa z nich
w przestrzeni wirtualnej przebywa przez 1 do 2 godzin, a co trzecia osoba – krócej. 13% uczniów klas
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1 – 4 korzysta z Internetu przez 3 do 5 godzin dziennie, a 4% - 6 godzin lub więcej, a więc w zasadzie
cały dostępny poza szkołą czas wolny.

Korzystanie z Internetu - dziennie
(odpowiedzi młodszych uczniów)
Mniej niż godzina dziennie

35%

1 - 2 godziny

49%

3 - 5 godzin

13%

6 godzin i więcej

4%

3/4 dzieci w wieku poniżej 11 lat posiada własny telefon komórkowy. 9% uczniów korzysta z Internetu
w telefonie podczas zajęć w szkole, a 7% - na przerwach. Prawie wszyscy sięgają po urządzenia
ekranowe w domu, a 21% - podczas drogi do szkoły.

Okazje do korzystania z telefonu
(odpowiedzi młodszych uczniów)
Pobyt w domu

97%

Droga do domu i szkoły
Lekcja w szkole
Przerwa w szkole

21%
9%
7%

Młodsi uczniowie dokonywali także charakterystyki swoich aktywności w Internecie. Do najczęstszych
należą: śledzenie ulubionych youtuberów, nauka, rozwijanie zainteresowań, korzystanie z serwisów
streamingowych (muzycznych, filmowych) oraz rozmowy za pośrednictwem komunikatorów
internetowych. Najrzadziej dzieci oglądają patostreamy (relacje na żywo z zachowań demoralizujących
takich jak libacje alkoholowe, przemoc, zażywanie narkotyków czy inne zachowania ryzykowne, gdzie
często biorą udział niepełnoletnie osoby). Na uwagę zasługuje jednak fakt, że 29% respondentów
poniżej 11 roku życia zetknęło się przynajmniej jednokrotnie z takimi treściami. Młodsi uczniowie
rzadko zamieszczają swoje zdjęcia w sieci i komentują treści umieszczone przez znajomych, niezbyt
często przeglądają też serwisy społecznościowe. Szczegółowe częstości poszczególnych działań
prezentuje poniższy wykres.
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Aktywności w Internecie
(odpowiedzi młodszych uczniów)
Oglądanie patostreamów 4% 4% 8%
Edukacja
Korzystanie z serwisów streamingowych

21%
15%
30%
17%

Zamieszczanie swoich zdjęć w sieci 3% 2% 12%

Przeglądanie serwisów społecznościowych
Bardzo często

10%
6% 7%
Często

29%
19%
19%

Czasami

12%

24%
14%

15%

62%

13%

16%

12%

35%

33%

20%

25%

19%

14%
14%

20%

Komentowanie zdjęć i postów znajomych 3% 4% 11%

Rozmowy przez komunikatory internetowe

71%
19%

15%

Śledzenie ulubionych youtuberów
Rozwijanie swoich zainteresowań

13%

69%
21%

20%

26%
Rzadko

24%
44%

Nigdy

44% ankietowanych posiada konto na Facebooku, pomimo braku minimalnego wymaganego wieku
(13 lat). Co piąte dziecko nie zna wszystkich osób, które zaprosiło do grona znajomych na portalu.
23% korzysta z TikToka. 7% uczniów doświadczyło włamania na ich konto na portalu
społecznościowym, platformie z grą lub konto mailowe.
93% uczniów klas 1 – 4 gra w gry internetowe, najczęściej za pośrednictwem telefonu (48%). Co piąta
osoba korzysta przede wszystkim z komputera lub konsoli. 1/3 respondentów często lub bardzo często
uczestniczy w grach wieloosobowych (multiplayer games).

Najczęściej wykorzystywane urządzenie do grania w gry
(odpowiedzi młodszych uczniów)
Nie korzystam
Konsola
Komputer

7%
23%
22%

Telefon

48%

Według 72% uczniów, rodzice kontrolują ich aktywność w Internecie, w tym gry, jakie wybierają.
Oznacza to, że 28% respondentów w wieku 10 lat i mniej pozostaje bez nadzoru rodzicielskiego w tym
zakresie, a 18% przyznaje, że zdarza im się grać w gry przeznaczone dla starszych użytkowników.
5% młodszych ankietowanych przyznaje, że zdarzyło im się skorzystać z karty kredytowej rodzica, aby
dokonać płatności w Internecie. 2% dodaje, że działo się to bez wiedzy dorosłego. 11% uczniów
korzystało z Paysafecard (przedpłacona metoda płatności online) – zazwyczaj wartość kuponu wynosiła
20 zł (78% odpowiedzi osób korzystających). Co piąty uczeń korzystający z płatności za pośrednictwem
Paysafecard robi to przynajmniej raz w tygodniu. Płatności za dodatki do gier lub konto w grze za
pośrednictwem SMS wybiera podobny odsetek młodszych uczniów (9%).
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Respondentom z klas 1 – 4 zadano trzy pytania związane z niepokojącymi zachowaniami w przestrzeni
wirtualnej – ogólne przekonanie, jak często wśród rówieśników się one zdarzają, jak często
ankietowani osobiście ich doświadczyli oraz czy im samym zdarzyło się je stosować. Ogólnie w opinii
uczniów najczęściej dochodzi do wyzywania i straszenia oraz wykluczania z grupy. Pokrywa się to też
z doświadczanymi formami cyberprzemocy – 15% dzieci było wyzywanych czy obrażanych przez inne
osoby w Internecie lub straszono je, a 11% bywało wykluczanych z jakiejś grupy. Kilkanaście procent
respondentów nie jest pewnych, czy wobec nich doszło do tego typu niepokojących zachowań.
28% uczniów zawiera nowe znajomości za pośrednictwem Internetu. Jeśli chodzi o stosowanie
przemocy w sieci, to co dziesiąty uczeń wyzywał lub straszył kogoś w Internecie, pozostałe zachowania
zdarzały się rzadziej. Poniższe wykresy ilustrują wszystkie trzy zagadnienia.

Skala cyberprzemocy wśród rówieśników
(odpowiedzi młodszych uczniów)
Wykluczenie z grupy 4%

6%

16%

71%

Podszywanie się pod kogoś 3% 4% 7%

84%

Publikowanie / komentowanie kompromitujących
2% 6% 9%
informacji

80%

Szantażowanie 2% 6% 10%
Straszenie 4% 5% 10%
Wyzywanie 4%

15%

14%

6%

Nękanie 3% 8%

Bardzo często

79%
66%

14%

61%

13%

Często

Czasami

74%

Rzadko

Nigdy

Osobiste doświadczenia cyberprzemocy
(odpowiedzi młodszych uczniów)
Wykluczenie z grupy

11%

73%

Podszywanie się pod kogoś 4%

85%

Publikowanie / komentowanie kompromitujących
2%
informacji
Szantażowanie

84%

6%

16%
12%
14%

80%

14%

Straszenie

15%

72%

13%

Wyzywanie

15%

74%

12%

Nękanie 4%

Tak

Nie

83%

Nie jestem pewien
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13%

Stosowanie cyberprzemocy
(odpowiedzi młodszych uczniów)
Wykluczenie z grupy

6%

83%

11%

Podszywanie się pod kogoś 5%

86%

9%

Publikowanie / komentowanie kompromitujących
3%
informacji

87%

10%

Szantażowanie
Straszenie
Wyzywanie

6%

86%

12%

81%

10%

6%

83%

Nękanie 3%

Tak

7%

7%

89%

Nie

8%

Nie jestem pewien

Połowa uczniów przyznaje, że w szkole lub w domu dorośli poruszają temat zagrożeń w Internecie.
16% ma poczucie, że spędza w sieci dużo czasu i czasem ogląda tam niedozwolone treści. Respondenci
w większości nie postrzegają swoich rodziców jako sprawnie korzystających z nowoczesnych
technologii. Zdaniem 2/3 uczniów klas 1-4 ich aktywność w przestrzeni wirtualnej jest kontrolowana
przez rodziców.

Opinie dotyczące Internetu
(odpowiedzi młodszych uczniów)
Nauczyciele mówią mi o zagrożeniach w Internecie

53%

47%

Rodzice mówią mi o zagrożeniach w Internecie

53%

47%

Często gram w gry internetowe

19%

81%

Spędzam w Internecie dużo czasu

16%

84%

Moi rodzice sprawnie korzystają z Internetu

43%

57%

Czasami oglądam w Internecie coś, co nie spodobałoby
się rodzicom

16%

84%

Czasami robię coś w Internecie bez zgody rodziców

18%

82%

Moi rodzice kontrolują sposób, w jaki korzystam z
Internetu
Zgadzam się

66%

Nie zgadzam się
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34%

Nawyki żywieniowe
Młodsi uczniowie odpowiadali na pytania o ulubione i najczęściej wybierane napoje i przekąski oraz
postawę swoich rodziców względem ich żywienia. Widać wyraźnie, że pomimo że woda nie należy do
najbardziej lubianych napojów (zdecydowanie najczęściej wymieniany jest sok, a potem napoje
gazowane), to ponad połowa dzieci pije ją najczęściej, co jest zdrowym nawykiem. Jeśli chodzi
o przekąski, to zdecydowanie najbardziej smakują dzieciom chipsy (34%), ale także owoce i słodycze
(odpowiednio 28% i 24%). Do najczęściej zjadanych należą owoce (42%). Odsetek ankietowanych
jedzących najczęściej warzywa jest porównywalny z tymi, którzy wybierają słodycze. Ogółem co trzeci
uczeń z klas 1 – 4 najczęściej wybiera niekorzystne dla zdrowia rodzaje przekąsek – chipsy lub słodycze.
Rodzice uczniów są zdecydowanie bardziej zadowoleni z tego, co ich dzieci piją (77%) niż jedzą (49%).
Część respondentów nie potrafi określić zdania swoich opiekunów na temat ich nawyków
żywieniowych, co może sygnalizować, że nie mieli okazji o tym z nimi rozmawiać lub rodzice nie
orientują się w wyborach swoich dzieci.

Ulubiony napój

Najczęściej wybierany napój

(odpowiedzi młodszych uczniów)

(odpowiedzi młodszych uczniów)

Napoje gazowane

Napoje gazowane

24%

Kakao

Kakao

12%

Herbata
Sok

15%

Chipsy

Warzywa

52%

Najczęściej wybierana przekąska
(odpowiedzi młodszych uczniów)

(odpowiedzi młodszych uczniów)

Chipsy

34%

13%

Słodycze

24%

18%

Owoce

28%

Wafle ryżowe

18%

Woda

Ulubiona przekąska

Owoce

16%

Sok

38%

Słodycze

8%

Herbata

11%

Woda

6%

Wafle ryżowe

9%

Warzywa

4%
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42%
7%
20%

Odpowiedzi starszych uczniów
Opis grupy
W badaniu za pośrednictwem internetowej ankiety do samodzielnego wypełniania wzięło udział
311 uczniów szkół podstawowych z klas 5 – 8. Przeważały dziewczęta (58%). Najliczniej
reprezentowane były klasy 7 , zaś najmniej odpowiedzi udzielili uczniowie klas 5.

Ogólne przekonania młodzieży na temat używek
Starsi uczniowie zostali poproszeni o ocenę ryzykowności poszczególnych zachowań związanych
z poszczególnymi używkami. Jak widać na załączonym wykresie, część młodzieży jest gotowa
kwestionować jakiekolwiek negatywne skutki alkoholu, narkotyków i papierosów dla zdrowia lub
pomniejszać ich znaczenie. Za najbardziej „bezpieczne” respondenci uznają sporadyczne palenie
papierosów, jedno – lub dwukrotne zażywanie marihuany, haszyszu czy ecstasy, a także
eksperymentowanie z dopalaczami czy amfetaminą. W ich postrzeganiu sporadyczne sięganie po
narkotyki niesie ze sobą niewielkie ryzyko uzależnienia lub szkód zdrowotnych. Za najgroźniejsze
zachowania zgodnie uznają regularne zażywanie dopalaczy, amfetaminy, marihuany, haszyszu, palenie
paczki papierosów dziennie i wypijanie 4 – 5 drinków prawie codziennie. Z bardzo dużą tolerancją
spotyka się natomiast spożywanie znacznej ilości alkoholu w czasie weekendów.

Ocena ryzyka związanego z używkami
(odpowiedzi starszych uczniów)
Branie dopalaczy regularnie
Spróbowanie dopalaczy 1 raz lub 2 razy
Zażywanie amfetaminy regularnie

8% 4%
8%

69%

12%

Branie ecstasy regularnie

7%1% 8%

Palenie marihuany lub haszyszyu od czasu do czasu

8%

Wypijanie 5 drinków lub więcej w czasie weekendu

7% 6%

Wypijanie 4-5 drinków prawie każdego dnia

6% 5%

Wypijanie 1-2 drinków prawie każdego dnia

6% 7%

Wypalenie paczki papierosów dziennie

7% 4%

Palenie papierosów od czasu do czasu

10%

25%

56%
11%

27%
34%

30%

62%

9%

12%

Małe ryzyko

40%

7% 4% 7%
8%

20%
22%

18%

16%

Spróbowanie 1 raz 2 razy marihuany lub haszyszu

Nie ma ryzyka

42%
65%

7% 10%

Palenie marihuany lub haszyszu regularnie

19%

7% 4%

Spróbowanie 1 razy lub 2 razy amfetaminy

Spróbowanie 1 raz lub 2 razy ecstasy

19%

19%

26%
19%

14%

22%

38%

18%

38%

17%

50%

16%

72%
30%

16%
42%

15%

72%
26%

Umiarkowane ryzyko

35%
Duże ryzyko

15%
14%

15%

Nie wiem

Wśród rówieśników respondentów najczęściej znajdują się osoby palące papierosy i spożywające
alkohol (zazwyczaj jest to kilka osób). 26% ma w swoim otoczeniu nastolatków, którzy się upijają,
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a 18% - zażywających narkotyki, takie jak marihuana czy haszysz. Nieco rzadszym zjawiskiem jest
zażywanie środków uspokajających lub nasennych bez recepty i wskazań lekarza oraz używanie
wziewnych środków odurzających. 4% uznało, że ich koledzy zażywają ecstasy.

Skala używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży
(odpowiedzi starszych uczniów)
Używanie środków wziewnych

91%

Zażywanie ecstasy

96%

Zażywanie środków uspokajających / nasennych bez
recepty

7% 2%

82%

Upijanie się

15% 2%

74%

Picie alkoholu

17%

50%

Palenie papierosów
Kilka osób

2%

88%

Palenie marihuany / haszyszu

Nikt

7%1%

30%

41%
Sporo

11% 7%

42%

Większość

7%

10% 7%

Wszyscy

Palenie papierosów
15% młodzieży z klas 5 – 8 przyznało, że palili papierosy, a 17% - e-papierosy. 5% uczniów sięgnęło po
papierosy w ostatnim miesiącu – kilka razy w tygodniu. 28% respondentów jest przekonanych, że
palenie papierosów elektronicznych jest bezpieczniejsze niż palenie tradycyjnych.
Zdaniem uczniów niepełnoletnie osoby na terenie miasta mogą uzyskać dostęp do papierosów przede
wszystkim poprzez samodzielny zakup w sklepie lub otrzymywanie ich od znajomych (po 19%
wskazań). Inne możliwości (zakup przez starszych kolegów, podkradanie rodzicom, prośba o zakup
osoby dorosłe z okolicy, pozyskiwanie papierosów z nielegalnych źródeł) wybierane są sporadycznie.

Dostęp do papierosów
(odpowiedzi starszych uczniów)
Częstowanie przez znajomych

19%

Podkradanie rodzicom

4%

Kupno przez nieznajomych dorosłych

2%

Kupno przez starszych kolegów

6%

Samodzielny zakup papierosów bez akcyzy

1%

Samodzielny zakup w sklepie

19%
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Spożywanie alkoholu
Inicjację alkoholową przeszło już 32% ankietowanych uczniów z klas 5 – 8. 4% spożywało alkohol
w ostatnim miesiącu. Pierwszy raz po alkohol młodzież sięga zazwyczaj w samotności (35%) lub
w obecności rodzica – o czym wspomina 29% młodzieży. Rzadziej wymienianymi okolicznościami jest
spotkanie z rówieśnikami oraz innymi członkami rodziny (po 16%) czy starszymi kolegami (zaledwie
4% odpowiedzi). Co dziesiąty ankietowany twierdzi, że jego rodzice akceptują okoliczności
uzasadniające spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie.

Okoliczności pierwszego spożycia alkoholu
(odpowiedzi starszych uczniów)
W samotności

35%

Ze starszymi kolegami

4%

Z rówieśnikami

16%

Z innymi członkami rodziny

16%

Z rodzicami

29%

Zdaniem młodzieży biorącej udział w badaniu, najczęściej w okolicy można uzyskać dostęp do alkoholu
prosząc o przysługę starszych kolegów (35%). Co piąta osoba wymienia kradzież rodzicom z domu,
a co dziesiąta twierdzi, że nieznajomi dorośli spotkani niedaleko sklepu zgadzają się kupić im alkohol.
7% respondentów jest zdania, że może samodzielnie kupić alkohol w pobliskim sklepie i nie spotyka się
to ze sprzeciwem sprzedawców czy innych klientów. Nastolatki najczęściej sięgają po piwo (43%),
a w dalszej kolejności – szampana (25%) i wódkę (19%). Wino oraz cydr są wskazywane przez nieliczne
osoby.

Dostęp do alkoholu
(odpowiedzi starszych uczniów)
Podkradanie rodzicom
Samodzielny zakup alkoholu bez akcyzy

19%
1%

Kupno przez znajomych dorosłych

8%

Kupno przez nieznajomych dorosłych

11%

Kupno przez starszych kolegów

35%

Samodzielny zakup w sklepie

7%

Pijąca alkohol część respondentów odpowiadała również na pytania związane z ich zachowaniami po
jego spożyciu. Do najczęściej wymienianych zaliczają się: stłuczenia i uszkodzenia ciała (8%), poważna
kłótnia (8%), zniszczenie swojej odzieży (5%) oraz bójka (4%) i zgubienie swoich rzeczy (4%).
1% uczniów przyznaje się do kłopotów z policją z powodu spożywania alkoholu.
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Jako spodziewane skutki spożycia alkoholu, uczniowie wymieniają najczęściej: szkody dla zdrowia
(28%), zachowania nieakceptowane społecznie (24%), uczucie mdłości (22%), kaca (20%) i kłopoty
z policją (18%). Część osób postrzega alkohol w bardzo pozytywnym świetle – jako środek na
odprężenie (11%), szczęście (8%), zapomnienie o swoich problemach (14%), zwiększenie otwartości
w kontaktach społecznych (8%) i dobrą zabawę (14%). 12% nastolatków obawia się utraty kontroli nad
swoim spożywaniem alkoholu.

Skutki spożywania alkoholu
(odpowiedzi starszych uczniów)
Zrobi mi się niedobrze

22%

Będę się świetnie bawił

14%

Zrobę coś, czego będę żałował

24%

Będę bardziej przyjazny i towarzyski

8%

Będę miał kaca

20%

Nie będę w stanie przestać pić

12%

Zapomnę o swoich problemach

14%

Poczuję się szczęśliwy

8%

Zaszkodzi to mojemu zdrowiu

28%

Mogę mieć kłopoty z policją

18%

Poczuję się odprężony

11%

Nie doświadczyłem takiego zachownia

41%

Wszyscy ankietowani określali, dlaczego ich zdaniem młodzież spożywa alkohol. Alarmujące jest, że
najczęściej udzielaną odpowiedzią jest chęć poradzenia sobie z problemami (46% wskazań!).
45% twierdzi, że powodem jest chęć poczucia się dorosłym, 42% - presja otoczenia, zaś 39% - nadzieja
na lepszą zabawę. Co trzeci nastolatek obawia się odrzucenia ze strony kolegów, kiedy wyłamie się
z pijącego towarzystwa. Co piąta osoba wymienia także nudę i smutek jako motywy do sięgania po
napoje alkoholowe. Wykres poniżej prezentuje rozkład odpowiedzi.

Powody sięgania po alkohol
(odpowiedzi starszych uczniów)
Nieśmiałość

4%

Nuda

20%

Smutek

21%

Obawa przed odrzuceniem

31%

Relaks

14%

Ucieczka od problemów

46%

Chęc poczucia się dorosłym

45%

Chęć lepszej zabawy

39%

Nacisk otoczenia

42%
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Uczniowie odmawiający spożycia alkoholu w towarzystwie rówieśników mogą najczęściej, zdaniem
ankietowanych, spotkać się z akceptacją decyzji. Widoczny jest jednak znaczny udział innych zachowań
otoczenia – często lub bardzo często obojętności wobec takiej osoby (33%), usilnego namawiania
(19%), a wręcz odrzucenia (15%) czy wyśmiania (11%). Co siódmy uczeń wskazuje na krytykę odmowy
sięgnięcia po alkohol.

Zażywanie narkotyków i dopalaczy
Ankietowana młodzież określała, które z substancji używali kiedykolwiek, aby się odurzyć. Aż 45%
nastolatków z klas 5 – 8 wskazuje, żeby brali w tym celu leki przeciwbólowe, a 11% - leki uspokajające
lub nasenne. Żaden z uczniów nie sięgnął po dopalacze. Inne substancje psychoaktywne są wymieniona
przez 1-2% osób, a szczegółowe ich zestawienie znajduje się na poniższym wykresie.

Zażywanie leków i narkotyków w celu odurzania się przez młodzież
(odpowiedzi starszych uczniów)
Alkohol razem z marihuaną

1%

Alkohol razem z tabletkami

1%

Ecstasy

2%

LSD lub inne halucynogenne

2%

Amfetamina

2%

Leki przeciwbólowe

45%

Leki uspokajające lub nasenne
Substancje wziewne
Marihuana lub haszysz

11%
2%
5%

78% starszych uczniów nie wie, w jaki sposób można w okolicy uzyskać dostęp do narkotyków czy
dopalaczy. Co piąta osoba uznaje, że nie stanowi to problemu. Zorientowani w tej kwestii ankietowani
podają, że są to miejsca wyznaczone przez dealera (13%), dyskoteka (12%), szkoła (9%) i dom dealera
(7%). Co dziesiąty nastolatek ma świadomość, że w łatwy sposób można uzyskać dostęp do środków
psychoaktywnych za pośrednictwem Internetu.

Możliwość samodzielnego zakupu narkotyku w okolicy
(odpowiedzi starszych uczniów)

20%

23%

57%
Tak

Nie
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Nie wiem

Badanych zapytano, podobnie jak w przypadku picia alkoholu, o spodziewane efekty przyjmowania
narkotyków lub innych środków odurzających. Nie dominuje wyraźnie jakiś jeden – pozytywny lub
negatywny skutek. Wśród częściej wymienianych znalazły się: trudności z koncentracją (29%), utrata
wątku myślenia (25%), intensyfikacja radości (24%), trudności w prowadzeniu rozmowy (23%),
a w dalszej kolejności: lęk (17%), wzrost otwartości (15%), zmniejszenie nieśmiałości i bardziej
intensywne doznania percepcyjne i zmniejszenie zahamowań (po 14%) oraz większa intensywność
doświadczeń (11%) i poczucie bycia prześladowanym (9%).

Skutki zażywania narkotyków
(odpowiedzi starszych uczniów)
Poczucie bycia prześladowanym przez innych

9%

Lęk

17%

Zmniejszenie zahamowań

14%

Zwiększenie intensywności doświadczeń

11%

Zwiększenie intenstwności radości

24%

Zwiększanie otwartości

15%

Trudności z koncetracją

29%

Mniejsza nieśmiałość

14%

Utrata wątku myślenia

25%

Trudności z prowadzeniem rozmowy

23%

Bardziej intensywne postrzeganie rzeczy

14%

Nie doświadczyłem takiego zachownia

38%

Relacje społeczne i przemoc rówieśnicza
Uczniowie z klas 5 – 8 dokonywali charakterystyki swoich relacji z rodzicami i przyjaciółmi. 44%
badanych jest zdania, że w ich domu często lub prawie zawsze panują jasne zasady co do tego, co jest
dozwolone, a co nie. Brak takich zasad sygnalizuje co szósty nastolatek. Nieco słabiej określone są
zasady zachowania się młodzieży poza domem, kiedy kontrola rodziców jest ograniczona. 3/4 starszych
uczniów jest przekonanych, że mogą łatwo uzyskać wsparcie emocjonalne oraz ciepło i opiekę od
swoich rodziców i przyjaciół. Patrząc na wykres, widać, że pewna grupa ankietowanych (około 1/6)
deklaruje, że ich rodzice nie wiedzą ani z kim, ani gdzie spędzają wieczory, nie mają poczucia bliskości
emocjonalnej i opieki z ich strony, brakuje im też innej bliskiej osoby np. przyjaciela. Szczegółowe
rozkłady poszczególnych odpowiedzi zaprezentowane są na wykresie.
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Relacje społeczne
(odpowiedzi starszych uczniów)
Mogę łatwo otrzymać wsparcie emocjonalne od mojego
najlepszego przyjaciela

57%

Mogę łatwo otrzymać ciepło i wsparcie od mojego najlepszego
przyjaciela

51%

Mogę łatwo dostać w prezencie pieniądze od któregoś z rodziców

30%

Mogę łatwo pożyczyć pieniądze od któregoś z rodziców

43%

Mogę łatwo otrzymać od matki lub ojca ciepło i opiekę

61%

Moi rodzice wiedzą, gdzie spędzam wieczory

64%

Moi rodzice wiedzą z kim spędzam wieczory

65%

Moi rodzice określili ścisłe zasady, co mi wolno robić poza
domem

17%

W moim domu panują ścisłe zasady, co mi wolno, a czego nie

19%

Często

Czasem

11% 4% 6%

21%
24%

60%

13%

Rzadko

11% 8%

18%
14%

11% 6% 6%

17%
18%
21%
25%

11% 5%

12% 6% 9%

16%

34%
25%

12% 4% 5%

28%
29%

Mogę łatwo otrzymać od matki lub ojca wsparcie emocjonalne

Prawie zawsze

22%

16%

12% 4% 4%
9% 5%2%
16%
15%

Prawie nigdy

Do najczęstszych przejawów przemocy w szkole należą zdaniem starszych ankietowanych takie
zachowania, jak wyśmiewanie i przemoc psychiczna wśród uczniów. Dość często zdarzają się także
sytuacje związane z przemocą w Internecie – ośmieszanie, wykonywanie zdjęć bez wiedzy lub zgody
osób na nich uwiecznionych. Ze strony nauczycieli sporadycznie dochodzi do wyśmiewania uczniów.
Co czwarta osoba przynajmniej raz była świadkiem prześladowania kogoś w szkole ze względu na jego
pochodzenie, wygląd lub przekonania. Bardzo rzadko dochodzi do stosowania przemocy fizycznej
w stosunku do nauczycieli lub z ich strony wobec uczniów, a także do przemocy psychicznej w stosunku
do nauczycieli i dotykanie kolegów i koleżanek bez ich zgody.
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Skala przemocy w szkole
(odpowiedzi starszych uczniów)
Prześladowanie z powodu pochodzenia/wierzeń/wyglądu

53%

22%

10% 9% 7%

Dotykanie kolegów bez ich zgody

60%

20%

9% 4% 7%

Wykorzystywanie wizerunku kolegów na portalach
internetowych

59%

20%

12% 5%4%

Robienie zdjęć rówieśnikom bez ich wiedzy

36%

Robienie zdjęć rówieśnikom bez ich zgody

34%

Ośmieszanie kolegów w Internecie

34%

24%
23%

15%

11%

17%

16%

19%

10% 10%

90%

Przemoc fizyczna ze strony nauczycieli

6%1%

86%

Przemoc fizyczna ze strony innych uczniów

36%

Przemoc psychiczna w stosunku do nauczycieli

9% 2%
34%

17%

64%

Przemoc psychiczna ze strony nauczycieli
37%

Wyśmiewanie uczniów przez nauczycieli
Wyśmiewanie uczniów przez rówieśników

21%

Czasami

17%
23%

40%

21%
32%

24%
Często

9% 4%

18%

60%

Przemoc psychiczna ze strony innych uczniów

Rzadko

17%

26%

Przemoc fizyczna w stosunku do nauczycieli

Nigdy

8%

29%

13% 2%
14% 5%4%
11% 8%
18%

7%3%

15%

12%

Bardzo często

15% uczniów ze starszych klas przyznało, że im samym zdarza się stosować tego rodzaju zachowania
krzywdzące innych, a co czwarta osoba utrzymuje, że nie pamięta, czy podejmowała tego typu
działania. 45% respondentów osobiście doświadczyło przemocy w szkole, z czego w przypadku co
czwartego miało to miejsce więcej niż raz.

Nowoczesne technologie i cyberzagrożenia
Częstotliwość korzystania z Internetu wśród starszych uczniów jest znacznie wyższa niż w przypadku
ich kolegów z klas 1-4. Młodzież najczęściej spędza w sieci od 3 do 5 godzin dziennie (43% osób). Co
trzeci uczeń deklaruje, że czas ten wynosi od 1 do 2 godzin, a 5% twierdzi, że jeszcze mniej. 18% starszej
młodzieży wypełnia praktycznie cały dostępny czas na aktywnościach online – 6 godzin lub więcej.
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Korzystanie z Internetu - dziennie
(odpowiedzi starszych uczniów)
Mniej niż godzina dziennie

5%

1 - 2 godziny

34%

3 - 5 godzin

43%

6 godzin i więcej

18%

25% młodzieży korzysta z Internetu w swoim telefonie podczas pobytu w szkole. Generalnie najczęściej
respondenci w sieci skupiają się na kontaktach poprzez komunikatory internetowe, przeglądaniu
portali społecznościowych, rozwijaniu swoich zainteresowań i nauce, śledzeniu ulubionych
youtuberów oraz korzystaniu z serwisów straemingowych. Rodzaj aktywności jest więc podobny do
młodszych ankietowanych, natomiast wraz z wiekiem rośnie ich częstość. 12% nastolatków często lub
bardzo często zamieszcza swoje zdjęcia w sieci, a 8% regularnie ogląda nagrania patostreamerów
(1/4 zetknęła się z nimi przynajmniej raz). Szczegółowe częstości poszczególnych działań prezentuje
poniższy wykres.

Aktywności w Internecie
(odpowiedzi starszych uczniów)
Oglądanie patostreamów

6%

Edukacja

6%

12%

Korzystanie z serwisów streamingowych

74%
31%

25%

Śledzenie ulubionych youtuberów

31%
22%

19%

Przeglądanie serwisów społecznościowych
Bardzo często

24%

21%
31%

Czasami

Rzadko

24%
34%
19%

32%

Często

8%
9% 3%

22%

38%

26%

12%
21%

33%

8%
19%

18%

38%

Zamieszczanie swoich zdjęć w sieci 4% 8%
Rozmowy przez komunikatory internetowe

14%

27%

29%
10%

19%

21%

35%

Rozwijanie swoich zainteresowań
Komentowanie zdjęć i postów znajomych

11%

17%

17%

8% 3%
9%

Nigdy

81% ankietowanych posiada konto na Facebooku. Ponad połowa uczniów nie zna osobiście wszystkich
swoich znajomych z tego portalu społecznościowego. Aż 28% doświadczyło włamania na swoje konto
mailowe lub na portalu internetowym.
Każdy ankietowany nastolatek przyznał, że gra w gry internetowe – głównie na komputerze (49%).
32% wybiera przede wszystkim gry na smartfona, a 19% - na konsolę. 55% respondentów często lub
bardzo często uczestniczy w grach wieloosobowych (multiplayer games).
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Najczęściej wykorzystywane urządzenie do grania w gry
(odpowiedzi starszych uczniów)
Konsola

19%

Komputer

49%

Telefon

32%

W przypadku starszych uczniów, odsetek rodziców kontrolujących ich poczynania w Internecie jest
niższy i wynosi 58%. 42% młodzieży nie ma poczucia, że ktokolwiek interesuje się ich aktywnościami
w sieci. Jednocześnie aż 31% nastolatków gra w gry dedykowane starszym odbiorcom (z treściami
wulgarnymi, erotycznymi, przemocą, zachowaniami dewiacyjnymi).
21% starszych ankietowanych przyznaje, że zdarzyło im się skorzystać z karty kredytowej rodzica w celu
dokonania płatności w Internecie, z czego 3% zrobiło to bez jego wiedzy. Blisko 6 - krotnie więcej
respondentów z klas 5 – 8 niż młodszych korzystało kiedykolwiek z Paysafecard (58%), z czego 37%
wydawało jednorazowo na kupon kwotę 50 zł lub wyższą. W większości przypadków zakupy tego typu
zdarzały się rzadziej niż raz w miesiącu (82%). Co piąty ankietowany korzystał z płatności za
pośrednictwem SMS.
Jeśli chodzi o przemoc w przestrzeni wirtualnej, to jako często lub bardzo częste zdarzenia wymieniane
są: wykluczenie z grupy (20%) i wyzywanie (24%). Co dziesiąta osoba wskazuje też na podszywanie się
pod czyjąś tożsamość w Internecie, szantażowanie, straszenie i nękanie. Najrzadziej dochodzi do
publikowania lub komentowania kompromitujących kogoś informacji lub materiałów. Skala osobiście
doświadczanej przez ankietowanych starszych uczniów cyberprzemocy, jest znacznie większa niż
w przypadku młodszych respondentów. Aż 42% bywa wyzywanych czy obrażanych w sieci, a 24%
doświadcza wykluczania z grupy. 16% odkryło, że ktoś się pod nich podszywał. 14% nastolatków było
obiektem zastraszania, 12% - szantażowania, a 9% - nękania w Internecie czy publikowania
kompromitujących ich treści. Sami ankietowani najczęściej wyzywają innych (22%) i wykluczają z grupy
(15%). 8% przyznaje, że udawali w Internecie kogoś innego. Pozostałe zachowania wskazuje mniejszy
odsetek uczniów. Szczegóły zostały zaprezentowane na poniższych wykresach.
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Skala cyberprzemocy wśród rówieśników
(odpowiedzi starszych uczniów)
Wykluczenie z grupy

9% 11%

15%

Podszywanie się pod kogoś 3% 7% 13%
Publikowanie / komentowanie kompromitujących informacji

4% 7%

14%

Często

67%

13%

Czasami

69%

16%

62%

18%

Nękanie 4% 6% 9%
Bardzo często

63%

14%

Straszenie 5% 6% 12%
11%

39%

20%

Szantażowanie 4% 5% 8%

Wyzywanie

27%

22%

21%
Rzadko

36%
60%

Nigdy

Osobiste doświadczenia cyberprzemocy
(odpowiedzi starszych uczniów)
Wykluczenie z grupy

24%

Podszywanie się pod kogoś

67%

16%

Publikowanie / komentowanie kompromitujących informacji

8%

80%

9%

4%

83%

8%

Szantażowanie

12%

81%

7%

Straszenie

14%

80%

7%

Wyzywanie

42%

Nękanie
Tak

Nie

9%

47%
80%

11%
11%

Nie jestem pewien

Stosowanie cyberprzemocy
(odpowiedzi starszych uczniów)
Wykluczenie z grupy

15%

Podszywanie się pod kogoś

78%

8%

8%

87%

5%

Publikowanie / komentowanie kompromitujących informacji 5%

91%

4%

Szantażowanie

6%

91%

3%

Straszenie

6%

90%

4%

Wyzywanie

22%

Nękanie 4%
Tak

Nie

Nie jestem pewien
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69%
93%

9%
4%

Odpowiedzi rodziców młodszych uczniów
Opis grupy
W ankiecie internetowej wzięło udział 276 rodziców uczniów klas 1 – 4 szkół podstawowych w Nowym
Targu. 84% ankietowanych stanowiły kobiety.

Zdrowie dzieci
Rodzice młodszych uczniów odpowiadali na zestaw pytań związanych ze zdrowiem swoich dzieci –
odżywianiem, zażywaniem leków, paleniem papierosów i piciem alkoholu. Kilku rodziców (2%)
przyznaje, że często podaje swoim dzieciom leki przeciwbólowe, a 3% opiekunów podaje preparaty na
uspokojenie (herbaty, tabletki ziołowe i inne). Pomimo, że praktycznie wszyscy rodzice młodszych
dzieci deklarują, że starają się, aby ich pociechy jadły zdrowe przekąski, co piąty ankietowany przyznaje,
że ma poczucie braku kontroli nad tym, co spożywa dziecko w szkole. Żaden z rodziców uczniów z klas
1 – 4 nie przyłapał dziecka na paleniu papierosów ani piciu alkoholu, jednak część ma świadomość, że
ich rówieśnicy podejmują takie zachowania. 2% jest przekonanych, że problem spożywania alkoholu
przez dzieci dotyczy kolegów z klasy ich syna lub córki.

Opinie na tematy związane ze zdrowiem dzieci
(odpowiedzi rodziców młodszych uczniów)
Wiem, że w klasie mojego dziecka znajdują się osoby
2%
sięgające po alkohol
Wiem, że rówieśnicy ze szkoły mojego dziecka sięgają po
3%
alkohol
Wiem, że rówieśnicy ze szkoły mojego dziecka palą
5%
papierosy

98%
97%
95%

Przyłapałam kiedykolwiek moje dziecko na piciu alkoholu

100%

Przyłapałam kiedykolwiek moje dziecko na paleniu
papierosów

100%

Zdarza mi się podać coś na uspokojenie 3%

97%

Często podaję dziecku leki przeciwbólowe 2%

98%

Czuję, że nie mam kontroli nad tym, co spożywa moje
dziecko w szkole
Staram się aby przekąski, po które sięga moje dziecko były
zdrowe

20%

80%
99%

Tak

1%

Nie

Relacje rodzinne
Co trzeci rodzic sporadycznie angażuje swoje dziecko w obowiązki domowe. Najczęściej wybieraną
formą wspólnie spędzanego czasu są rozmowy z dzieckiem (nieco częściej z inicjatywy dorosłego niż
dziecka) i wspólna nauka, która w przypadku 86% opiekunów ma miejsce często lub bardzo często. 3/4
rodziców często lub bardzo często spaceruje z dzieckiem lub spędza z nim czas w formie wybranej przez
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nich lub przez pociechy. Jednocześnie widać na wykresie, że jest pewna grupa rodziców, która rzadko
uczestniczy w takich aktywnościach rodzinnych.

Relacje rodzinne
(odpowiedzi rodziców młodszych uczniów)
Angażowanie dziecka w obowiązki domowe

23%

46%

Wspólna nauka z dzieckiem

52%

Rozmowy z dzieckiem na tematy, które uważam za
ważne

43%

Rozmowy na interesujące dziecko tematy

40%

Wspólne spędzanie czasu z dzieckiem w sposób
wybrany przeze mnie
Wspólne spędzanie czasu z dzieckiem w sposób
wybrany przez dziecko

20%

Często

Czasami

10% 4%

51%

6%

54%

10% 1%
24%

52%

35%

4%

34%

49%

26%

Wspólne spacery z dzieckiem
Bardzo często

28%

44%

2%

20% 2%
17% 3%

Rzadko

Stosowane metody wychowawcze
4% rodziców popiera pogląd, że kary fizyczne są koniecznym elementem wychowania dzieci, natomiast
13% nie ma określonego zdania na ten temat. Aż 27% respondentów przyznaje, że im samym zdarzyło
się uderzyć swoje dziecko. Połowa dorosłych stwierdza, że ich rodzice korzystali z kar fizycznych.

Kary fizyczne są nieuniknionym elementem
w wychowaniu dziecka
(odpowiedzi rodziców młodszych uczniów)
4%
13%

83%

Zgadzam się

Nie zgadzam się

Nie wiem

Najczęściej stosowanymi metodami wychowawczymi są: rozmowa z dzieckiem o przyczynach jego
zachowania, pogadanka i upomnienie. 23% ankietowanych stosuje okresowo groźby. Do krzyku ucieka
się bardzo często 4% rodziców, często – 17%, a czasami 38%. 12% czasami lub często nie odzywa się
do dziecka w konsekwencji jego niepożądanego zachowania. Co szósty rodzic stosuje jakiekolwiek
formy przemocy fizycznej (widać, że do tej kategorii respondenci nie zaliczają takich zachowań, jak
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poszturchiwanie stosowane przez co dziesiątego rodzica czasami lub często). Może to prowadzić do
większego przyzwolenia na „łagodniejsze” formy stosowania przemocy fizycznej wobec słabszych.

Stosowane metody wychowawcze
(odpowiedzi rodziców młodszych uczniów)
Jakakolwiek forma przemocy fizycznej

15%

84%

Nieodzywanie się do dziecka jakiś czas 3% 9%
Izolacja

7%

70%

15%

Krzyczenie 4%
Szantaż emocjonalny

19%

78%

17%

6%

38%

35%

15%

78%

Obelgi 1% 9%
Groźby

4%

90%
19%

22%

Bicie z użyciem przedmiotów 3%
Bicie bez użycia przedmiotów 1%

7%

54%
97%

19%

80%

Poszturchiwanie 1% 9%
Upomnienie

28%

61%

39%

38%

Rozmowa o powodach zachowania

20%

52%

Pogadanka

41%

50%

Bardzo często

Często

6%

37%

Czasami

Rzadko

3%

10% 1%

Nigdy

Korzystanie z nowoczesnych technologii przez dzieci
75% rodziców młodszych uczniów szacuje, że ich dzieci spędzają w sieci od 1 do 2 godzin dziennie.
17% twierdzi, że jest to od 3 do 5 godzin. 3% respondentów stwierdziło, że jest to jeszcze dłuższy czas.
Łącznie 5% opiekunów nie orientuje się, jak długo ich dzieci korzystają z Internetu. Tylko 4% przyznaje,
że nie kontroluje aktywności dziecka w sieci. Jednocześnie 28% wie, że dziecko ma konto na portalu
społecznościowym przeznaczonym dla starszych dzieci. 90% ankietowanych rodziców nie pozwala
swoim dzieciom na korzystanie z telefonu komórkowego na terenie szkoły, 1% daje takie przyzwolenie
nawet na lekcjach.

Ilość czasu spędzana przez dzieci w Internecie
(odpowiedzi rodziców młodszych uczniów)
1-2 godziny

75%

3-5 godzin
6 godzin lub więcej
Nie wiem / nie mam jak sprawwdzić

17%
3%
5%
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Przekonania na temat szkoły
Rodzice młodszych uczniów rozmawiają ze swoimi dziećmi o tym, co dzieje się w szkole. Uczniowie
czują się tam bezpiecznie, a rodzice mają świadomość, że są one pod dobrą opieką. 2/3 ankietowanych
postrzega placówkę jako partnera w procesie wychowania, a 92% życzyłoby sobie, aby tak było.
Wychowawca jest przeważnie darzony zaufaniem i zwróciłoby się do niego 79% rodziców.
2/3 respondentów pozytywnie ocenia szkolną profilaktykę. 33% rodziców ma przekonanie, że szkoła
prowadzi zajęcia o budowaniu relacji opiekuna z dzieckiem. Co szósty rodzic dostrzega negatywny
wpływ rówieśników na zachowania swojego dziecka, a 2% twierdzi, że jest ono narażone na kontakt
z używkami (7% nie orientuje się w tym temacie).

Przekonania na temat szkoły
(odpowiedzi rodziców młodszych uczniów)
Rówieśnicy mają zły wpływ na moje dziecko 3% 12%

26%

27%

Moje dziecko w szkole ma kontakt z używkami 1%7% 12%

79%

Moje dziecko opowiada mi o tym, co dzieje się w szkole

78%

Moje dziecko jest w szkole pod dobrą opieką

18%

15%
33%

Darzę zaufaniem wychowawcę szkolnego mojego dziecka
Czuję, że szkoła, do której uczęszcza moje dziecko wspiera
mnie w procesie jego wychowania
Szkoła powinna wspierać rodziców w procesie
wychowania dziecka
Raczej się zgadzam

Nie mam zdania
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33%

50%

Szkoła prowadzi dobrą profilaktykę

Zgadzam się

17% 2%

57%

Moje dziecko czuje się w szkole bezpiecznie
Szkoła prowadzi spotkania edukacyjne o budowaniu relacji
z dzieckiem

33%

36%
37%

8% 4%2%
9%

33%
58%

33%

7%1%

30%
21%

35%
63%

Raczej się nie zgadzam

20%
2%

17% 2%
24%
29%

7%
5% 3%

Nie zgadzam się

Odpowiedzi rodziców starszych uczniów
Opis grupy
W ankiecie internetowej wzięło udział 241 rodziców uczniów klas 5 – 8 szkół podstawowych w Nowym
Targu. 69% ankietowanych stanowiły kobiety.

Zdrowie dzieci
Podobnie jak rodzice młodszych uczniów, także opiekunowie dzieci z klas 5 – 8 odpowiadali na pytania
związane ze zdrowiem i zagrożeniami wśród młodzieży. 5% ankietowanych przyznaje, że czuje, że nie
ma kontroli nad zachowaniem swojego dziecka, a 12% nie ma pomysłu, jak prowadzić z nim rozmowę.
W opinii rodziców bardziej powszechne wśród nastolatków ze szkoły jest palenie papierosów (29%
wskazań) niż spożywanie alkoholu (15%). Żaden z opiekunów nie przyłapał swojego dziecka na
spożywaniu alkoholu. 2% widziało, że ich dziecko pali papierosy. Nieliczni rodzice podają swoim
dzieciom środki na uspokojenie, ale ponad połowa młodzieży za ich pozwoleniem przyjmuje tabletki
przeciwbólowe. Szczegóły znajdują się na poniższym wykresie.

Opinia na tematy związane ze zdrowiem dzieci
(odpowiedzi rodziców starszych uczniów)
Czuję, że nie wiem w jaki sposób rozmawiać z moim
dzieckiem

12%

88%

Czuję, że nie mam kontroli nad postępowaniem mojego
5%
dziecka

95%

Wiem, że w klasie mojego dziecka znajdują się osoby
5%
sięgające po alkohol

95%

Wiem, że rówieśnicy ze szkoły mojego dziecka sięgają po
alkohol

13%

Wiem, że rówieśnicy ze szkoły mojego dziecka palą
papierosy

87%
29%

71%

Przyłapałam kiedykolwiek moje dziecko na piciu alkoholu

100%

Przyłapałam kiedykolwiek moje dziecko na paleniu
2%
papierosów

98%

Zdarza mi się podać coś na uspokojenie (ziołowe tabletki,
2%
herbatkiuspokajające, inne)

98%

Podaję dziecku leki przeciwbólowe

54%

Tak

46%

Nie

Relacje rodzinne
Podobnie, jak w przypadku młodszych uczniów, co trzeci rodzic sporadycznie angażuje nastolatka
w obowiązki domowe. Dużo rzadziej ma natomiast miejsce wspólna nauka, którą wskazuje jako częstą
lub bardzo częstą 53% respondentów. Rodzice często rozmawiają z młodzieżą, a nieco ponad połowa
ankietowanych przeważnie spędza z dzieckiem czas w sposób zaproponowany przez niego lub
rodziców. Rzadziej niż w przypadku młodszych dzieci mają miejsce spacery z rodzicami.
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Relacje rodzinne (1)
(odpowiedzi rodziców starszych uczniów)
Angażowanie dziecka w obowiązki domowe

27%

Wspólna nauka z dzieckiem

26%

Rozmowy z dzieckiem na tematy, które uważam za
ważne

27%

27%

45%

20%
Czasami

13% 1%

46%

17%

Wspólne spacery z dzieckiem

10%

54%

12%

40%
Rzadko

3%

12% 7%

51%

30%

Wspólne spędzanie czasu z dzieckiem w sposób
wybrany przeze mnie
Wspólne spędzanie czasu z dzieckiem w sposób
wybrany przez dziecko

Często

29%

38%

Rozmowy na interesujące dziecko tematy

Bardzo często

41%

35%

5%

32%

6%

30%

7% 3%

Bardzo rzadko

Jeśli chodzi o zarządzanie pieniędzmi w rodzinie, to 88% rodziców kontroluje wydatki nastolatków. 43%
ankietowanych przyznaje, że chętnie daje pieniądze dziecku. Prawie wszyscy respondenci zapewniają
nastolatkom wsparcie emocjonalne, ciepło i opiekę, wiedzą, gdzie i z kim spędza wieczory.
2/3 rodziców uznaje, że ich dziecko ma przyjaciół, na których często lub prawie zawsze może liczyć.
12% respondentów przyznaje, że tylko czasami lub rzadziej określa zasady zachowania dziecka podczas
wyjść poza domem, a zdaniem 18% w ich domach brakuje precyzyjnego określenia reguł zachowania
i konsekwencji.

Relacje rodzinne (2)
(odpowiedzi rodziców starszych uczniów)
Kontroluję wydatki mojego dziecka

55%

Moje dziecko ma przyjaciół, na których może liczyć
Chętnie daję mojemu dziecku pieniądze

29%
13%

33%
40%

30%

10%
22%

45%

7%
11%

Moje dziecko może łatwo otrzymać ode mnie
wsparcie emocjonalne

90%

9%

Moje dziecko może łatwo otrzymać ode mnie ciepło
i opiekę

89%

10%

Wiem, gdzie moje dziecko spędza wieczory

88%

11%

Wiem z kim moje dziecko spędza wieczory

83%

Zawsze określam zasady w stosunku do tego, co
dziecko może robić poza domem

46%

W moim domu panują ścisłe zasady, co wolno
dziecku, a czego nie

46%

Bardzo często

Często

Czasami
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Rzadko

14% 2%
43%
37%

Bardzo rzadko

10%
14%

Stosowane metody wychowawcze
3% rodziców popiera pogląd, że kary fizyczne są koniecznym elementem wychowania dzieci, natomiast
12% nie ma określonego zdania na ten temat. 26% respondentów przyznaje, że im samym zdarzyło się
uderzyć swoje dziecko. Połowa dorosłych stwierdza, że ich rodzice korzystali z kar fizycznych. Rozkład
odpowiedzi jest w zasadzie taki sam, jak w przypadku opiekunów młodszych dzieci.

Kary fizyczne są nieuniknionym elementem
w wychowaniu dziecka
(odpowiedzi rodziców starszych uczniów)
3%
12%

85%

Zgadzam się

Nie zgadzam się

Nie wiem

Rodzice nastolatków najczęściej w ich wychowaniu stosują rozmowę, upomnienia i pogadanki. Dość
często uciekają się jednak także do krzyku (w przypadku 19% dzieje się to często lub bardzo często). Co
piąty rodzic czasami lub częściej grozi dziecku. 30% opiekunów zdarzyło się poszturchiwać dziecko,
a 33% - nie odzywać się jakiś czas po jego niepożądanym zachowaniu. 2% respondentów przyznaje się
do bicia dziecka, a 7% - do stosowania jakiejkolwiek formy przemocy fizycznej.

Stosowane metody wychowawcze
(odpowiedzi rodziców starszych uczniów)
Jakakolwiek forma przemocy fizycznej

6%

93%

Nieodzywanie się do dziecka jakiś czas 2% 7%
Izolacja
Krzyczenie

24%

4% 10%
6%

85%

13%

Szantaż emocjonalny 2% 3%
Obelgi

67%

38%

29%

16%

77%

5% 10%

85%

Groźby 2% 4% 15%

23%

Bicie z użyciem przedmiotów 2%

56%
98%

Bicie bez użycia przedmiotów 2% 11%
Poszturchiwanie

87%

6%

Pogadanka

23%

70%

26%

Rozmowa o powodach zachowania

33%

Upomnienie

34%

Bardzo często

14%

Często

42%

26%
49%
41%

Czasami
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Rzadko

Nigdy

6%
15%

20%

2%
4%

Korzystanie z nowoczesnych technologii przez dzieci
55% rodziców starszych uczniów twierdzi, że ich dzieci spędzają w sieci od 1 do 2 godzin dziennie.
1/3 respondentów twierdzi, że jest to od 3 do 5 godzin. 5% respondentów jest zdania, że jest to jeszcze
dłuższy czas. Łącznie 7% opiekunów nie orientuje się, jak długo ich dzieci korzystają z Internetu.
16% przyznaje, że nie kontroluje aktywności dziecka w sieci. 29% rodziców pozwala młodzieży na
korzystanie z telefonu komórkowego w szkole, z czego co szósty wyraża zgodę na wykorzystywanie go
podczas lekcji. 73% wie, że ich dziecko ma konto na portalu społecznościowym.

Ilość czasu spędzana przez dzieci w Internecie
(odpowiedzi rodziców starszych uczniów)
1 - 2 godzin

55%

3 -5 godzin
6 godzin lub więcej
Nie wiem / nie mam jak sprawdzić

33%
5%
7%

Przekonania na temat szkoły
Rodzice starszych uczniów w swoim odczuciu mają dobry kontakt z dziećmi, wiedzą o tym, co dzieje się
w szkole. Obdarzają zaufaniem szkołę i wychowawcę, mają pewność, że uczniowie są tam bezpieczne
i pod dobra opieką. Jednocześnie 22% respondentów twierdzi, że rówieśnicy mają zły wpływ na ich
dziecko, a tylko 65% odczuwa wsparcie ze strony szkoły w procesie wychowania nastolatka.
2/3 rodziców pozytywnie wypowiada się o programie profilaktycznym szkoły, a 1/3 wie, że w szkole
prowadzone są spotkania edukacyjne dla rodziców o budowaniu relacji z dzieckiem. 86%
ankietowanych uważa, że ich dzieci nie mają w szkole kontaktu z używkami. Szczegółowe rozkłady
odpowiedzi znajdują się na poniższym wykresie.
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Przekonania na temat szkoły
(odpowiedzi rodziców starszych uczniów)
Rówieśnicy mają zły wpływ na moje dziecko 5%

17%

24%

21%

Moje dziecko w szkole ma kontakt z używkami 1% 12% 10%

76%

Moje dziecko opowiada mi o tym, co dzieje się w szkole

73%

Moje dziecko jest w szkole pod dobrą opieką

17%

17%

Darzę zaufaniem wychowawcę szkolnego mojego dziecka
Czuję, że szkoła, do której uczęszcza moje dziecko wspiera
mnie w procesiejego wychowania
Szkoła powinna wspierać rodziców w procesie wychowania
dziecka
Raczej się zgadzam

Nie mam zdania
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9%

39%

33%

11% 4%

41%

12%

34%
56%

28%

2%1%

35%

45%

Szkoła prowadzi dobrą profilaktykę

Zgadzam się

23%

54%

Moje dziecko czuje się w szkole bezpiecznie
Szkoła prowadzi spotkania edukacyjne o budowaniu relacji
z dzieckiem

33%

29%
25%

37%
62%

Raczej się nie zgadzam

13%
2%

15%
25%

27%

2%

8% 2%
7% 2%

Nie zgadzam się

Odpowiedzi wychowawców młodszych uczniów
Opis grupy
W kwestionariuszu dotyczącym obserwowanych przez nauczycieli problemów wśród dzieci wzięło
udział 42 wychowawców z klas 1 – 4. Najliczniejsza grupę stanowili nauczyciele klas 3 (31%) oraz
1 (24%).

Przemoc rówieśnicza
Za najczęstsze przejawy przemocy rówieśniczej w klasie nauczyciele uznają wyśmiewanie (14% określa
je jako częste lub bardzo częste). Częściej dochodzi do aktów przemocy fizycznej niż do wykluczania
z grupy. Kradzieże, groźby i przemoc psychiczna zdarzają się rzadko. Postrzegana częstotliwość
przemocy wśród uczniów z innych klas jest wyższa – także dominuje wyśmiewanie, jednak około
7% odpowiedzi nauczycieli wskazuje na częste występowanie pozostałych wymienionych zachowań.
Szczegółowe odpowiedzi znalazły się na wykresach.

Problem przemocy w klasie
(odpowiedzi wychowawców młodszych uczniów)
Kradzieże wśród uczniów 2% 14%

83%

Groźby wśród uczniów 2% 12%
Przemoc fizyczna wśród uczniów

10%

10%

26%

Przemoc psychiczna wśród uczniów 2% 14%

26%

38%

26%

Wykluczenie społeczne konkretnego ucznia 2% 5% 14%
Wyśmiewanie wśród uczniów 2% 12%
Bardzo często

76%

57%

12%

67%

31%

Często

Czasami

31%
Rzadko

24%

Nigdy

Problem przemocy w szkole
(odpowiedzi wychowawców młodszych uczniów)
Kradzieże wśród uczniów

7%

Groźby wśród uczniów

7%

Przemoc fizyczna wśród uczniów

7%

43%
38%

7%

Często

33%
26%

40%
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26%

36%
50%

Czasami

24%

29%

38%

Wyśmiewanie wśród uczniów 5% 12%
Bardzo często

21%

43%

Przemoc psychiczna wśród uczniów 5%
Wykluczenie społeczne konkretnego ucznia

50%

Rzadko

19%
24%

Nigdy

10%

Przemoc domowa
5% wychowawców ma świadomość, że do ich klasy uczęszczają dzieci z rodzin dotkniętych problemem
przemocy domowej. Aż 40% nie potrafi określić, czy mają takich uczniów pod opieką, a 55% nauczycieli
widzi potrzebę podniesienia kompetencji w tym zakresie. Co dziesiąty wychowawca obserwuje ślady
przemocy fizycznej na ciele jakiegoś ucznia.

Używki i korzystanie z telefonów w szkole
88% nauczycieli obserwuje, że uczniowie z klas 1 – 4 korzystają z telefonów komórkowych w szkole,
a według 29% ma to miejsce na lekcjach.
Zdaniem wychowawców młodszych klas, dzieci często lub bardzo często sięgają po niezdrowe napoje
i przekąski w szkole (odpowiednio 47% i 45%). 1/3 respondentów obserwuje też czasami spożywanie
napojów energetycznych. Według pedagogów palenie papierosów i spożywanie alkoholu przez
uczniów w szkole to sytuacje bardzo rzadkie.

Niekorzystne dla zdrowia zachowania uczniów
(odpowiedzi wychowawców młodszych uczniów)
Spożywanie alkoholu 2%
Palenie papierosów

98%

5%

95%

Picie napojów energetycznych 2%
Sieganie po niezdrowe przekąski
Sięganie po niezdrowe napoje

29%
19%

26%

14%

Bardzo często

31%
33%

33%
Często

Czasami

38%

29%
Rzadko

21%
21%

2%

Nigdy

Atmosfera w szkole
90% nauczycieli ma poczucie spełnienia w swoim zawodzie i możliwości rozwoju zawodowego. Mogą
liczyć na otwartość ze strony kierownictwa szkoły na nowe propozycje, a rodzice ich uczniów są
zaangażowani w edukację swoich dzieci. Połowa wychowawców niepokoi się o dobrostan psychiczny
swoich uczniów. Około 1/3 nauczycieli ma poczucie, że rodzice większą odpowiedzialność za
zachowanie dzieci przypisują pracownikom szkoły niż sobie, taki sam odsetek jest przeciwnego zdania.
Nauczyciele wysoko oceniają jakość działań profilaktycznych prowadzonych w szkole (średnio
4,5 w skali od 1 do 5).
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Odczucia związane w pracą w szkole
(odpowiedzi wychowawców młodszych uczniów)
Czuję się spełniony/a w swoim zawodzie

69%

21%

2% 7%

Czuję, że mam możliwość rozwoju zawodowego

64%

26%

7% 2%

Czuję, że dyrekcja szkoły jest otwarta na moje sugestie

64%

26%

7% 2%

Czuję, że rodzice angażują się w edukację swoich dzieci

52%

Dobrostan psychiczny niektórych z uczniów budzi moją
obawę

19%

31%

Oczekuję od rodziców wsparcia w procesie edukacyjnym

Raczej się zgadzam

29%

5%2%
14%

90%

Czuję, że rodzice przerzucają na mnie odpowiedzialność za
postępowanie uczniów
Zgadzam się

40%

17%

Nie mam zdania
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19%

29%

Raczej się nie zgadzam

7%
10%

26%

Nie zgadzam się

10%

Odpowiedzi wychowawców starszych uczniów
Opis grupy
W kwestionariuszu dotyczącym obserwowanych przez nauczycieli problemów wśród dzieci wzięło
udział 69 wychowawców z klas 5 – 8.

Przemoc rówieśnicza
Prawie każdy wychowawca obserwował w szkole sytuację wyśmiewania się uczniów z kolegów lub
koleżanek. Zdaniem 38% ma to miejsce często lub bardzo często w szkole. Czasami występuje
wykluczanie z grupy rówieśniczej, stosowanie przemocy psychicznej, fizycznej lub gróźb. Zdecydowanie
rzadziej zdaniem wychowawców występują takie zachowania jak agresywne zachowania kierowane
w stronę nauczyciela (przemoc fizyczna lub psychiczna) oraz samookaleczenia.

Problem przemocy w szkole
(odpowiedzi wychowawców starszych uczniów)
Samookaleczanie wśród uczniów 1%

19%

80%

Przemoc fizyczna wymierzona w nauczyciela 4%
Przemoc psychiczna wymierzona w nauczyciela

6%

Kradzieże wśród uczniów

6%

Groźby wśród uczniów

4%

96%
17%
45%

Wykluczenie społeczne konkretnego ucznia
Wyśmiewanie wśród uczniów
Bardzo często

49%

26%

Przemoc fizyczna wśród uczniów 3%
Przemoc psychiczna wśród uczniów

75%

43%

33%

6%

29%

9%

25%

46%

17%

46%

17%

38%

9%

29%

Często

Czasami

39%
49%
Rzadko

13%
10% 3%

Nigdy

Przemoc domowa
9% wychowawców starszych klas ma pod opieką uczniów pochodzących z rodzin dotkniętych
problemem przemocy domowej. Podobnie, jak w przypadku nauczycieli młodszych klas, 48%
ankietowanych nie potrafi tego zdiagnozować i chciałoby podnieść swoje kompetencje
w rozpoznawaniu sygnałów świadczących o krzywdzeniu dzieci i sposobów reagowania na nie.

Problemy obserwowane u młodzieży
94% nauczycieli obserwuje, że uczniowie z klas 5 – 8 korzystają z telefonów komórkowych w szkole,
a według połowy ma to miejsce także na lekcjach.
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W ocenie wychowawców przejawy cyberprzemocy zdarzają się w stosunku do młodzieży raczej rzadko.
Wśród najczęściej spotykanych wymieniają wyzywanie, straszenie i wykluczanie a grupy. Zdaniem
nauczycieli sporadycznie ma miejsce podszywanie się pod kogoś innego w sieci, szantażowanie,
publikowanie kompromitujących kogoś treści i nękanie. Szczegółowy rozkład odpowiedzi prezentuje
wykres.

Problem cyberprzemocy wśród młodzieży
(odpowiedzi wychowawców starszych uczniów)
Wykluczenie z grupy rówieśniczej (wyrzucenie z grona
znajomych, grup, konwersacji)

4%

19%

33%

42%

Podszywanie się pod kogoś 1% 7% 13%

77%

Publikowanie lub rozsyłanie kompromitujących informacji
3% 14%
(zdjęć, filmów, informacji tekstowych)
Szantażowanie 3% 10%

33%
17%

Straszenie 4% 13%
Wyzywanie 1% 9%
Nękanie 3% 17%
Bardzo często

Często

Czasami

49%
70%

39%

43%

25%

38%
29%

28%
51%

Rzadko

Nigdy

W opinii wychowawców klas starszych, do najczęstszych problemów, z jakimi spotyka się młodzież ze
szkoły, należą nieusprawiedliwione nieobecności, obserwowane czasami lub częściej przez 43%
nauczycieli. 39% ankietowanych spotyka się z grupowymi wagarami (większość rzadko). Spośród
używek, najczęściej uczniowie sięgają po papierosy i e-papierosy. Żaden z nauczycieli nie spotkał się
z piciem alkoholu przez młodzież na terenie szkoły. 1/4 wychowawców ma świadomość, że nastolatki
mogą mieć kontakt z narkotykami. Poniżej zaprezentowano rozkład wszystkich odpowiedzi.

Problemy młodzieży ze szkoły
(odpowiedzi wychowawców starszych uczniów)
Kontakt uczniów z narkotykami 1%
Zażywanie narkotyków

4%

Grupowe wagary

4%

23%

75%
96%
35%

Nieusprawiedliwione nieobecności 1% 6%

61%

36%

35%

Picie alkoholu poza szkołą 3% 10%

87%

Picia alkoholu w szkole

100%

Palenie e-papierosów 3%
Palenie papierosów

17%

4%

Bardzo często

80%
26%
Często

70%
Czasami
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Rzadko

Nigdy

22%

Atmosfera w szkole
84% nauczycieli klas starszych ma poczucie spełnienia w swoim zawodzie, a 93% widzi możliwości
rozwoju zawodowego. Ankietowani czują się kompetencji w rozmowach z rodzicami. Respondenci
wiedzą, że mogą liczyć na otwartość ze strony kierownictwa szkoły na nowe propozycje. Widoczny jest
duży spadek postrzeganego przez wychowawców zaangażowania rodziców w edukację dzieci
w stosunku do uczniów z klas 1 – 4 (tylko 17% respondentów zdecydowania potwierdza działania
rodziców w tym zakresie). Blisko połowa wychowawców niepokoi się o dobrostan psychiczny
niektórych ze swoich uczniów i ma poczucie przerzucania na nich odpowiedzialności za postępowanie
nastolatków.

Odczucia związane w pracą w szkole
(odpowiedzi wychowawców starszych uczniów)
Czuję się spełniony/a w swoim zawodzie

55%

Czuję, że mam możliwość rozwoju zawodowego

29%

61%

Czuję, że dyrekcja szkoły jest otwarta na moje sugestie

32%

57%

Czuję, że rodzice angażują się w edukację swoich dzieci

14%

33%

Zgadzam się

Raczej się zgadzam

17%

17%

Nie mam zdania
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9% 6%
25%

10%

58%
77%

Czuję, że rodzice przerzucają na mnie odpowiedzialność za
postępowanie uczniów

9% 1%

67%

Nie wiem, jakiej rady udzielić rodzicowi 3% 14%
Oczekuję od rodziców wsparcia w procesie edukacyjnym

6%

32%

17%

Dobrostan psychiczny niektórych z uczniów budzi moją
obawę

9% 6%

28%

25%
19% 1%

17%

Raczej się nie zgadzam

35%

Nie zgadzam się

3%

Podsumowanie, wnioski i rekomendacje
Dorośli ankietowani
Mieszkańcy Nowego Targu za najpoważniejsze problemy miasta uznają uzależnienie od alkoholu
i narkotyków oraz dewastację środowiska naturalnego. 2/3 zna osobiście kogoś uzależnionego od
alkoholu, a 1/3 – osobę uwikłaną w przemoc domową, problem narkotykowy lub hazard. Świadczy to
o dużej skali tych zjawisk.
1/6 respondentów bardzo często bierze udział w różnego rodzaju grach hazardowych (zakładach
bukmacherskich, totalizatorach sportowych, automatach do gier, grach liczbowych lub pieniężnych).
30% respondentów pali papierosy, zazwyczaj co najmniej kilka dziennie. Elektroniczne papierosy są
uznawane za bezpieczniejsze, jednak w praktyce ankietowani rzadko po nie sięgają.
Co piąty mieszkaniec Nowego Targu spożywa alkohol (najczęściej wódkę lub wino), co najmniej kilka
razy w tygodniu. Blisko 1/3 respondentów przejawiała w ostatnim roku ryzykowny styl spożywania
alkoholu (poczucie utraty panowania nad piciem, wyrzuty sumienia, naruszanie norm, trudności
w przypomnieniu sobie sytuacji po spożyciu alkoholu), a około 10% może znajdować się w grupie osób
z utrwalonym niekorzystnym wzorcem spożywania alkoholu, nad którym nie maja kontroli, co może
oznaczać uzależnienie. 28% respondentów otrzymało w ostatnim roku radę na temat ograniczenia
spożywania alkoholu. Pomocne mogą tutaj być różnego rodzaju materiały informacyjne dla osób
doświadczających trudności i ich bliskich, często współuzależnionych. Bardzo ważna jest szeroka
edukacja społeczności na temat symptomów uzależnienia i możliwości wsparcia oraz poszerzenie
dostępu do porad psychologicznych, psychoterapii, terapii uzależnień oraz lecznictwa odwykowego.
Skala potrzeb ujawnionych w badaniach znacznie przekracza obecnie dostępne możliwości leczenia,
stwarzając ryzyko narastania długofalowych konsekwencji społecznych problemu alkoholowego
(częstszej niezdolności do pracy osób w wieku produktywnym, szkód zdrowotnych i konieczności
leczenia chorób wywołanych przez długotrwałe spożywanie alkoholu, utrwalanie niekorzystnych
wzorców radzenia sobie z trudnościami życiowymi w następnym pokoleniu, zwiększone ryzyko
przemocy domowej i rozpadów rodzin, częstsze występowanie różnorodnych trudności psychicznych
wśród bliskich osób uzależnionych itp.).
40% mieszkańców osobiście spotkało się z propozycją zakupu narkotyków. Co trzecia osoba zażywała
kiedyś marihuanę, dopalacze, amfetaminę lub ecstasy. Co piąty dorosły sięga po środku
psychoaktywne przynajmniej raz w miesiącu. Częste zażywanie środków psychoaktywnych może
prowadzić do podobnych skutków społecznych i osobistych, jak w przypadku uzależnienia od alkoholu.
Wymaga to szeroko zakrojonej profilaktyki narkotykowej oraz identyfikowania możliwych źródeł
dostępu do środków psychoaktywnych w okolicy.
35% dorosłych często lub bardzo często ma kłopoty ze snem. Niektórym przez większość czasu brakuje
energii życiowej, są zestresowani i w złym nastroju. Takie przeciążone osoby stanowią grupę większego
ryzyka uzależnień, a także trudności psychicznych i powinny być skutecznie identyfikowane przez
otoczenie i kierowane do właściwych instytucji pomocowych (ośrodków zdrowia, poradni zdrowia
psychicznego, na konsultacje z psychologiem).
Zarówno w ogólnym przekonaniu, jak i osobistych doświadczeniach mieszkańców, najczęściej
w domach występuje przemoc psychiczna i fizyczna. Co trzeci mieszkaniec miasta często lub bardzo
często doświadcza krzywdzenia psychicznego, a co czwarty – fizycznego lub seksualnego. Konieczne
jest tutaj zwiększenie wsparcia ze strony służb pomocowych, w szczególności Ośrodka Pomocy
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Społecznej w porozumieniu z innymi kluczowymi partnerami np. parafiami. Istotne jest
rozpowszechnianie informacji o możliwych rozwiązaniach problemu, wsparcie dla par w konflikcie,
doskonalenie kompetencji wychowawczych dla rodziców, monitorowanie sytuacji w rodzinach
wieloproblemowych przez pracowników socjalnych, uwrażliwianie nauczycieli w szkołach na przejawy
krzywdzenia dzieci oraz szkolenia z zakresu procedury postępowania w sytuacji podejrzenia
stosowania przemocy domowej. Ważne z perspektywy systemowej wydaje się przygotowanie
spójnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie uwzględniającego współpracę
międzyresortową – instytucji pomocy społecznej, oświaty oraz organizacji pozarządowych.
Część ankietowanych żywi bardzo niekorzystne dla zdrowia przekonania. Nikotyna jest postrzegana
jako środek łagodzący stres i wspomagający szczupłą sylwetkę. Neguje się szkodliwość palenia dla
otoczenia, kobiet w ciąży i zdrowia samego palacza, o ile pali niedużo. Alkohol bywa uznawany za
metodę na większą otwartość towarzyską i środek nasenny. Brakuje zdecydowanego sprzeciwu wobec
spożywania go przez ciężarne kobiety i niepełnoletnią młodzież. W społeczności dość częstymi
zjawiskami jest prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu (do czego przyznaje się 27%
ankietowanych) i sprzedaż alkoholu dzieciom. Znaczna większość respondentów (około 80%) nie
dostrzega negatywnych konsekwencji zażywania narkotyków i ryzyka uzależnienia, gdy są
przyjmowane w niewielkich ilościach. Bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat możliwości
legalizacji niektórych rodzajów narkotyków i leczniczej marihuany. W tym kontekście konieczne jest
połączenie działań kontrolnych (kontrole drogowe, kontrole punktów sprzedaży alkoholu)
z działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Szczególną uwagę należy przywiązywać do kwestii
sięgania po używki przez kobiety w ciąży, aby zapobiec nieodwracalnym konsekwencjom zdrowotnym
dla dziecka.
Obecna sytuacja epidemiczna i związane z nią obostrzenia, a zwłaszcza konieczność izolacji społecznej,
będą negatywnie wpływać na przedstawione w raporcie zjawiska. Należy spodziewać się pogłębienia
trudności, w tym związanych z używaniem alkoholu i środków psychoaktywnych. W konsekwencji
w rodzinach z problemem przemocy zjawisko to może ulec nasileniu, może tez pojawić się w rodzinach,
w których dotychczas występowały inne sposoby radzenia sobie z przewlekłymi sytuacjami
stresowymi. Tym istotniejsze wydaje się stworzenie spójnej koncepcji profilaktyki, informowania
o możliwych formach pomocy oraz udrażniania dostępu do placówek pomocowych.

Osoby objęte wsparciem asystentów rodziny
Przekonania na temat skali poszczególnych problemów wyszczególnionych w ankiecie nie odbiegają
od opisanych wcześniej odpowiedzi dorosłych mieszkańców Nowego Targu. Poniżej wyszczególniono
zatem tylko kwestie istotnie wyróżniające grupę ankietowanych będących pod opieką asystentów
rodziny.
Ankietowani z jednej strony deklarują, że problem przemocy w rodzinie nie jest zbyt istotny
w społeczności lokalnej (porównywalny wskaźnik do bezdomności), a z drugiej aż połowa samych
respondentów doświadczyła krzywdzenia przez najbliższych (przemocy fizycznej lub psychicznej), zaś
co czwartemu zdarzyło się stosować przemoc fizyczną wobec członków rodziny. Bardzo istotne w tym
kontekście jest odpowiednie przeszkolenie asystentów rodziny w kierunku pracy z rodzinami
z problemem przemocy domowej. Drugim ważnym obszarem wymagającym wsparcia i monitorowania
jest ryzyko uzależnienia od alkoholu i ryzykowny sposób spożywania alkoholu przez beneficjentów
wsparcia świadczonego przez asystentów rodziny.
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Seniorzy
Częstotliwość palenia papierosów i spożywania alkoholu wśród seniorów jest mniejsza niż wśród
pozostałych dorosłych mieszkańców Nowego Targu. Prezentują bardziej krytyczne postawy wobec
palenia, picia alkoholu przez młodzież, prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Co dziesiąty senior
bywał namawiany do ograniczenia spożywania alkoholu w ostatnim roku. Z doświadczeń
ankietowanych wynika, że częściej spotykają się z akceptacją i zrozumieniem odmowy spożywania
alkoholu w towarzystwie niż młodsi respondenci – zapewne wynika to z faktu, że często stan zdrowia
osób starszych i przyjmowane leki stanowią znaczące przeciwwskazanie do sięgania po alkohol, co jest
wiedzą raczej powszechną.
Seniorzy biorący udział w badaniu dość pozytywie oceniają swój stan zdrowia, niewielki odsetek cierpi
na poważne schorzenia i przyjmuje dużą ilość leków. Skarżą się przede wszystkim na dolegliwości
kardiologiczne, reumatyczne, cukrzycę i bóle głowy. Część osób ma przewlekłe problemy ze snem
i obniżony nastrój. Można podejrzewać, że skala trudności zdrowotnych jest większa, jako że
prawdopodobnie większość osób z poważnymi schorzeniami (szczególnie w trwającym okresie
pandemii koronawirusa), przebywa na stałe w domach lub zakładach opieki.
Większość seniorów regularnie utrzymuje kontakty ze swoją rodziną – spotykają się przynajmniej raz
w tygodniu. Szczególną uwagą powinny zostać objęte osoby samotne, których bliscy mieszkają daleko
lub nie utrzymują z nimi relacji (to około 1/3 ankietowanych), zwłaszcza, że część osób nie zwróciłaby
się z własnej inicjatywy po wsparcie do osób spoza rodziny. Warto uwrażliwiać otoczenie społeczne na
ich potrzeby, zachęcać do pomocy lub zgłaszania potrzeb do odpowiednich instytucji.
Z informacji przekazanych przez miastne instytucje wynika, że seniorzy objęci są intensywnymi
oddziaływaniami integrującymi i aktywizującymi, które warto utrzymać i poszerzać ich zasięg. Pozwoli
to na budowanie zasobów i opóźnianie skutków starzenia się oraz ograniczonego uczestnictwa w życiu
społecznym. Szczególny nacisk należy kłaść na zachęcanie do regularnej aktywności fizycznej (obecnie
raczej rzadko podejmowaną) oraz udział w życiu kulturalnym w mieście. Korzystne będzie
zorganizowanie miejsc, gdzie starsze, samotne osoby będą mogły nawiązać relacje społeczne
np. w ośrodkach dziennego wsparcia, klubach seniora przy parafiach itp. Często seniorzy mają
trudność, aby zaufać osobie obcej, dlatego miejsca regularnych spotkań w akceptującej atmosferze
ułatwią nawiązanie porozumienia i zdiagnozowanie ich potrzeb oraz problemów, z jakimi się spotykają.

Sprzedawcy alkoholu
W opinii 3/4 sprzedawców alkoholu z Nowego Targu, niepełnoletnia młodzież próbuje kupić u nich
alkohol. Takie sytuacje zdarzają się zazwyczaj rzadko, jednak 19% sprzedawców często uczestniczy
w takich wydarzeniach. Może niepokoić niski wiek niektórych klientów – nawet 12- czy 13-latkowie
udają się do sklepu z zamiarem zakupu alkoholu. Najliczniejszą grupę niepełnoletnich klientów
stanowią osoby 15-letnie i starsze. Nie wszyscy sprzedawcy mają zdecydowaną postawę w kwestii
sprzedaży piwa nastolatkom. W tym kontekście powinny zostać kontynuowane wnikliwe kontrole
punktów sprzedaży oraz szkolenia dla osób sprzedających napoje alkoholowe.

Młodsi uczniowie, ich rodzice i wychowawcy
Większość dzieci dobrze czuje się zarówno w domu, jak i w szkole. Po wsparcie w trudnej sytuacji
zwróciliby się przede wszystkim do swoich rodziców. Korzystne byłyby działania skupione na
pogłębianiu relacji uczniów z wychowawcą i budowaniu zaufania. Będzie miało to wymierne efekty
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w postaci zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w szkole i poszerzenia sieci wsparcia społecznego dla
dzieci zagrożonych różnego rodzaju problemami (przemocą rówieśniczą, przemocą domową,
zachowaniami ryzykownymi).
Część młodszych uczniów ma trudność z bezpośrednim odmówieniem wobec presji rówieśników –
informują dorosłych o zdarzeniach lub unikają kolegów. Należy położyć nacisk na kształtowanie
kompetencji interpersonalnych dzieci, zwiększanie ich pewności siebie i samoświadomości oraz
poszerzanie dostępnych strategii samodzielnego radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach,
szczególnie że zdaniem zarówno dzieci, jak i wychowawców, najczęściej dochodzi w szkole do
wyśmiewania i wykluczania z grupy jako form przemocy rówieśniczej. Wymiana doświadczeń pomiędzy
wychowawcami początkowych klas szkoły podstawowej w zakresie działań integrujących,
wprowadzanie kontraktów i systemu konsekwencji za nieprzestrzeganie umów, każdorazowe
reagowanie na sytuacje przemocy w klasie, pozwolą ograniczyć skalę tych zjawisk.
17% dzieci do 10 roku życia spędza przed urządzeniami ekranowymi 3 lub więcej godzin. Uczniowie
podejmują aktywności rozwijające ich wiedzę i zainteresowania, ale także oglądają filmy i słuchają
muzyki. Około 1/3 dzieci mogło mieć dostęp do demoralizujących treści z Internecie – przede
wszystkim za pośrednictwem znanych youtuberów. 15% doświadczyło jakiegoś przejawu przemocy
w sieci. 44% dzieci posiada konto na Facebooku, nie wszyscy znają osobiście wszystkie osoby
zaproszone do grona znajomych, co stwarza ryzyko kontaktu z użytkownikami podającymi się za ich
rówieśników, chcących wyłudzić pieniądze, wymusić spotkanie lub inne potencjalnie groźne
zachowania (co czwarta osoba w tym wieku nawiązuje nowe znajomości w Internecie). 1/3 uczniów
klas 1 – 4 jest przekonana, że nie są kontrolowani przez swoich rodziców, część osób gra w gry
przeznaczone dla starszych użytkowników. Realizowanie mikropłatności w sieci należy raczej do
rzadkich zachowań.
Na wagę zwraca fakt, że dzieci postrzegają zazwyczaj swoich opiekunów jako niezbyt sprawnie
korzystających z nowoczesnych technologii. Tylko połowa rozmawiała z rodzicami lub nauczycielami
o zagrożeniach w Internecie. Warto dostarczyć rodzicom wsparcia informacyjnego na temat
programów kontroli rodzicielskiej i stron internetowych pomocnych w rozmowach z dziećmi na temat
cyberzagrożeń. Jak widać, nie dotykają one wyłącznie starszej młodzieży, a korzystne nawyki związane
z bezpieczeństwem i higieną korzystania z nowoczesnych technologii będą procentowały na przyszłość.
Szczególnie istotne jest uwrażliwianie dzieci na kwestie zawierania znajomości przez Internet –
uczniowie w tym wieku nie mają dobrze wykształconego krytycznego i abstrakcyjnego myślenia,
obdarzają zaufaniem osoby „po drugiej stronie ekranu”, co naraża ich na nadużycia.
Większość młodszych uczniów pije przede wszystkim wodę, jedzą też sporo owoców i słodyczy.
Rzadziej sięgają po warzywa, które powinny stanowić podstawę żywienia. Nie zawsze wybory dzieci
spotykają się z aprobatą rodziców, którzy czują, że nie mają wpływu na to, co ich dziecko zjada poza
domem. Dobrze jest wzmacniać pozytywne zachowania żywieniowe, choćby przez dostęp do świeżych
i zdrowych przekąsek (zamiast słodyczy i drożdżówek) w świetlicach, proponując rodzicom proste
przepisy do wykonania z dziećmi itp.
27% rodziców młodszych dzieci stosowało lub nadal stosuje wobec nich kary fizyczne, pomimo
deklarowanego negatywnego stosunku do tego typu środków wychowawczych. Co dziesiąta osoba
czasami poszturchuje swoje dziecko , a co piąta – często lub bardzo często na nie krzyczy. Niezbędnym
elementem ogólnej profilaktyki w społeczności powinny być działania wzmacniające kompetencje
wychowawcze rodziców np. w formie grup wsparcia, warsztatów tematycznych, konsultacji
z pedagogiem szkolnym czy diagnoza problemów dziecka i rodziny w poradniach zdrowia psychicznego
czy psychlogiczno – pedagogicznych. Osobne działania szkoleniowe powinny być skierowane do
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nauczycieli, którzy przyznają, że nie zawsze potrafią rozpoznać przejawy przemocy domowej
i odpowiednio zareagować.

Starsi uczniowie, ich rodzice i wychowawcy
Większość młodzieży ma dobre relacje z rodzicami, otrzymuje od nich wsparcie. Na ogół w ich domach
panują jasno określone zasady zachowania, nieco rzadziej zasady te sformułowane są w stosunku do
zachowania podczas wyjść ze znajomymi. Istnieje jednak grupa uczniów, którzy mogą doświadczać
zaniedbania potrzeb emocjonalnych, słabych więzi z opiekunami, gdzie rodzice nie wiedzą z kim i kiedy
się spotykają i nie mają nad tym kontroli. Takie opuszczone osoby będą szukać swojej grupy odniesienia
poza domem, czasem w środowiskach niekorzystnych wychowawczo. Wczesne identyfikowanie
młodzieży z tego typu trudnościami i dostarczenie im alternatywy na spędzanie czasu wolnego,
chociażby w świetlicach środowiskowych, klubach młodzieżowych, domu kultury itp. oraz w razie
potrzeby objęcie pomocą terapeutyczną – indywidualną i rodzinną, da szansę na rozwój potencjału
młodego człowieka i jego pełne przystosowanie do zasad życia społecznego.
Zdaniem nastolatków sporadyczne sięganie po narkotyki, papierosy czy alkohol niesie ze sobą
niewielkie ryzyko uzależnienia lub szkód zdrowotnych. Wykazują też dużą akceptację dla spożywania
dużej ilości alkoholu podczas weekendów. Część rówieśników ankietowanych uczniów zażywa
narkotyki (nie tylko marihuanę, ale też np. ecstasy czy amfetaminę). 15% starszych uczniów pali
papierosy, które samodzielnie kupuje lub dostaje od starszych kolegów. 32% młodzieży piło alkohol.
Pierwsze jego spożycie często następuje albo w samotności albo w obecności rodzica. Dostęp do
alkoholu uzyskują za pośrednictwem starszych kolegów lub podbierając w domu. Można podejrzewać,
że rodzice w większości nie mają świadomości, że ich dzieci mogą mieć kontakt z rówieśnikami
sięgającymi po alkohol czy papierosy albo same palić papierosy czy spożywać alkohol.
W odpowiedziach uczniów widoczna jest różnica pomiędzy postrzeganiem alkoholu przez osoby po
inicjacji alkoholowej i te, które jeszcze go nie spożywały. Pijące alkohol nastolatki dostrzegają przede
wszystkim ich negatywne skutki (szkody dla zdrowia, mdłości, nieakceptowane zachowania, kłopoty
z policją). Jednocześnie wśród ogółu badanych, dominująca motywacja do sięgania po piwo czy wódkę
to radzenie sobie z problemami, chęć wyluzowania, zaistnienia w towarzystwie, poczucia się
doroślejszym czy nieumiejętność odmowy. Takie przekonania mogą nieść za sobą duże ryzyko nie tylko
sięgania po alkohol i inne środki psychoaktywne, ale też ich częstego zażywania, szczególnie w okresie
postrzeganym jako szczególnie trudny, czyli w momencie zmiany etapu edukacyjnego na szkołę
ponadpodstawową. Najstarsi uczniowie szkół podstawowych powinni zostać objęcie szczególną troską
w tym kontekście – nie tylko pod względem uzależnień, ale poprzez wzmacnianie ich kompetencji
i rozwój zainteresowań, monitorowanie ich dobrostanu emocjonalnego i dostarczanie wsparcia dla
rodziców nastolatków w tym szczególnym okresie życia. Bardzo istotne jest, aby młodzież miała
przynajmniej jednego dorosłego, do którego ma zaufanie i który będzie mógł służyć wsparciem. Może
to być rodzic, wychowawca, pedagog, ksiądz, wychowawca czy wolontariusz ze świetlicy, sąsiadka –
ważne, aby osoba taka nie miała poczucia, że zostaje sama ze swoimi problemami.
Warto uświadamiać rodziców i nastolatków o konsekwencjach częstego przyjmowania środków
przeciwbólowych i innych leków dostępnych bez recepty, gdyż problem może dotyczyć sporej grupy
uczniów.
Starsi uczniowie spędzają znacznie więcej czasu w sieci niż ich młodsi koledzy. Zazwyczaj jest to od
3 odo 5 godzin dziennie (rodzice w dużym stopniu niedoszacowują tego czasu). Podejmowane
aktywności są podobne wśród obu grup, jednak nastolatki częściej i w bardziej różnorodny sposób
korzystają z portali społecznościowych (nie tylko do rozmów ze znajomymi, ale także do zamieszczania
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swoich zdjęć czy wpisów, komentowania treści). Młodzież jest rzadziej kontrolowana przez rodziców
w zakresie korzystania z Internetu i chętnie z tego faktu korzysta. 8% regularnie ogląda
patostreamerów, prezentujących wulgarne, brutalne czy demoralizujące treści. Pomimo pozornej
biegłości w obsłudze nowoczesnych technologii, część osób w niewłaściwy sposób zabezpiecza swoje
hasła lub udostępnia je innymi, a ponad połowa użytkowników nie zna wszystkich osób, które ma
w gronie znajomych w sieci. Co trzecia osoba gra w gry, nie spełniając kryterium wieku użytkownika.
Częściej korzystają także z systemu mikropłatności w Internecie (kupowanie dodatków do gier,
wyposażenia postaci, dostępu do konta itp.). 42% starszych uczniów zetknęła się osobiście z jakąś
formą przemocy w sieci.
Podobnie, jak u młodszych uczniów, także 26% rodziców starszych stosuje lub stosowała wobec nich
kary fizyczne. Częściej jednak podejmują rozmowę z nastolatkiem, upominają go lub stosują pogadanki.
Co piąty rodzic często lub bardzo często krzyczy, a co trzeci okresowo nie odzywa się do dziecka.

Ogólne rekomendacje
W oparciu o przeprowadzone badania ankietowe oraz informacje z miasta, można wskazać
rekomendowane działania zmniejszające skalę problemów społecznych oraz ich długofalowe skutki dla
lokalnej społeczności.
1. Prowadzenie szeroko zakrojonej działalności profilaktycznej i wsparcie dla społeczności
lokalnej:
 dostarczanie informacji, jakie są możliwe sposoby pomocy i rozwiązywania problemu
uzależnień czy przemocy w rodzinie w lokalnym środowisku.
 poszerzenie dostępności pomocy psychologicznej i terapeutycznej na terenie miasta –
zarówno dla osób uzależnionych od alkoholu czy narkotyków, jak i doświadczających trudności
wychowawczych, rodzinnych, osobistych czy szkolnych – wszystkie te obciążenia wiążą się
z większym ryzykiem uzależnień i stosowaniem przemocy.
 zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy interwencyjnej np. w postaci całodobowego
telefonu zaufania dla osób doświadczających przemocy lub zmagających się z uzależnieniem
i ich rodzin, poszerzenie oferty wsparcia specjalistycznego dla dzieci i młodzieży, informowanie
o zasadach działania ośrodków i punktów interwencji kryzysowej.
 prowadzenie programów korekcyjnych dla sprawców przemocy domowej i motywowanie do
udziału w nich osób objętych działaniami OPS czy Zespołu Interdyscyplinarnego.
 finansowanie wakacyjnych wyjazdów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin
uzależnionych od alkoholu czy z problemem przemocy domowej.
 promowanie zdrowego stylu życia – zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.
2. Prowadzenie kompleksowej działalności profilaktycznej wśród młodzieży, angażującej
wszystkie ważne podmioty lokalne (ośrodek pomocy społecznej, szkoły, służbę zdrowia,
policję, kościół, instytucje kultury, świetlice środowiskowe, organizacje sportowe itp.) –
skoordynowanej, mającej na celu kształtowanie uniwersalnych kompetencji i wzmacnianie
zasobów chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych:
 w szkołach, zgodnie z zaleceniami PARPA działania powinny obejmować zarówno dostęp do
indywidualnego specjalistycznego wsparcia dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli, jak
i profilaktykę w zespołach klasowych (dobre relacje rówieśnicze oraz klimat klasowy stanowią
jeden z najważniejszych czynników chroniących nie tylko przed przemocą rówieśniczą, ale
także wczesną inicjacją alkoholową, nikotynową, seksualną, sięganiem po narkotyki).
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warto korzystać ze szkolnych programów profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA
(dostępne na stronie).
interwencje w klasach dotkniętych przemocą rówieśniczą powinny być przeprowadzane przez
zespoły – wychowawcę i drugiego nauczyciela lub pedagoga szkolnego ze względu na duże
obciążenie emocjonalne oraz konieczność ustalania i modyfikowania bieżących działań.
dbanie o jasno sformułowane zasady panujące w każdej klasie (z aktywnym włączeniem
uczniów w ich tworzenie, honorowane przez wszystkich uczących, z czytelnym spektrum
konsekwencji, docenianiem pożądanych zachowań itp.)
wprowadzenie w szkołach elementów mediacji rówieśniczych, które pozwolą na doskonalenie
umiejętności samorządności, odpowiedzialności za rozwiązania, kompetencji emocjonalno –
społecznych.
profilaktyka cyberprzemocy powinna być regularnie prowadzona w szkołach w formie
praktycznych zajęć. Młodzież często posiada powierzchowną wiedzę na temat sposobów
reagowania w sytuacji przemocy w sieci. Także kompetencje dorosłych osób w tym zakresie
powinny być podnoszone, jako że uczniowie często informują opiekunów o krzywdzeniu
w sieci i oczekują pomocy.
popularyzowanie wiedzy na temat instytucji i metod wsparcia, dostępnych dla młodzieży
w trudnej sytuacji, w tym telefonów zaufania, stron internetowych.
monitorowanie skuteczności działań zwiększających bezpieczeństwo w szkole (warsztatów
profilaktycznych, zajęć integracyjnych, szkoleń dla nauczycieli, indywidualnych interwencji).
dostarczanie dzieciom i młodzieży jak najwięcej propozycji na spędzanie czasu wolnego
w sposób aktywny i sprzyjający zdrowiu, zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty świetlic
środowiskowych.
akcentowanie roli rodziców jako osób, które mogą odgrywać kluczową rolę w profilaktyce
ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży (ankietowani deklarują, że to do nich najchętniej
zwróciliby się po pomoc, mają okazję dostrzec jako pierwsi niepokojące zachowania dzieci,
większość opiekunów nie przeprowadza rozmowy z dziećmi na temat alkoholu).
podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i udzielanie wsparcia w trudnych
sytuacjach np. poprzez spotkania „Szkoły dla Rodziców” czy warsztaty tematyczne. Informacja
o prowadzonych warsztatach powinna docierać do szerszego grona rodziców. Wzmocni to
zasoby rodzinne i zwiększyło skuteczność profilaktyki prowadzonej w szkołach.

3. Działania kontrolne i szkoleniowe:
 szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, członków GKRPA, zespołu
interdyscyplinarnego.
 kontrole punktów sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 monitorowanie miejsc spotkań młodzieży pod kątem używek i bezpiecznego wypoczynku.
 kontrole stanu trzeźwości kierowców.
 ciągłe poszerzanie kompetencji przedstawicieli instytucji pomocowych zaangażowanych
w przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie w kierunku nowoczesnych sposobów pracy
z rodzinami, w których występuje przemoc oraz zapewnienie pracownikom regularnej
profesjonalnej superwizji, co pozwoli na ugruntowanie ich roli i przeciwdziałanie wypaleniu
zawodowemu i może ograniczyć skalę oraz skutki przemocy domowej w środowisku lokalnym.
 organizowanie spotkań tematycznych ze specjalistami terapii uzależnień czy psychoterapii dla
pracowników szkół, przedszkoli, przedstawicieli służby zdrowia, księży (jako osób, do których
mogą zwrócić się osoby poszukujące pomocy w radzeniu sobie z problemem przemocy czy
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uzależnieniem), dostarczanie informacji o sposobach reagowania na przemoc w rodzinie,
w tym procedurze Niebieskiej Karty.
4. Okresowe monitorowanie skali problemu przemocy domowej, problemu alkoholowego,
narkotykowego, przemocy szkolnej oraz cyberprzemocy, aby adekwatnie dostosowywać
bieżącą działalność wszystkich zaangażowanych instytucji:
 prowadzenie ewaluacji podejmowanych działań.
 organizowanie regularnych spotkań podsumowujących i planujących dalszą współpracę
międzyinstytucjonalną.
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