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GMINNY  PROGRAM  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA 2016 ROK

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Starachowicach na 2016 rok, zwany dalej
„Programem” określa w szczególności strategiczne cele i zadania gminy wynikające z art. 10 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą. 
Cytowana ustawa nakłada na samorząd obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii oraz finansowania zadań związanych z jego realizacją.
Program, opierający się na Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii jest wyrazem dążenia
samorządu  lokalnego  do  stworzenia  warunków  sprzyjających  zachowaniu  zdrowia  fizycznego
i  psychicznego  mieszkańców  Starachowic,  właściwemu  wychowaniu  młodego  pokolenia  oraz
zachowania ładu i porządku publicznego.

Do  opracowania   programu  wykorzystano  wyniki  badań  szkolnych  (według  metodologii
ESPAD)  z  2015  roku  zawarte  w  raporcie  „Młodzież  2015”.  Uzupełnieniem  są  dane  zebrane
z  Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach  oraz  dane i wnioski ze sprawozdań podmiotów
realizujących zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015r.
Na  przełomie  maja  i  czerwca  2015   roku w  Polsce  realizowano  badania  ankietowe  ESPAD
(Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach).   Z uwagi na fakt, że w Starachowicach od
1998  r.  prowadzone  są  badania  według  tej  metodologii,  to  zasadnym  było kontynuowanie  ich
w rytmie  krajowym.  W związku  z  tym na  terenie  Gminy wykonano  badania  ankietowe  również
w  2015 r. Daje to większą porównywalność wyników, a jednocześnie uczniowie nie są poddawani
kilkakrotnie  wypełnianiu  różnych  ankiet  (lokalnych  i  krajowych)  na  ten  sam  temat. Badania
młodzieży szkolnej według metodologii ESPAD prowadzone w naszym mieście od 1998 roku mają
ogromną  wartość   -  zastosowanie  tej  samej  metodologii  pozwala  na  ocenę  rozmiarów  zjawiska
używania substancji psychoaktywnych, jego dynamiki  oraz w przybliżeniu analizę na tle sytuacji
w  Polsce.  Wyniki  prezentowane  są  na  tle  danych  z  lat  1998,  2001,  2003,  2006,  2011.  Ponadto
wykorzystanie  wybranych danych jakościowych z raportu z 2013 roku pozwoliło dokładniej opisać
zjawisko.

Oczekiwane zmiany w postawach młodych ludzi wobec środków psychoaktywnych mogą być
obserwowane  dopiero  w  dłuższym  odstępie  czasowym  (nawet  kilkuletnim).  W  związku  z  tym
podejmowane  działania  z  zakresu  profilaktyki  i  terapii  uzależnień  powinny  mieć  możliwość
kontynuacji w kolejnych latach celem ich wprowadzania i utrwalania  korzystnych zmian.

Gmina Starachowice realizuje zadania na rzecz przeciwdziałania narkomanii od 1994 roku,
a od 2005 roku, zgodnie z ustawowymi wymogami.
Diagnoza problemu
    Celem diagnozy było  pozyskanie   informacji  na  temat  zasięgu zjawiska  używania  substancji
psychoaktywnych  i  problemów  bezpośrednio  związanych  z  tym  zjawiskiem  na  terenie  gminy
Starachowice.  Najwięcej  danych dotyczy uczniów oraz  młodych ludzi.  Do nich  kierowanych jest
najwięcej  działań  i  stanowią  najszerszą  grupę  odbiorców  programów  profilaktycznych.
Do zastanowienia się pozostaje jak docierać do dorosłych używających substancji psychoaktywnych –
np.  w miejscu pracy.  Zostają oni  zidentyfikowani  dopiero w momencie gdy trafiają  do placówek
lecznictwa odwykowego. Należy rozważyć jakie działania profilaktyczne kierować właśnie  do tych
grup odbiorców.
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Zakres dostępnych danych 
Źródła danych wykorzystanych  w dokonaniu diagnozy:

1.Wyniki ankietowych badań szkolnych według metodologii ESPAD (lata 1998, 2001, 2003,
2006, 2011, 2015), opracowanie wyników: Janusz Sierosławski IPiN w Warszawie) oraz dane
jakościowe z raportu z 2013 r.
2. Dane statystyczne z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.
3.  Dane  statystyczne  z  placówek  lecznictwa  odwykowego:  PZOZ  –  Poradnia  Leczenia
Uzależnień oraz Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i ich Rodzin przy Stowarzyszeniu
Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Starachowicach. 
4.  Wybrane  dane  ze  sprawozdań  podmiotów  realizujących  zadania  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania  Narkomanii w 2015 roku.

Diagnoza dotyczy obszarów:
1. Zjawiska używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.
2. Dostępność młodzieży do substancji psychoaktywnych.
3. Opinie i wiedza na temat substancji psychoaktywnych.
4. Zjawisko używania substancji psychoaktywnych przez dorosłych użytkowników.   
5. Udział nieletnich w dokonaniu czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
6. Dane na temat ilości osób ze zdiagnozowanym uzależnieniem od narkotyków.
7. Posiadane zasoby.

1.Zjawisko  używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.

Prezentujemy wyniki  badań  ankietowych  przeprowadzonych  wśród  uczniów szkół  gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w Starachowicach (młodzież w wieku 15 - 16 lat oraz 17 - 18 lat) w  latach:
1998, 2001, 2003, 2006, 2011 oraz w  2015 roku. Są to aktualne  wyniki badań, a  ich wartość  polega
na ukazywaniu dynamiki zjawiska. 

Tabela 1. Populacja badanych w kolejnych latach: 

1998 2001 2003 2006 2011 2015
15-16  lat 423 571 495 616 359 277
17- 18 lat 440 455 692 795 418 424

Tabela 2. Znajomość poszczególnych substancji psychoaktywnych wśród uczniów w wieku 15-16 lat
(odsetek badanych).

Substancje psychoaktywne 1998 2001 2003 2006 2011 2015

Leki uspokajające i nasenne 80,3 86,7 86,8 84,9 88,0 87,7
Marihuana lub haszysz 80,1 87,4 88,7 89,3 91,1 89,5

LSD 42,2 55,9 49,2 35,3 44,1 81,2
Amfetamina 77,1 84,9 87,7 84,9 85,5 89,5

Crack 15,6 34,5 39,3 36,7 43,3 38,3
Kokaina 82,9 86,0 85,8 85,4 86,0 88,1

Astrolit 10,5 21,5 18,6 15,3 16,2 16,2
Heroina 82,2 86,2 86,2 85,7 85,7 87,0

Ecstasy 47,5 67,3 67,6 71,1 68,4 68,2
Grzyby halucynogenne x x 82,8 78,4 76,3 83,0

"Kompot" 72,0 73,0 70,0 50,5 45,2 34
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Tabela 3. Znajomość poszczególnych substancji psychoaktywnych wśród uczniów w wieku 17-18 lat
(odsetek badanych).

Substancje psychoaktywne 1998 2001 2003 2006 2011 2015

Leki uspokajające i nasenne 92,2 89,9 88,0 84,6 81,8 84,7

Marihuana lub haszysz 91,3 90,5 93,1 90,6 88,9 90,1

LSD 69,1 62,2 66,1 53,3 54,4 75,2
Amfetamina 90,3 85,9 89,3 86,6 79,5 83,0

Crack 18,5 38,7 55,4 41,9 45,1 50,0
Kokaina 90,5 86,6 90,3 81,7 81,8 81,4

Astrolit 9,6 12,3 11,9 12,6 14,6 14,4
Heroina 91,5 87,5 89,1 82,6 79,3 81,1

Ecstasy 62,5 75,2 79,3 79,2 70,9 70,3
Grzyby halucynogenne x x 89,9 83,2 78,6 80,9

"Kompot" 88,3 76,7 77,3 65,9 50,5 43,2

Generalnie  mniejszy odsetek badanych słyszało o środkach trudno dostępnych w naszym mieście
i  kraju.  W  zakresie  znajomości  środków  uczniowie  drugich  klas  szkół  ponadgimnazjalnych
w  pewnym  stopniu  przewyższają  uczniów  trzecich  klas  gimnazjów.  Różnice  są  największe
w  przypadku  środków  mniej  znanych  takich  jak  crack,  ecstasy,  czy  LSD,  a  także  opiatów
produkowanych domowym sposobem ze słomy makowej nazywanych polską heroiną lub kompotem.
Przez kolejne lata znajomość poszczególnych środków utrzymuje się na podobnym poziomie.
Kwestie  eksperymentowania  ze  środkami  psychoaktywnymi  innymi  niż  alkohol  i  tytoń  badano
w podobny sposób jak znajomość ich nazw. Respondentom przedstawiono w ankiecie listę środków
z  prośbą  o  zaznaczenie  tych,  których  kiedykolwiek  używali.  Dane  mówią  o  doświadczeniach
zgromadzonych przez badanych na przestrzeni ich całego życia.
Ranking rozpowszechnienia, eksperymentowania z poszczególnymi substancjami układa się w obu
badanych grupach w nieco inny sposób. 
Na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia znajdują się przetwory konopi (marihuana
lub haszysz). W 2015 r. chociaż raz w swoim życiu przyjęło jakiś środek z tej grupy 34,3 % uczniów
z młodszej grupy i 42,5 % ze starszej. Drugie miejsce w grupie uczniów młodszych zajmują leki
uspokajające  i  nasenne  przyjmowane  bez  zalecenia  lekarza  –  21,7  %,  także   w grupie  starszych
22,6  %.  Na  trzeciej  pozycji  wśród  gimnazjalistów  pojawiają  się  substancje  wziewne  16,4  %,
u  starszych  także  wziewne  10,4% i  amfetamina  9.9% %.  W grupie  uczniów młodszych  kolejne
pozycje zajmują sterydy anaboliczne i LSD po 4,7%, grzyby halucynogenne 4,3%. Wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych na kolejnych miejscach są grzyby halucynogenne 6,4 %, kokaina 5,9%
oraz ecstasy 5,7%. 

Tabela  4.  Używanie  substancji  psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu  wśród uczniów w wieku
15-16 lat (odsetek badanych).

Substancje psychoaktywne 1998 2001 2003 2006 2011 2015

Marihuana lub haszysz 14,3 20,2 24,1 31,8 30,6 34,3
Substancje wziewne 10,5 12,5 7,5 14,3 18,2 16,4

Amfetamina 2,9 6,2 7,3 9,8 8,6 3,6

Leki uspokajające i nasenne 27,9 22,3 21,5 20,2 22,8 21,7
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LSD 3,6 1,9 1,6 2,1 1,7 4,7

Ecstasy 2,2 3,5 1,2 6,5 2,5 4,0
Kokaina 1,7 2,1 1,4 5,0 3,9 3,6

Heroina 1,9 3,0 2,0 3,3 3,6 3,2
Astrolit 1,2 0,9 0,6 1,6 1,1 1,4

"Kompot" 3,6 2,5 2,4 4,2 3,1 2,2
Grzyby halucynogenne x x 8,7 8,6 4,5 4,3

Crack 1,7 1,4 1,4 2,8 2,5 2,2
Sterydy anaboliczne 3,8 5,6 1,0 4,6 4,2 4,7

 
Tabela  5.  Używanie  substancji  psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu  wśród uczniów w wieku
17-18 lat (odsetek badanych).

Substancje psychoaktywne 1998 2001 2003 2006 2011 2015
Marihuana lub haszysz 20,3 27,8 36,1 41,2 44,0 42,5

Substancje wziewne 9,8 8,1 5,3 6,5 9,1 10,4
Amfetamina 4,1 8,4 10,0 25,2 10,0 9,9

Leki uspokajające i nasenne 28,2 22,4 25,6 23,9 21,4 22,6

LSD 2,7 2,4 1,3 3,5 1,4 5,0

Ecstasy 1,8 2,2 4,6 9,6 2,0 5,7
Kokaina 0,9 1,3 1,2 4,2 3,6 5,9

Heroina 0,2 1,5 1,6 2,8 1,6 4,0
Astrolit - 0,9 0,4 1,5 1,4 2,4

"Kompot" 0,7 1,1 0,9 2,4 1,8 4,7
Grzyby halucynogenne x x 12,1 11,5 5,9 6,4

Crack 0,5 1,5 1,3 2,5 2,5 3,8
Sterydy anaboliczne 2,1 4,0 3,5 3,7 1,8 4,7

Porównując wyniki z 2006 r. z wynikami z 2003 r., 2001 r. i 1998 r. odnotować trzeba wyraźny wzrost
odsetka uczniów, których udziałem stały się doświadczenia z przetworami konopi. W młodszej grupie
wzrost między 2003 r., a 2001 r. był wyraźnie mniejszy niż w poprzednim okresie. Trzeba jednak
pamiętać,  że okres dzielący dwa pierwsze badania był dłuższy (3 lata),  niż dzielący dwa ostatnie
(2  lata).  W 2006  roku  nastąpiło  ponowne  przyspieszenie  wzrostu,  chociaż  tu  znowu  mamy  do
czynienia z dłuższym okresem obserwacji (3 lata). Natomiast okres obserwacji 2006 - 2011 to 5 lat.
W stosunku do 2006 roku wśród gimnazjalistów obserwujemy pewną stabilizację zjawiska w 2011
roku, natomiast wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych mały wzrost (41,2 % w 2006 roku) – ale
z  wysokiego  bardzo  poziomu.  W  starszej  grupie  odsetek  uczniów,  którzy  używali  chociaż  raz
przetworów konopi  wzrosły  podobnie  w  latach  2001  -  2003  i  w latach  1998  -  2001,  natomiast
w   okresie  (2006  -  2011)  widoczne  jest  spowolnienie  wzrostu.  Rok  2015   to  lekki  wzrost
eksperymentowania  z  przetworami  konopi  wśród  gimnazjalistów  oraz  pewna  stabilizacja  wśród
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.   Zmiany w rozpowszechnieniu eksperymentowania z marihuaną
i haszyszem w młodszej i starszej grupie wykazują zatem odmienne tendencje. 
Inaczej jest w przypadku amfetaminy. W obu grupach podobnie, po silnym wzroście w latach 1998 -
2001,  obserwowaliśmy wyraźne  osłabienie  trendu wzrostowego,  zaś  w okresie  2003 -  2006 jego
ponowne przyspieszenie. W młodszej grupie wiekowej po okresie stabilizacji w latach 2006 - 2011
w ostatnim roku baW przypadku starszej młodzieży skok między 2003, a 2006 r. doprowadził do
podwojenia się odsetka uczniów mających doświadczenie z tą substancją. W 2011 roku obserwujemy
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znaczny  spadek  odsetka  uczniów  starszych  używających  chociaż  raz  w  życiu  amfetaminy.
W 2015 roku eksperymentowanie  z amfetaminą utrzymuje się na tym samym poziomie.  Aktualnie
znajduje się na trzeciej pozycji (razem z substancjami wziewnymi).
Rozpowszechnienie eksperymentowania z lekami uspokajającymi i nasennymi przyjmowanymi bez
przepisu  lekarza,  po  spadku w latach  1998-2001 w młodszej  grupie  kontynuuje  trend spadkowy,
zaś w starszej podlegało fluktuacji. W efekcie wskaźnik dla starszych uczniów w 2015 r. jest jednak
niższy niż w 1998 r. i ma raczej tendencję stabilizacyjną. 
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych obserwowaliśmy tendencję spadkową rozpowszechnienia
eksperymentowania  z  substancjami  wziewnymi  do  2006  roku,  w  2011  roku  wzrost  do  poziomu
wyjściowego  z  1998  roku.  W  2015  roku  utrzymuje  się  podobny  poziom.  W  młodszej  grupie
zanotowano  ogólnie  trend  wzrostowy,  z  chwilowym  spadkiem w  2003  r.,  w  2015  roku  jest  to
podobny poziom jak w 2011.
W obu grupach wiekowych obserwujemy, po znacznym spadku eksperymentowania z ecstasy w 2011
roku,  ponowny wzrost odsetka używających. 
W 2013 roku obserwowaliśmy  występowanie  znacznej grupy młodych osób eksperymentujących
z różnymi lekami.  Szczególnie  modny stał  się acodin.  Z powodu znacznego nadużycia tego leku
hospitalizowane były wówczas 2 osoby. Z rozmów z nimi wynika, że w ich kręgach towarzyskich
było to   modne. Natomiast w 2014 r. obserwowaliśmy ograniczenie tego zjawiska  wśród młodzieży
szkolnej.  Być  może stopniowo w miejsce  leków wchodzą  do używania  dopalacze.  Informacje  te
pochodzą z PZOZ oraz  Punktu Konsultacyjnego dla Uzależnionych i ich Rodzin. Środki te nie są
wykrywane w rutynowych badaniach moczu,dlatego też nie zawsze stwierdza się ich używanie.
          Z rozmów z dorosłymi wynika, że oni postrzegają powiększające się zjawisko używania
substancji psychoaktywnych przez młodzież - wypowiedzi dyrektorów szkół, pedagogów i innych.
„Mam  wrażenie,  że  w  ciągu  ostatnich  2  lat  zalewają  nas  narkotyki.  One  są  wszędzie  –  szkoła,
bursa…”.  Nie wiadomo czy jest to większa umiejętność rozróżniania osób będących pod wpływem
substancji psychoaktywnych czy też istotnie skala zjawiska powiększa się. Wskaźniki w obu grupach
wiekowych są podobne jak w badaniach z 2011 roku. Możemy więc mówić o pewnych tendencjach
stabilizacyjnych, jeśli chodzi o używanie substancji   psychoaktywnych kiedykolwiek w życiu.

Tabela 6. Używanie substancji  psychoaktywnych wśród uczniów w wieku 15-16 lat,  kiedykolwiek
w życiu wg płci badanych (odsetek badanych).

 
1998 2003 2006 2011 2015

Chłopcy Dziew-
częta

Chłopcy Dziew-
częta

Chłopcy Dziew-
częta

Chłopcy Dziew-
częta 

Chłopcy Dziew-
częta 

Marihuana lub 
haszysz

19,0 9,3 30,8 18,5 37,5 26,2 45,1 17,3 43,9 26,8

Substancje wziewne 14,4 7,0 8,6 6,3 12,3 16,2 19,2 17,3 14,9 18,4

Amfetamina 3,7 1,8 10,0 4,8 12,3 7,3 13,9 3,8 2,6 3,4

Leki uspokajające i 
nasenne

21,8 33,0 13,1 28,1 13,6 26,4 17,3 28,1 13,2 29,7

LSD 5,8 1,8 2,3 1,1 3,0 1,3 1,7 1,6 6,2 2,0

Ecstasy 2,6 1,8 1,4 1,1 8,0 5,1 3,5 1,6 3,6 2,7
Kokaina 1,6 1,8 0,9 1,9 6,6 3,5 5,2 2,7 0,9 4,0

Heroina 1,6 2,2 1,8 2,2 4,7 1,9 4,6 2,7 3,6 1,3
Astrolit 1,6 0,9 0,9 0,4 2,3 1,0 1,2 1,1 0,0 0,7

"Kompot" 4,8 2,7 2,7 1,9 5,6 2,9 4,0 2,2 0,0 2,0
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Grzyby 
halucynogenne

X x 10,5 7,4 14,0 3,5 6,4 2,7 5,3 2,0

Crack 2,6 0,9 1,4 1,5 4,3 1,3 2,9 2,2 0,9 1,3

Sterydy anaboliczne 7,4 0,9 1,4 0,7 6,3 2,9 6,4 2,2 2,7 3,4
 
  Tabela 7. Używanie substancji psychoaktywnych wśród uczniów w wieku 17-18 lat, kiedykolwiek w życiu wg
płci badanych (odsetek badanych).

 
1998 2003 2006 2011 2015

Chłopcy Dziew-
częta 

Chłopcy Dziew-
częta 

Chłopcy Dziew-
częta 

Chłopcy Dziew-
częta 

Chłopcy Dziew-
częta 

Marihuana lub haszysz 28,2 12,3 51,5 23,5 54,7 27,2 50,7 37,4 51,5 33,5
Substancje wziewne 14,1 5,5 6,1 4,2 9,4 3,6 7,7 10,0 14,7 5,3

Amfetamina 5,9 2,3 13,9 6,3 32,1 18,0 12,4 7,8 13,2 6,2

Leki uspokajające i 
nasenne

16,4 40,2 14,9 34,1 14,6 33,7 9,1 32,8 16,7 28,1

LSD 4,5 0,9 1,9 0,5 4,5 2,6 1,9 0,4 6,4 3,3

Ecstasy 1,8 1,8 6,5 2,6 12,6 6,4 2,9 1,3 5,9 4,8
Kokaina 1,4 0,5 1,3 0,8 5,9 2,3 4,8 2,6 7,9 3,3

Heroina 0,5 - 1,9 1,1 4,0 1,5 2,9 0,4 4,4 2,9
Astrolit - - 0,6 - 2,7 0,3 2,4 0,4 2,5 1,9

"Kompot" 1,4 - 0,6 0,8 3,7 1,0 3,3 0,4 5,9 2,9
Grzyby 
halucynogenne

x x 18,4 6,6 17,3 5,4 10,0 2,2 9,4 2,4

Crack 0,5 0,5 1,9 0,5 4,2 0,8 3,8 0,9 4,5 2,4

Sterydy anaboliczne 4,1 - 6,5 0,5 6,2 1,0 3,8 - 3,4 2,4

Zestawienie wyników z 2011 r. z wynikami z 1998 r. przekonuje, że na przestrzeni 13 lat zmiany
w  rozpowszechnieniu  także  modyfikowane  były  przez  płeć  badanych.  Rozpowszechnienie
eksperymentowania z przetworami konopi rosło  wśród dziewcząt z młodszej grupy do 2006 roku,
w  pięciu kolejnych  latach  - do 2011 roku widoczny był spadek. W 2015 roku nastąpił ponowny
wzrost  używania  przetworów  konopi  w  młodszej  grupie  wiekowej  dziewcząt  –  do  poziomu
z najwyższego 2006 roku – 26,8 %.  Natomiast wśród chłopców obserwujemy systematyczny wzrost
do  2011  roku  i  lekki  spadek  w  2015  roku  –  do  43,9%.  Wśród  starszych  dziewcząt  widać
systematyczny  wzrost  eksperymentowania  z  przetworami  konopi  do  najwyższego  w  2011  roku
poziomu i lekki spadek w 2015 roku do poziomu  33,5%. 
Spadek popularności leków uspokajających i nasennych (w stosunku do 1998 roku) dokonał się wśród
młodszych uczniów bardziej za sprawą spadku wśród chłopców niż dziewcząt. U dziewcząt nadal jest
to na stałym poziomie  29,7%.  U chłopców  utrzymuje się tendencja spadkowa i wskaźniki są niższe
niż u dziewcząt.  Natomiast odmiennie jest w starszej grupie wiekowej. Wśród chłopców po tendencji
spadkowej do 2011 roku nastąpił w 2015 roku wzrost używania leków uspokajających i nasennych
(bez  przepisu  lekarza).U  dziewcząt  zaś  z  wysokiego  poziomu  w  1998  roku  utrzymuje  się
systematycznie tendencja spadkowa do 28,1 % w 2015 roku.
W przypadku  substancji wziewnych w młodszej grupie u dziewcząt po znacznym wzroście w 2006
roku – 16,2 widoczny jest wzrost do 18,4% w 2015 roku. Zaś u chłopców po różnych zmianach po
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najwyższym poziomie  w 2011 roku – 19,2%  obserwujemy spadek w 2015 roku  -  do poziomu
14,9 %. 
W starszej grupie wiekowej  u chłopców  po raczej tendencjach spadkowych  w latach 1998 – 2011,
w  roku  2015  daje  się  zauważyć  dwukrotny  wzrost  używania  substancji  wziewnych  z  7,7%
w 2011 do 14,7% w 2015 roku (jest powrót do poziomu z 1998 roku). Zaś u dziewcząt po skoku
w 2011 roku 10,0% (najwyższy wskaźnik w całym okresie badawczym) obserwujemy znaczny spadek
do poziomu 5,3%.
Jeśli  chodzi  o  amfetaminę  to  u  starszych  dziewcząt  po  najwyższym  poziomie  w  2006  roku
(gwałtowny skok  w stosunku do poprzednich lat) aktualnie obserwujemy utrzymującą się tendencję
spadkową . Bardzo podobny rozkład wskaźników obserwujemy u chłopców z najwyższego wskaźnika
w 2006 roku 32,1 %, spadek w 2015 roku do poziomu 13,2%.
Jak  pokazała  dotychczasowa  analiza,  spośród  substancji  psychoaktywnych  innych  niż  alkohol
najbardziej rozpowszechnione są próby z konopiami indyjskimi, lekami uspokajającymi i nasennymi,
substancjami  wziewnymi,  amfetaminą.  Zobaczmy  zatem  jak  przedstawia  się  rozpowszechnienie
używania tych substancji, gdy zawęzimy okres obserwacji do ostatnich 12 miesięcy przed badaniem,
a następnie do ostatnich 30 dni.  

Tabela  8.  Używanie  substancji  psychoaktywnych  w czasie  ostatnich  12  miesięcy wśród uczniów
w wieku 15-16 lat (odsetek badanych). 

 1998 2001 2003 2006 2011 2015

Marihuana lub haszysz 9,7 12,9 19,0 25,7 23,7 24,2
Substancje wziewne 4,8 4,2 4,0 8,6 9,5 7,2

Leki uspokajające i nasenne 14,6 13,9 11,3 11,4 13,4 13,4

 
Tabela  9.  Używanie  substancji  psychoaktywnych  w czasie  ostatnich  12  miesięcy wśród uczniów
w wieku 17-18 lat (odsetek badanych). 

 1998 2001 2003 2006 2011 2015
Marihuana lub haszysz 16,0 19,5 26,6 29,2 34,8 30,9

Substancje wziewne 4,4 2,4 2,0 2,6 5,2 6,1

Leki uspokajające i nasenne 15,6 11,9 14,0 14,4 13,0 13,7

   
Tabela 10. Używanie substancji psychoaktywnych w czasie ostatnich 30 dni wśród uczniów w wieku
15-16 lat (odsetek badanych).

 1998 2001 2003 2006 2011 2015

Marihuana lub haszysz 4,9 5,8 11,5 14,8 14,8 11,2
Substancje wziewne 1,9 2,3 3,4 5,7 6,1 2,9

Leki uspokajające i nasenne 7,8 6,2 6,3 6,2 7,5 7,2

Tabela 11. Używanie substancji psychoaktywnych w czasie ostatnich 30 dni wśród uczniów w wieku 
17-18 lat (odsetek badanych). 

 1998 2001 2003 2006 2011 2015

Marihuana lub haszysz 4,9 5,3 13,0 16,4 18,0 17,5
Substancje wziewne 1,2 1,5 0,9 1,9 2,7 3,8

Leki uspokajające i nasenne 5,8 4,2 6,5 9,3 4,8 7,8
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Dane zestawione w tabelach pokazują,  że zarówno wśród 15-16-latków jak 17-18-latków odsetek
użytkowników konopi spada w miarę zawężania okresu obserwacji. 
Okres  ostatnich  30  dni  przed  badaniem można  przyjąć  za  wskaźnikowy dla  względnie  częstego,
okazjonalnego używania. Można przypuszczać, że palenie marihuany w większości przypadków nie
ma charakteru regularnego. 
Stąd trudno mieć pewność, że wszyscy uczniowie, którzy zadeklarowali kontakt z konopiami w czasie
ostatnich 30 dni na pewno używają ich co najmniej raz na miesiąc. Można jednak założyć, z pewnym
przybliżeniem, że proporcje palących raz na miesiąc wśród tych, którzy nie palili w ostatnim miesiącu
są równe proporcji palących rzadziej,  a potwierdzających palenie w czasie ostatnich 30 dni przed
badaniem. Przy takim założeniu można uznać,  że ok.  15 -  18 % badanych, niezależnie od wieku
używa marihuany lub haszyszu co najmniej raz w miesiącu. 
Inną  relatywnie  bardziej  rozpowszechnioną  substancją  w  opinii  respondentów,  przynajmniej  na
poziomie  pojedynczych  prób,  są  środki  wziewne.  Zaliczają  się  do  nich  kleje,  benzyny,  środki
czyszczące, których wdychane opary wprowadzają w stan odurzenia. 
Aktualne używanie substancji wziewnych jest wśród badanych znacznie mniej rozpowszechnione niż
w przypadku przetworów konopi. 
W  czasie  lat  2006  do  2011  wzrosły  lekko  wskaźniki  aktualnego  i  częstego  używania  leków
uspokajających  i  nasennych w młodszej grupie do stabilizacji  w 2015 roku. Natomiast w grupie
starszej obserwujemy po spadku w 2011 roku  ponowny wzrost  z 4,8% do 7,8%. 
Dane uzyskane w badaniach  jakościowych w 2013 r  .   dotyczące   stanu wiedzy młodzieży szkolnej na
temat uzależnień:
- definicje, skojarzenia na temat uzależnień.
Młodzi ludzie dość trafnie określają, co to jest uzależnienie. Czasem były to intuicyjne wypowiedzi,
odniesienia  do  literatury  czy  filmu  oraz  wiedza  z  zajęć  profilaktycznych.  Potrafią  rozróżnić
uzależnienia od okazjonalnego używania narkotyków. Niepokojące jednak jest to, że ich zdaniem to
dorośli uzależniają się od alkoholu, lub tylko „twarde” narkotyki uzależniają. Zdaniem młodych ludzi,
którzy udzielali wypowiedzi, cała liczna grupa ich rówieśników paląc od czasu do czasu marihuanę
nie  robi  nic  zagrażającego  swojemu  zdrowiu.  W  porównaniu  do  2010  roku  w  wypowiedziach
młodych ludzi częściej pojawia się stwierdzenie, że to alkohol powoduje uzależnienia, a to dotyczy
dorosłych. W jakiś sposób pokazywali, że dorośli zakazując palenia marihuany są mało wiarygodni,
bo  nie  dość,  że  nie  posiadają  w  zakresie  narkotyków  dużej  wiedzy,  to  jeszcze  sami  używają
groźniejszego środka jakim ich zdaniem jest alkohol. Potrafią przy tym wysuwać szereg argumentów
na  rzecz  swojego  stanowiska.  Jest  to  trudny  partner  do  dyskusji,  jeżeli  nie  jest  się  dobrze
merytorycznie przygotowanym. 
- wiedza na temat mechanizmów uzależnień
W dalszym ciągu młodzi ludzie raczej nie dają sobie rady z rozróżnianiem uzależnienia psychicznego
i fizycznego. Zdecydowanie chętniej słuchali wypowiedzi na ten temat ze strony prowadzącego, niż
się wypowiadali. 
- „uzależnienie jest jak ktoś musi brać” 
Młodzież  dość  trafnie  „intuicyjnie”  wymienia  cechy świadczące  o  uzależnieniu:  przymus  brania,
problemy  społeczne  i  zdrowotne,  konieczność  leczenia  (w  izolacji).  Rozróżniają  też
eksperymentowanie  od  używania  problemowego.  Podkreślają,  że  dorośli  z  niewiedzy  potrafią
demonizować problem „jak ktoś  raz  czy dwa zapali,  to  wcale nie  jest  ćpunem, a tutaj  afera,  do
ośrodka i tak dalej, oni naprawdę się nie znają;…”. 
Nadal  obserwuje  się,  że  osoby  używające  różnych  substancji  częściej  mają  wiedzę  internetową,
szukają racjonalizacji swojego brania, bagatelizują problem. 
- znajomość narkotyków

8



Uczniowie szkół gimnazjalnych wymieniali głównie marihuanę, amfetaminę i dopalacze. W trakcie
rozmów pojedyncze osoby dodawały grzybki czy heroinę.
W szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie prezentowali  większą znajomość różnych substancji  –
wymieniali więcej różnorodnych środków. 
Dopalacze mimo, iż są to środki legalne bardziej kojarzyli z narkotykami, ze względu na ich działanie.
Nadal  nie  widać  większych  różnic  w  deklaracjach  używania  substancji  psychoaktywnych  przez
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W roku 2013  młodzież wymieniała także wiele innych środków służących do odurzania się. Były to
leki  (acodin, sudafed, tussipect ) oraz np. płyn do higieny intymnej. Natomiast problem dopalaczy
dotyczył  konkretnego środka „cząstka boga” – dość powszechnie znanego gimnazjalistom. Natomiast
starsi uczniowie mówili o tym środku, ale podchodzili do niego z większą rezerwą – znali już jego
szkodliwość (na sobie lub przykładzie kolegów). W 2015 roku najczęściej wymieniano z nazwy „mo-
carza” i nadal „cząstka boga”.

Z  badań  przeprowadzonych  w  2010  r.  wynikało,  że  uczniowie  szkół  ponadgimnazjalnych  byli
bardziej skłonni twierdzić, że teraz  coraz młodsi biorą, piją – „za naszych czasów było inaczej, teraz
to  całkiem dzieci  szukają  okazji”,  „powinni  popatrzeć  co  robią  dzieci  po  gimnazjach”.  Trudniej
jednak sprecyzować  im konkretniej jakich grup wiekowych to dotyczy.  Wówczas traktowaliśmy te
wypowiedzi jako fałszywe przekonania normatywne. W 2013 roku trudniej już te wypowiedzi tak
traktować – wskazują na to dane z placówek lecznictwa, wypowiedzi terapeutów z ośrodków itp.
Wśród użytkowników substancji coraz częściej trafiają się uczniowie klasy szóstej.  Jeden z uczniów
udowadniał, że w  jego klasie tylko 5 osób nie paliło marihuany,  a połowa robi to dość często.
 Zjawiskiem,  na  które  należy  zwrócić  uwagę  w  planowanych  oddziaływaniach  jest  problem
uzależnień behawioralnych - komputer, w tym gry komputerowe oraz cięcie się. To ostatnie było dość
modne  podczas  wakacji  w  grupie  młodzieży  po  ukończonej  szkole  podstawowej  i  wśród
gimnazjalistów.  Moda  rozpowszechniona  m.in.  z  internetu.  Należy  informować  rodziców
o konieczności większego kontrolowania swoich dzieci i w ogóle o samym zjawisku.

2.Dostępność młodzieży do środków psychoaktywnych. 

Kolejnym istotnym  obszarem diagnozy jest  dostępność  młodzieży  do  środków psychoaktywnych
(legalnych  i nielegalnych). 
Obrazują ten problem dane zawarte w poniższej tabelach.

Tabela  12. Dostępność  poszczególnych  substancji  psychoaktywnych  w  ocenach  respondentów
w  wieku 15 - 16 lat (odsetek badanych 2011 r. i w 2015 r.).

Poziom klasy

Nie 
możliwe

Bardzo
trudne

Dosyć
trudne

Dosyć 
łatwe

Bardzo
łatwe

Nie wiem

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015

Gimnazja  piwo 3,1 3,2 1,4 2,9 2,8 4,3 23,5 29,2 61,2 53,8 8,1 5,8

wino 3,9 4,0 1,9 2,5 5,8 7,2 24,2 29,6 51,8 45,1 12,3 11,2

wódka 4,5 5,8 3,1 4,3 10,3 11,6 26,2 30,3 44,8 40,8 11,1 6,5

konopie 17,6 14,4 7,3 10,1 11,5 15,5 22,6 21,7 11,2 11,9 29,9 26,0
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LSD 23,2 21,7 10,6 14,1 13,4 15,2 5,3 7,6 5,3 3,6 42,2 37,5

amfetamina 22,9 22,7 10,6 13,7 10,9 10,8 8,7 10,8 6,4 4,7 40,5 36,5

leki
uspokajając
e i nasenne

14,5 13,7 8,1 6,5 8,1 13,7 13,1 18,1 20,9 20,2 35,2 27,1

crack 26,1 27,8 10,1 13,4 7,6 10,8 5,6 1,8 4,8 3,2 45,9 41,5

 ecstasy 26,6 25,6 9,0 14,8 9,2 9,4 6,2 6,9 4,5 2,2 44,5 40,1

kokaina 24,0 23,8 11,2 20,2 10,1 8,3 7,0 7,2 5,6 2,5 42,2 36,8

heroina 25,7 27,4 11,5 16,6 9,5 8,7 5,9 6,1 4,2 2,5 43,3 37,5

astrolit 27,7 30,7 10,9 14,8 6,4 5,4 4,2 3,6 3,9 2,9 46,8 41,9

kompot 24,9 25,3 10,9 14,8 7,3 9,7 5,3 5,1 7,0 3,6 44,7 40,4

sterydy
anaboliczne

25,5 27,1 8,7 13,7 7,0 6,9 9,5 4,3 5,9 6,9 43,4 40,4

 bimber 12,7 11,6 5,1 9,7 8,2 13,4 19,3 20,2 24,4 24,2 30,3 20,2

Ponadgi
mnazjaln

e

piwo 0,7 3,3 1,4 0,5 0,9 2,1 13,8 14,4 78,9 72,6 4,3 6,6

wino 2,3 4,0 1,1 0,7 1,8 3,5 16,1 17,2 72,3 66,0 6,4 8,0

wódka 2,0 3,8 1,4 1,2 3,2 5,4 19,1 19,8 69,1 60,8 5,2 8,0

konopie 11,1 12,2 6,1 5,0 13,4 13,9 28,9 23,6 15,0 16,7 25,5 27,4

 LSD 21,2 18,4 9,8 9,9 14,8 13,7 8,2 8,0 3,4 7,8 42,5 41,7

amfetamina 18,9 17,7 10,0 9,7 10,3 13,9 13,9 8,0 7,5 9,2 39,4 41,0

leki
uspokajając
e i nasenne

14,8 14,4 6,4 7,5 8,4 7,5 19,5 15,1 16,8 22,2 34,1 32,5

crack 23,9 21,2 10,2 12,0 8,4 11,3 6,6 3,5 2,7 6,9 48,2 45,5

 ecstasy 23,2 20,5 9,3 11,1 10,2 12,0 7,3 5,7 3,2 5,9 46,8 44,3

kokaina 22,3 20,0 10,0 13,4 12,0 11,1 7,3 5,0 4,1 6,6 44,3 43,4

heroina 23,6 20,8 11,6 12,5 10,0 11,3 5,9 3,1 3,6 6,6 45,2 45,0

astrolit 25,5 21,9 10,5 12,0 8,4 8,0 3,4 2,8 2,7 4,5 49,5 50,0

kompot 24,5 21,2 9,8 10,6 9,5 9,7 5,9 3,5 4,1 6,4 46,1 48,1

sterydy
anaboliczne

21,8 19,6 9,8 10,8 8,6 9,9 6,8 5,7 6,1 7,3 46,8 46,0

bimber 10,7 9,4 3,6 4,5 8,9 10,4 22,7 16,0 29,3 32,3 24,8 26,7

10



Dostępność zdecydowanej większości substancji nielegalnych - deklarowana przez  młodszych uczniów (15 – 16
-latków) po silnym wzroście od 2001 roku uległa zahamowaniu w roku 2006. 
W opinii badanych, nadal na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się jednak dostępność do alkoholu (piwo,
wino, wódka, bimber), marihuany lub haszyszu.
Uczniowie z gimnazjum jako łatwy dostęp do przetworów konopi oceniają w 2011 roku na poziomie 33,8 %. –
lekki spadek od poprzedniego badania., w 2015 roku wskaźnik utrzymuje się na tym samym poziomie – 33,6%.
Dostęp do leków jako łatwy – 34 % (tu także lekki spadek w 2011 roku). Natomiast w 2015 roku dostępność jako
łatwą ocenia 38,3% uczniów z gimnazjum.  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wyżej oceniają łatwość
dostępu do w/wym. środków, z  lekką tendencją zwyżkową.   Wywiady  z  2013 roku potwierdzają dużą
dostępność do środków psychoaktywnych legalnych  i nielegalnych.

Tabela 13. Otrzymywane propozycje poszczególnych substancji  psychoaktywnych  przez uczniów
w wieku 15 - 16 lat w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem (odsetek badanych). 

Substancje psychoaktywne 1998 2001 2003 2006 2011 2015

Piwo 86,5 87,7 85,8 81,0 83,6 77,6

Wino 64,1 55,5 62,6 54,1 47,6 37,2

Wódka 65,1 61,8 62,8 59,0 67,6 59,6

Marihuana lub haszysz 12,0 18,4 27,3 33,0 35,7 30,0

LSD 4,1 5,4 4,3 3,9 5,0 4,7

Amfetamina 5,8 8,6 12,6 7,5 8,1 4,7

Leki uspokajające lub nasenne 10,1 8,8 6,7 7,0 8,6 10,1

Crack 2,4 3,9 3,0 2,9 5,0 3,6

Kokaina 3,1 5,1 4,0 7,3 7,8 5,4

Ecstasy 2,9 6,3 4,7 7,3 5,6 4,0

Grzyby halucynogenne x x 17,2 11,5 7,2 4,7

Heroina 2,4 5,4 4,9 5,7 8,6 4,3

Sterydy anaboliczne 4,3 8,1 5,3 6,2 5,6 4,0

Bimber 17,1 17,2 16,0 22,0 21,4 14,8

"Kompot" 3,4 5,6 5,9 6,2 6,4 4,3

 
Młodzież w Starachowicach spotyka się przede wszystkim z propozycjami picia alkoholu. Propozycje
dotyczące  substancji  nielegalnych  pojawiają  się  u  znacznie  mniej  licznych  frakcji  respondentów.
Wyniki zgromadzone w tabeli nie potwierdzają tezy o bezpośrednim kontakcie większości młodzieży
z  nielegalnymi  narkotykami.  Stosunkowo  najczęściej  zdarzają  się  propozycje  dotyczące  konopi.
Otrzymało je chociaż raz w czasie ostatnich 12 miesięcy 30,0 % uczniów trzecich klas gimnazjów
(spadek od 2011 roku) i 37,0 % uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych (spadek od 2011
roku).  Odsetek  uczniów  którym  proponowano  grzyby  halucynogenne  wahał  się  wokół  12  %
niezależnie od wieku badanych. Z propozycjami amfetaminy spotykało się 4,1 % gimnazjalistów oraz
aż  10,1  %  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  –  w  obu  grupach  wiekowych  nastąpił  spadek
wskaźników w tym zakresie. W jednej tylko kategorii nastąpił wzrost propozycji użycia substancji
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psychoaktywnych – u gimnazjalistów leki z 8,6% do 10,1 %. W starszej grupie wiekowej nieznaczny
wzrost dotyczy grzybów halucynogennych, kokainy, ecstasy, „kompotu” i crack.

Tabela 14.  Otrzymywane propozycje poszczególnych substancji  psychoaktywnych  przez uczniów
w wieku 17 - 18 lat w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem (odsetek badanych).

Substancje psychoaktywne 1998 2001 2003 2006 2011 2015

Piwo 96,4 95,4 95,1 93,4 92,5 85,6

Wino 73,2 65,5 66,3 63,7 63,6 53,8

Wódka 83,1 78,9 84,3 82,1 84,6 74,3

Marihuana lub haszysz 16,8 24,0 35,4 41,6 47,6 37,0

LSD 3,9 3,3 3,0 3,3 3,2 6,8

Amfetamina 5,7 9,7 13,5 17,8 13,2 10,1

Leki uspokajające lub nasenne 5,9 8,1 8,4 7,2 6,4 6,4

Crack 0,9 1,5 2,6 2,9 1,4 3,8

Kokaina 0,9 1,8 3,3 4,4 5,5 7,5

Ecstasy 3,9 4,2 7,8 12,3 4,1 6,4

Grzyby halucynogenne x x 17,8 12,0 5,5 6,6

Heroina 1,4 2,2 3,8 3,4 2,7 4,5

Sterydy anaboliczne 2,7 5,7 9,4 6,8 3,0 5,7

Bimber 16,4 18,9 22,6 25,1 26,8 25,2

"Kompot" 2,7 2,0 3,4 3,3 3,2 6,1

W stosunku  do  1998  r.  wzrósł  odsetek  uczniów,  którym  proponowano  poszczególne  substancje
nielegalne,  zwłaszcza  przetwory  konopi  i  amfetaminę.  Spadły  natomiast  nieznacznie  frakcje
badanych, którym proponowano napoje alkoholowe.
Wywiady prowadzone z  młodzieżą w 2013 r.
 - czy łatwo jest kupić narkotyki (jakie najłatwiej)
Młodzi użytkownicy marihuany nie mają problemu z nabyciem towaru. W poprzednich latach było to
tylko na zasadzie kupowania u kolegi, poprzez kolegę. Natomiast w 2013 roku coraz częściej mówi
się  o  podchodzeniu  pod  szkołę  osób,  które  rozprowadzają  nielegalne  substancje  psychoaktywne.
Nie  jest  to  transakcja  w  ciemno,  zawsze  nabywają  znajomi,  pewne  osoby,  ale  „towar  sam
przychodzi”. Powtarzają się wypowiedzi,  „nie ma najmniejszego problemu”.  Zwraca uwagę także
fakt, że w 2010 roku duża grupa uczniów wypowiadała się,  że nie używa narkotyków i nie wie gdzie
kupić. W tym roku w grupie tych respondentów nastąpiły zmiany – nie używają narkotyków ale bez
problemów by kupili. Wiedza o osobach czy miejscach, w których można nabyć narkotyki (głównie
marihuanę) jest coraz powszechniejsza. 
Osoby udostępniające  te  środki  są  dość  znane  w  gronie  rówieśników.  Przy  rówieśniczej  normie
zakazującej donoszenia osoby te są  dość bezkarne. 
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Gdy dyskusję sprowadzano do bardziej osobistego ujęcia tematu „gdyby ktoś dał narkotyk Twojemu
młodszemu bratu i on by przedawkował”  nadal padają odpowiedzi dość ostre, że ten handlarz miałby
kłopoty – ale raczej za sprzedanie niepewnego towaru.

3. Opinie i wiedza na temat substancji 

Tabela 15.  Społeczne potępienie używania substancji psychoaktywnych w 1998 r. 
–  rozkład odpowiedzi na  pytanie: jak należałoby ocenić zachowanie rówieśnika tej samej płci, który od
czasu do czasu sięga po substancje psychoaktywne (odsetek badanych - uczniowie w wieku 15 - 16 lat). 

Substancje psychoaktywne To nic złego Raczej 
niewłaściwe

Niewłaściwe Bardzo niewłaściwe

Palenie papierosów 25,7 35,5 18,2 20,6

Picie piwa 61,6 19,3 14,0 5,1

Picie wina 20,5 38,8 23,9 16,9

Picie wódki 18,1 28,1 24,0 30,0

Palenie marihuany 5,1 12,5 16,6 65,8

Używanie amfetaminy 2,6 8,4 15,8 73,2

Używanie kokainy 1,9 7,0 13,7 77,3

Używanie polskiej heroiny 2,2 6,7 13,7 77,3

Tabela 16.  Społeczne potępienie używania substancji psychoaktywnych w 2006 r. 
–  rozkład odpowiedzi na  pytanie: jak należałoby ocenić zachowanie rówieśnika tej samej płci, który od czasu
do czasu sięga po substancje psychoaktywne (odsetek badanych - uczniowie w wieku 15 - 16 lat).

Substancje psychoaktywne To nic złego
Raczej

niewłaściwe Niewłaściwe Bardzo niewłaściwe

Palenie papierosy 23,3 33,3 24,2 19,2

Picie piwa 43,6 29,9 17,9 8,6

Picie wina 26,0 30,6 26,0 17,4

Picie wódki 22,3 28,1 25,4 24,2

Palenie marihuany 14,1 16,9 23,7 45,2

Używanie amfetaminy 6,0 15,3 19,7 59,0

Używanie kokainy 5,9 14,1 18,9 61,1

Używanie polskiej heroiny 4,9 13,8 21,8 59,5
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Tabela 17.  Społeczne potępienie używania substancji psychoaktywnych w 2011 r.  i 2015 r.
– rozkład odpowiedzi na  pytanie: jak należałoby ocenić zachowanie rówieśnika tej samej płci, który od czasu
do czasu sięga po substancje psychoaktywne (odsetek  badanych - uczniowie w wieku 15 - 16 lat i 17-18 lat).

Poziom klasy

To nic złego
Raczej 

niewłaściwe
Niewłaściwe

Bardzo 
niewłaściwe

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015

Gimnazja

palenia 
tytoniu

29,1 18,8 29,1 33,6 25,4 27,8 16,5 18,4

picia piwa 47,1 39,0 30,3 34,3 14,0 17,7 8,7 7,9

picia wina 31,8 36,8 35,8 30,0 20,7 19,5 11,7 11,9

picia wódki 31,2 22,4 29,2 29,2 21,3 26,7 18,3 20,2

palenia 
marihuany

23,0 18,1 16,9 19,1 22,2 21,3 37,9 39,4

używania 
amfetaminy

7,5 4,7 12,6 10,5 26,5 26,0 53,4 56,7

używania 
kokainy

7,3 4,3 8,9 11,6 26,8 24,5 57,0 57,8

używania 
kompotu

7,3 6,9 12,0 9,7 23,7 22,7 57,0 58,8

Ponadgimn
azjalne

palenia 
tytoniu

37,2 31,6 32,4 30,7 17,9 23,3 12,5 13,2

picia piwa 68,9 62,3 19,5 20,0 7,9 10,8 3,6 5,4

picia wina 49,7 50,5 29,9 27,6 13,4 13,9 7,0 6,8

picia wódki 46,0 42,0 28,5 29,2 16,9 16,7 8,7 10,6

palenia 
marihuany

26,4 28,3 21,6 19,3 24,3 20,8 27,7 30,2

używania 
amfetaminy

5,4 8,3 16,8 13,7 27,2 22,6 50,6 53,3

używania 
kokainy

5,9 7,3 13,4 12,3 25,7 23,8 55,0 55,0

używania 
kompotu

5,7 7,3 11,1 11,8 26,8 21,8 56,5 56,8

14



Porównanie wyników z 2011 roku z wynikami z poprzednich lat (1998 i 2006) wskazuje na wzrost
tolerancji młodzieży dla zachowań związanych z używaniem substancji psychoaktywnych takich jak
alkohol,  narkotyki,  palenie  papierosów.  Natomiast  w  2015  roku  u  gimnazjalistów  obserwujemy
spadek osób uważających, że palenie marihuany to nic złego – wzrost do 2011 roku, gdy odsetek
wynosił 23,0%   i  w ostatnim roku 18,1%.
Relatywnie najbardziej liberalnie traktowana jest marihuana. Spada odsetek badanych, którzy uważają
to za bardzo niewłaściwe i rośnie tych, którzy uważają, że to nic złego – w grupie młodszej wzrost
w ciągu ostatnich 5 lat z 14,1 % do 23,0 % i spadek w 2015 -  18,1%. Niewątpliwie wpływ na taki
obraz ma dyskusja od lat prowadzona w środkach masowego przekazu na temat karania bądź nie za
posiadanie substancji psychoaktywnych, na temat legalizacji marihuany. Młodzież w prowadzonych
dyskusjach  wykorzystuje  argumenty  podawane  przez  np.  popularnych  artystów  „tworzę  lepszą
muzykę  jak  sobie  zapalę..”,  „tyle  lat  palę   i  nic  mi  się  nie  dzieje...”,  „marihuana  jest  bardziej
bezpieczna niż  alkohol”.  Dorośli  pracujący z  młodzieżą muszą znać ten punkt  widzenia młodych
ludzi, skąd on wynika i umieć dyskutować, a nie nakazywać. Warto przyjrzeć się co tak naprawdę
miało wpływ na ten ostatni spadek gimnazjalistów uważających, że palenie marihuany to nic złego.
Być może warto wzmocnić pewne działania. Jednak u osób starszych utrzymuje się (lekko wyżej)
akceptacja dla palenia marihuany na poziomie 28,3% - wzrost o około 2%.
Badania  przeprowadzone     w  2013  r.  potwierdzały  wzrost  tolerancji  młodzieży  dla  używania
narkotyków, głównie marihuany.
- Czy należy zalegalizować marihuanę?
Młodzież  z  liceów  oraz  gimnazjów  wykazała  dużą  wiedzę  na  temat  ruchu  na  rzecz  legalizacji
posiadania marihuany. W dalszym ciągu podają szereg argumentów na rzecz zmian w prawodawstwie
w zakresie  nie  karania  za  posiadanie.  Młodzi  ludzie  nie  znają  nowych  przepisów.  Art.  72  ust.1
znowelizowanej w dniu  01 kwietnia 2011 r. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii brzmi: „ Jeżeli
osoba uzależniona lub używająca szkodliwie substancji psychoaktywnej, której zarzucono popełnienie
przestępstwa  pozostającego  w  związku  z  używaniem  środka  odurzającego  lub  substancji
psychotropowej, zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, podda się leczeniu,
rehabilitacji  lub  udziałowi  w  programie  edukacyjno-profilaktycznym  prowadzonym  przez  zakład
opieki  zdrowotnej  lub  inny  podmiot  działający  w  ochronie  zdrowia,  prokurator  może  zawiesić
postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie”.
To daje furtkę organom ścigania do kierowania użytkowników na leczenie, a nie ich karanie. Ten
paragraf  jest  ważnym  argumentem  w  dyskusji  młodych  ludzi  na  temat  legalizacji  posiadania
przetworów konopi. 
W gimnazjach padały stwierdzenia: 
„zakazany owoc lepiej smakuje, gdyby to było legalne to tak by nie ciągnęło”.
Wszyscy mówili, że powinna być dostępna, ale dla osób pełnoletnich. Jednak część osób zauważała,
że  i  tak  ktoś  może  kupić  innej  osobie.  Prowokowano  dyskusje  na  temat  poszanowania  prawa.
Młodzież w ogóle nie uwzględniała normy prawnej w aspekcie narkotyków;
- Czy sami potępiają używanie narkotyków?
Użytkownicy marihuany nie widzieli nic złego w paleniu: „a co w tym złego, że ktoś sobie przypali” ,
„każdy odpowiada za siebie” , „dorośli po wódce robią złe rzeczy, a my się śmiejemy tylko”.
W 2013 roku częściej  padały wypowiedzi,  że  to  raczej  nic  złego także w grupie osób, które nie
używają  substancji  psychoaktywnych.  Świadczy to  o  coraz  większym przyzwoleniu  na  używanie
przetworów konopi.
- Czy opinia społeczna potępia używanie przez młodzież, alkoholu, narkotyków?
Większość  młodych  ludzi  odpowiadało,  że  dorośli  potępiają  wszelkie  używanie  narkotyków.
Ich zdaniem to brak wiedzy rodziców, którzy nie rozróżniają miękkich od twardych. Ale tak naprawdę
to niewiele interesuje ich opinia dorosłych. 
- Czy należy reagować na fakt udostępniania, sprzedawania narkotyków, alkoholu nieletnim?
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W dalszym ciągu obowiązuje zasada, że nie wolno donosić. Powszechnie powtarzane słowo „to –
konfident”. Obserwujemy  duży  brak  zaufania  do  dorosłych  –  nauczyciele,  rodzice,  pedagodzy.
W szkole podstawowej wśród młodych ludzi (2 klasy) panowało przekonanie, że tylko rówieśnikom
można zaufać, dorośli sprawiają tylko kłopoty. Jednak jeśli chodzi o nieletnich, to raczej większość
potępia takie sytuacje.  Skłonni są jednak bardziej  do samosądów niż do zgłaszania takich faktów
rodzicom,  nauczycielom  itp.  Wśród  młodszych  respondentów  (szkoła  podstawowa,  gimnazjum)
można było spotkać wypowiedzi, że warto powiedzieć rodzicom o fakcie używania przez ich dziecko
narkotyków. Ale nie były to pierwsze osoby, do których zgłosiliby się o pomoc. To było szczególnie
alarmujące. 
Ryzyko  związane  z  używaniem  substancji  psychoaktywnych  w  opiniach  badanych.
         Używanie substancji psychoaktywnych, zarówno legalnych takich jak napoje alkoholowe, czy
tytoń, jak nielegalnych takich jak narkotyki niesie za sobą ryzyko pojawienia się szkód zdrowotnych
i społecznych. Ryzyko to jest szczególnie duże, gdy po substancje te sięgają ludzie bardzo młodzi,
nieświadomi tego, co może im grozić. Pewne znaczenie profilaktyczne może tu mieć wiedza na temat
wielorakich niebezpieczeństw związanych z ich używaniem. Nie tylko dlatego,  że uświadomienie
sobie  ryzyka skłaniać powinno do ograniczania  konsumpcji,  ale  również dlatego,  że  stwarza  ono
szansę zadbania o jak największe zminimalizowanie niebezpieczeństwa powikłań. Zobaczmy, zatem
na ile młodzież zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego z używaniem różnych substancji. 
Przedstawiono badanym listę środków legalnych i nielegalnych i poproszono, aby na czterostopniowej
skali od „nie ma ryzyka” do „duże ryzyko” ocenili ryzyko zaszkodzenia sobie w wyniku używania
każdego  z  nich.  W  przypadku  większości  substancji  pytano  osobno  o  ryzyko  związane
z podejmowaniem prób oraz ryzyko wynikające z regularnego używania. 
Tylko przy napojach alkoholowych, traktowanych zresztą łącznie oraz przy konopiach wprowadzono
trzy poziomy nasilenia używania.  W przypadku alkoholu odpowiadają one trzem stylom picia  tj.:
„małe ilości jednorazowo ale często”, „duże ilości jednorazowo ale rzadko” oraz „dużo jednorazowo
i  często”.  W  odniesieniu  do  przetworów  konopi  trzy  poziomy  używania  odpowiadają
eksperymentowaniu, używaniu okazjonalnemu i używaniu regularnemu.

Tabela 18. Ocena ryzyka związanego z używaniem poszczególnych substancji 2011 rok.

Poziom klasy Rodzaj
substancji

Nie ma
ryzyka

Małe ryzyko
Umiarkowane

ryzyko
Duże

ryzyko
Nie wiem

Gimnazja
tytoń czasami 12,8 30,2 38,0 11,7 7,3

tytoń codziennie 5,9 4,7 13,7 69,0 6,7

2 drinki 
codziennie

11,2 23,5 31,6 23,2 10,6

4-5 drinki 
codziennie

6,7 8,1 22,3 50,8 12,0

5 lub więcej 1 na 
tydzień

9,8 14,2 26,0 37,7 12,3

konopie próby 17,1 20,4 17,6 28,3 16,5

konopie czasami 14,8 15,9 24,0 29,1 16,2

konopie 
regularnie

10,1 7,0 9,2 59,8 14,0

LSD próby 5,9 10,1 16,3 31,5 36,2
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LSD regularnie 4,5 3,1 6,4 53,2 32,8

amfetamina próby 6,4 8,1 20,9 34,1 30,4

amfetamina 
regularnie

4,5 2,8 3,4 62,3 27,1

kokaina próby 5,6 8,9 18,4 36,0 31,0

kokaina 
regularnie

4,2 2,2 4,5 60,1 29,1

ecstasy próby 5,0 8,4 20,1 34,4 32,1

ecstasy regularnie 4,5 2,2 4,5 59,4 29,4

wziewne próby 6,1 9,8 17,3 32,7 34,1

wziewne 
regularnie

4,5 2,8 5,3 57,3 30,2

Ponadgimnazjalne

tytoń czasami 8,4 33,0 33,9 14,4 10,3

tytoń codziennie 3,2 5,0 14,3 67,5 10,0

2 drinki 
codziennie

7,3 18,9 35,5 23,9 14,4

4-5 drinki 
codziennie

2,5 6,6 20,7 56,5 13,7

5 lub więcej 1 na 
tydzień

5,3 16,9 29,5 32,7 15,6

konopie próby 19,6 25,6 14,2 22,4 18,3

konopie czasami 15,0 21,2 22,6 22,3 18,9

konopie 
regularnie

7,3 7,0 12,0 54,1 19,5

LSD próby 4,1 11,6 15,3 31,0 38,0

LSD regularnie 1,6 1,4 5,0 56,8 35,2

amfetamina próby 4,3 9,1 19,1 35,7 31,8

amfetamina 
regularnie

1,6 0,9 5,0 61,8 30,7

kokaina próby 3,4 7,5 18,2 36,8 34,1

kokaina 
regularnie

1,4 1,4 4,8 60,2 32,3

ecstasy próby 4,8 8,7 19,1 31,2 36,2

ecstasy regularnie 1,4 2,0 5,7 57,0 33,9

wziewne próby 4,6 9,3 18,7 30,8 36,7

wziewne 
regularnie

3,0 1,6 5,2 55,2 35,0
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Tabela 18 a. Ocena ryzyka związanego z używaniem poszczególnych substancji 2015 rok.

Poziom klasy Rodzaj
substancji

Nie ma
ryzyka

Małe ryzyko
Umiarkowane

ryzyko
Duże

ryzyko
Nie wiem

Gimnazja

tytoń czasami 8,7 33,9 36,5 10,5 8,7

tytoń codziennie 2,5 2,2 13 71,5 9,0

2 drinki 
codziennie

6,9 21,7 34,3 23,1 11,2

4-5 drinki 
codziennie

3,6 6,1 18,1 58,5 10,8

5 lub więcej 1 na 
tydzień

7,2 14,8 29,2 32,9 14,1

konopie próby 18,1 20,2 22,7 18,8 17,0

konopie czasami 13,0 14,8 30,7 22,7 16,2

konopie 
regularnie

6,9 5,4 11,2 57,8 16,6

LSD próby 5,1 16,6 20,9 30,0 25,3

LSD regularnie 2,5 4,7 4,7 62,8 23,5

amfetamina próby 4,0 8,7 24,5 37,5 22,7

amfetamina 
regularnie

2,2 2,9 4,0 63,5 25,6

kokaina próby 5,1 9,4 25,6 32,1 25,6

kokaina 
regularnie

2,2 2,5 3,6 66,8 22,7

ecstasy próby 5,1 7,6 25,3 31,4 28,5

ecstasy regularnie 2,2 1,4 2,5 65,0 26,4

wziewne próby 6,1 9,4 22,7 31,4 28,5

wziewne 
regularnie

2,9 0,7 6,9 57,8 30,0

Ponadgimnazjalne tytoń czasami 6,6 28,3 38,4 16,3 8,0

tytoń codziennie 1,9 5,2 13,4 70,0 7,1

2 drinki 
codziennie

6,8 20,8 33,7 28,3 8,3

4-5 drinki 
codziennie

2,8 4,2 21,7 59,7 9,2

5 lub więcej 1 na 
tydzień

4,0 15,1 31,4 34,9 10,4

konopie próby 19,8 25,5 16,0 21,2 14,9

konopie czasami 14,2 17,0 29,0 22,9 13,9

konopie 8,7 7,8 13,9 53,5 13,7
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regularnie

LSD próby 4,5 13,4 22,2 33,0 24,5

LSD regularnie 1,7 5,0 7,3 62,0 22,2

amfetamina próby 2,4 11,3 20,0 41,3 22,9

amfetamina 
regularnie

1,9 2,6 6,6 67,2 19,8

kokaina próby 3,1 8,7 20,0 42,0 24,3

kokaina 
regularnie

2,1 2,6 5,2 66,5 21,9

ecstasy próby 4,2 9,4 18,6 37,7 27,6

ecstasy regularnie 2,1 2,1 6,8 62,0 24,3

wziewne próby 4,7 11,8 18,2 35,1 28,5

wziewne 
regularnie

1,9 3,5 6,6 60,1 26,4

Zdecydowana  większość  uczniów  dostrzega  ryzyko  szkód  związanych  z  używaniem  substancji
psychoaktywnych. Tylko bardzo nieliczni stwierdzają, że ich używanie nie jest związane z żadnym
negatywnym następstwem. Stosunkowo najwięcej takich odpowiedzi padło przy paleniu papierosów
od czasu do czasu oraz podejmowaniu prób z marihuaną lub haszyszem. Jednak regularne palenie
papierosów w ilości co najmniej jednej paczki dziennie lub regularne palenie marihuany lub haszyszu
traktowane jest jako bardzo ryzykowne zachowanie. 
Wywiady z młodzieżą wskazują nadal na podobne tendencje – w ocenie uczniów większe ryzyko
niesie używanie systematyczne dużych ilości, natomiast używanie okazyjne marihuany jest bardziej
bezpieczne od picia alkoholu czy palenia papierosów. Oczywiście młodzi użytkownicy są bardziej
liberalni w tym zakresie. 

4.  Zjawisko  używania  substancji  psychoaktywnych  przez  dorosłych  użytkowników (wywiad  z  grupą
osiedlową nieformalną.)
            Dane z wywiadów z dorosłymi użytkownikami substancji psychoaktywnych oraz dane
z  placówek  lecznictwa  wskazują  na  wzrost  liczby  używających  mniej  lub  bardziej  problemowo
narkotyków. 
W  stosunku do 2014 roku do Poradni Leczenia Uzależnień oraz do Punktu Konsultacyjnego dla
Uzależnionych i ich Rodzin,  w 2015 roku zgłosiło się mniej więcej tyle samo osób  (16 dorosłych
użytkowników narkotyków).  Nie  możemy na tej podstawie wnioskować, czy rozmiary używania
substancji psychoaktywnych przez osoby dorosłe  są większe czy mniejsze. Na  leczenie zgłaszają się
ci, którzy ponoszą już duże koszty społeczne  i osobiste. 
Z wywiadów wynika, że palenie marihuany czy „wciąganie” amfetaminy nie dotyczy tylko uczniów.
Coraz  częściej  problem  ten  dotyka  także  miejsc  pracy  (gdzie  występuje  system  3-zmianowy).
Zdarzają się przypadki, że osoby 30-kilkuletnie po raz pierwszy właśnie w miejscu pracy sięgają po
narkotyki.  W zakładach pracy nie  ma  systemu sprawdzania  pracowników na  obecność  substancji
psychoaktywnych.  Jedynie dotyczy to alkoholu.  Wydaje się,  że jest  to mało dostrzegany problem
wśród pracodawców oraz osób tworzących programy   profilaktyczne.
Jeden z pacjentów dorosłych mówił, że ma około 120 znajomych, użytkowników głównie przetworów
konopi  „ze  wszystkich  osiedli”.  Inny  podaje  jeszcze  większą  liczbę.  Nawet  jeśli  są  to  dane
przesadzone  to  i  tak  wskazuje  to  na  dość  znaczną  liczbę  osób,  które  pozostają  poza  wszelkimi
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formami  oddziaływania  –  dorośli,  nie  ponoszący  jeszcze  znaczących  kosztów  społecznych.
Na każdym osiedlu funkcjonują grupy osób używających różnych narkotyków, nie tylko alkoholu. 
Z  wywiadów z  przedstawicielami  różnych  placówek,  z  rodzicami  wynika,  że  zjawisko używania
substancji psychoaktywnych - w ich odbiorze - zwiększa się. 

5.Używanie dopalaczy.

        Dopalacze zostały zdefiniowane przez ustawodawcę jako środki zastępcze. Środek zastępczy to
substancja  pochodzenia  naturalnego  lub  syntetycznego  w każdym stanie  fizycznym,  lub  produkt,
roślina, grzyb lub ich część, zawierająca taką substancję, używana zamiast środka odurzającego lub
substancji  psychotropowej  lub  w  takich  samych  celach,  jak  środek  odurzający  lub  substancja
psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest  regulowane na podstawie
przepisów  odrębnych.  Nowelizacja  ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  obowiązuje  od
1  lipca  2015  r.  Regulacje  dotyczące  działalności  wychowawczej,  edukacyjnej,  informacyjnej
i zapobiegawczej weszły  w życie 1 września 2015 r. Nowe przepisy mają pomoc w walce  z dopala-
czami. 
Zaraz  po  wejściu  nowych  przepisów  w  życie  w  całym kraju  nastąpiła  fala  zatruć  dopalaczami
(ze  skutkami  śmiertelnymi).  Sytuacja  taka  nasiliła  działania  organów ścigania,  sanepidu,  problem
został  nagłośniony  przez  media  w  całym  kraju.  Instytucje  odpowiedzialne  za  oświatę  zaleciły
wzmożoną działalność  edukacyjną,   informacyjną  w szkołach i  wszelkich  placówkach w których
pracuje się z dziećmi i młodzieżą. W naszym    mieście już wcześniej – z inicjatywy radnych -  władze
samorządowe podjęły działania w tym zakresie. W rezultacie pierwszy sklep z dopalaczami został
w  Starachowicach  zamknięty.  Niestety  nie  na  długo.  Wydaje  się  zasadnym  systematyczne
kontynuowanie  takich  działań  –  współdziałanie  wszystkich  podmiotów,  takich  jak  policja,  stacja
sanitarno – epidemiologiczna, straż miejska urząd skarbowy, straż pożarna, parafie, placówki oświato-
we,  organizacje  pozarządowe są  w stanie  skutecznie  walczyć  i  znacznie  utrudniać   prowadzenie
sklepów  z  akcesoriami  kolekcjonerskimi.  Przykład  naszego  miasta  pokazuje,  że  zaangażowanie
społeczne   może być   silnym wsparciem w walce  z  handlem dopalaczami  –  legalnym handlem.
Wydaje się,  że  takie  działania  powinny być  kontynuowane.   Należy nazywać wprost  fakt  handlu
dopalaczami – nawet jeżeli oficjalna wersja brzmi „produkty kolekcjonerskie”. Szanując prawo, bez
informacji  o jego ograniczeniach uczymy młodych ludzi tolerancji dla obłudy. 
W  Starachowicach  aktualnie   funkcjonuje  jeden  taki  sklep.  Obserwuje  się,  że  odwiedzają  go
przedstawiciele  różnych  grup  wiekowych,  ale  zakupów  dokonują  częściej   starsza  młodzież  -
pełnoletni.  Młodzi  ludzie  chętnie  eksperymentują  z  nowymi  środkami  odurzającymi,  ciekawość
powoduje,  że  sięgają  po  te  substancje.  Nie  znaczy to   jednak,  że  pozostają  przy używaniu  tych
dopalaczy. Badania ankietowe  zostały wykonane na przełomie maja i czerwca 2015 roku. Fala zatruć
i zmasowana akcja organów ściągania,  informacyjna, nagłośnienie w mediach nastąpiły od lipca tego
roku.  W Starachowicach w okresie letnim sklep nie funkcjonował. Nie wiadomo jak to wszystko
wpływać mogło na rozmiary zjawiska używania dopalaczy. 
 Dane ze szpitala  i innych podmiotów pokazują,  że w 2015 roku  zdarzyły się 4 przypadki zatruć
dopalaczami (konieczność hospitalizacji).
Wyniki badań ankietowych pokazują zjawisko używania dopalaczy przez młodzież szkolną w okresie
tuż przed falą zatruć w całym kraju.
W ankiecie  pytano  uczniów o  to:  czy znają  dopalacze   -  „czy słyszałeś  o  dopalaczach?”  -   czy
odwiedzali sklepy z dopalaczami, czy dokonywali zakupu tych środków (nie tylko w sklepie) oraz czy
zdarzyło  im się  je  kupować.  Kolejne  pytania  dotyczyły  dostępności  dopalaczy oraz  oceny przez
młodzież szkodliwości ich używania.   
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Tabela 19. Znajomość dopalaczy  (odsetek badanych).

Tak Nie

Gimnazjum 87,6 12,4

Ponadgimnazjalne 81,7 18,3

Tabela 20. Czy był w sklepie z dopalaczami  (odsetek badanych).

Tak Nie

Gimnazjum 20,2 79,8

Ponadgimnazjalne 15,4 84,6

Większość uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych słyszała o dopalaczach. Częściej młodsi
uczniowie (15 – 16 lat)  odwiedzali  sklep  z  dopalaczami.  Być może wpływ na wyniki  miał  fakt,
że  w okresie badania sklep funkcjonował w bezpośredniej bliskości jednego z gimnazjów. 

Tabela 21. Zakupy dopalaczy  dokonane przez uczniów w wieku 15-16 lat (odsetek badanych).

Tak Nie

W sklepie z dopalaczami 6,7 93,3

Przez internet 4,1 95,9

W inny sposób 4,5 95,5

Tabela 22. Zakupy dopalaczy  przez uczniów w wieku 17-18 lat (odsetek badanych).

Tak Nie

W sklepie z dopalaczami 7,5 92,5

Przez internet 3,6 96,4

W inny sposób 4,5 95,5
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         Jeżeli już młodzi ludzie dokonywali  zakupu dopalaczy to najczęściej  robili to w sklepie.
Niewielki odsetek młodzieży udzielił odpowiedzi, że nabywali te środki poprzez internet lub w inny
sposób.  Inny sposób to  prawdopodobnie  bezpośrednio  od innej  osoby (znajomy,  kolega  sprzedał,
poczęstował).

Tabela 23. Używanie dopalaczy (odsetek badanych).

Poziom klasy 0 1-2
razy

3-
5razy

6-9 razy 10-19
razy

20-39
razy

40 lub
więcej

Gimnazjum 

Kiedykolwiek 
w życiu 

90,2 7,5 0,8 0,4 0,0 0,4 0,8

W ciągu 
ostatnich 12 
miesięcy

94,3 3,1 0,8 0.8 0,0 0,0 1,1

W ciągu 
ostatnich 30 
dni 

94,3 3,8 0,0 0,4 0,0 0,0 1,5

Ponadgimnazjalne Kiedykolwiek 
w życiu

86,3 7,5 1,7 1,4 0,7 0,2 2,2

W ciągu 
ostatnich 12 
miesięcy

92,5 2,9 2,7 0,5 0,0 0,0 1,5

W ciągu 
ostatnich 30 
dni 

93,2 2,4 1,0 1,2 0,7 0,0 1,5

Wyniki pokazują, że kiedykolwiek w życiu dopalaczy używało 7,5 % uczniów ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Jeśli zawęża się okres używania dopalaczy (12 miesięcy przed badaniem oraz
30 dni przed badaniem) to odsetek używających tych środków zastępczych jest już znacznie niższy
i porównywalny w obu grupach wiekowych. 
Uzupełniając te wyniki danymi z wywiadów z młodzieżą wynika, że przeważa używanie określane
jako eksperymentowanie. Młodzi próbują z ciekawości tych środków, ale raczej nie pozostają przy ich
używaniu. Zdarzają się jednak osoby starsze zgłaszające się z problemem uzależnienia od dopalaczy.
W 2015 roku do Punktu Konsultacyjnego przy Stowarzyszeniu Nauczycieli „Zdrowa Szkoła” z tym
problemem  zgłosiło  się  6  dorosłych  osób  oraz  2  nieletnie,  z  czego  jedna  kontynuuje  leczenie
w placówce stacjonarnej. 

Z informacji uzyskanych od pracowników ośrodków MONAR wynika, że obserwuje się zwiększenie
liczby młodych pacjentów  używających dopalaczy (szybko ponoszą oni koszty wczesnego brania
narkotyków).
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Tabela 24. Dostępność dopalaczy (odsetek badanych).

Jak sądzisz, jak trudne byłoby dla Ciebie zdobycie „dopalaczy”, gdybyś tego chciał ?

Poziom klasy
Nie - 

możliwe
Bardzo
trudne

Dosyć
trudne

Dosyć 
łatwe

Bardzo
łatwe

Nie wiem

Gimnazjum 10,2 9,1 11,7 27,5 20,4 21,1

Ponadgimnazjalne 12,8 7,7 11,4 27,5 16,7 23,9

W obu grupach  wiekowych  młodzież  podobnie  ocenia  dostępność/możliwość  zakupu dopalaczy.
Odsetek gimnazjalistów, którzy mówią o dość łatwym czy łatwym dostępie do tych substancji wynosi
47,9 %,a starszych wynosi 43,9 %. Jako niemożliwe, bardzo trudne czy dość trudne ocenia 31, %
uczniów w wieku 15 – 16 lat oraz 31,9 % uczniów w wieku 17 – 18 lat. Odsetek uczniów, którzy nie
wiedzą gdzie nabyć dopalacze wynosi 21,1 % wśród gimnazjalistów oraz 23,9% wśród starszych.
To są te grupy młodych ludzi, którzy prawdopodobnie nie interesują się tym.  Niepokojące jest jednak,
że około połowa młodych badanych nie miałaby większej trudności z nabyciem dopalaczy.
Na koniec zapytano uczniów o ich ocenę ryzyka używania dopalaczy.

Tabela 25. Ryzyko używania dopalaczy (odsetek badanych).
Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie ryzykują, że sobie zaszkodzą (zdrowotnie lub w inny sposób), jeśli…

Poziom klasy
Nie ma
ryzyka

Małe ryzyko
Umiarkowa
ne ryzyko

Duże ryzyko Nie wiem

Gimnazjum

Próbują 1raz
lub 2 razy
dopalaczy 

8,0 20,5 30,3 26,9 14,4

Używają
dopalaczy
regularnie

5,3 2,3 3,0 75,5 14,0

Ponadgimnazjalne 

Próbują 1raz
lub 2 razy
dopalaczy

9,0 16,5 27,2 30,8 16,5

Używają
dopalaczy
regularnie

6,8 3,1 3,6 71,9 14,5

           Młodzi ludzie inaczej oceniają ryzyko używania dopalaczy biorąc pod uwagę częstotliwość
używania tych środków. Przy tzw.  eksperymentowaniu  obie grupy wiekowe podobnie postrzegają
jako małe ryzyko lub umiarkowane na poziomie: 28,5 % gimnazjaliści oraz 25,5% starsi. Natomiast
57,2 % gimnazjalistów także  w przy próbach używania dopalaczy widzi pewne ryzyko (umiarkowane
i duże) oraz analogicznie 58 % uczniów starszych. Przy regularnym używaniu dopalaczy znacznie
wzrasta  odsetek  uważających,  że  związane  jest  to  z  umiarkowanym i  dużym ryzykiem:  78,5  %
gimnazjalistów oraz 75,5% uczniów ponadgimnazjalnych.
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Pokazuje to, że młodzi znają ryzyko używania dopalaczy, rozróżniają niebezpieczeństwa związane
z eksperymentowaniem i z regularnym używaniem różnych środków zastępczych.  Jest  to pewnie
efekt prowadzonych działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz akcji propagandowych.
Bo przecież podobnie oceniają używanie innych substancji nielegalnych.
Wydaje  się  niebezpiecznym mówienie  o  ryzyku  używania  tylko  dopalaczy.  Powodować  to  może
większe  przyzwolenie na inne środki np. na  alkohol, przetwory konopi itp. 
W działaniach  profilaktycznych  powinniśmy  skupiać się ogólnie na  substancjach  psychoaktyw-
nych oraz promować zdrowy styl życia.

6.     Udział nieletnich w dokonaniu czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
         Dane z  policji  pokazują,  że następuje wzrost ilości  stwierdzonych przestępstw z ustawy
o przeciwdziałaniu  narkomanii..
Z  informacji  policji  wynika  też  ważny  fakt,  iż  większość  czynów  została  popełniona  przez
mieszkańców Starachowic.
Wstępne  analizy  stanu  zagrożenia  narkomanią  wskazują,  że  na  terenie  podległym  KPP
w  Starachowicach  istnieje  dostępność  takich  środków  jak  marihuana,  amfetamina  i  grzybki
halucynogenne. Praktycznie już od kilku lat odnotowywany jest również wzrost liczby mieszkańców
naszego miasta, którzy mają bezpośredni kontakt z narkotykami oraz osób, które te środki zażywają,
co potwierdzają również badania prowadzone na terenie  Starachowic.  Dane przedstawione w tym
opracowaniu to dane zamieszczone w systemie statystycznym Policji. W opracowaniu korzystano ze
statystyk w systemie rocznym, a tylko rok 2008 ujęty jest w opracowaniu za pierwsze sześć miesięcy.
Wskaźniki rozpatrywane w poniższych danych zależą głownie od efektywności pracy Policji  oraz
uzyskanych informacji.  Należy w tym momencie  stwierdzić,  że informacje  dotyczące  narkomanii
przekazywane są stosunkowo rzadko ,a jeśli już są one przekazywane to mają bezpośredni związek
z innymi czynami przestępczymi np. przestępstwami dokonanymi pod wpływem narkotyków, bądź
kradzieżami związanymi z pozyskaniem środków na ich zakup. 

Tabela 26. Przestępstwa  z  Ustawy   o   przeciwdziałaniu   narkomanii   na   terenie  podległym KPP   
w Starachowicach 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Przestępstwa
stwierdzone 

93 126 211 155 184 60 49

W tym popełnione
przez nieletnich

8 5 8 15 3 7 6

Podejrzani 
ogółem

27 21 53 70 59 19 bd

Osoby  dorosłe 21 19 46 56 58 bd bd

Nieletni 6 2 7 14 1 4 bd

Porównanie  tych  danych  do  2009  roku  było   utrudnione  ze  względu  na  zmiany  w  rozliczeniu
statystycznym.  Przestępstwa  stwierdzone  rozliczane  są  aktualnie  jako  przestępstwo  popełnione
w danym okresie, a nie jak poprzednio za każdy czyn przestępczy.
Porównując lata 2003 – 2004 do lat 2005 – 2007 na terenie Starachowic, odnotowano znaczny wzrost
ilości  przestępstw  z  ustawy  o  przeciwdziałaniu  narkomanii.  Znacznie  wzrosła  też  liczba  osób
podejrzanych co może świadczyć, że coraz większa liczba mieszkańców Starachowic ma bezpośredni
kontakt  z  narkotykami.  Za  wysoce  niepokojący  w  tym  czasie  możemy  uznać  znaczny  wzrost
nieletnich sprawców tego rodzaju przestępstw. W rozmowach z policjantami KPP w Starachowicach
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zajmującymi się przestępczością narkotykową ustalono, że na trenie Gminy Starachowice dostępne są
następujące środki psychoaktywne: marihuana, amfetamina ekstazy, grzybki halucynogenne.
Dane za 2010 i 2011 rok również są niepokojące:
- 2010 r. wszczęte postępowania – 25 spraw,
- 2011 r. wszczęte postępowania -  43 sprawy,
- podejrzani w 2010 r. – 82 osoby, w tym 5 osób nieletnich,
- podejrzani w 2011 r. – 53 osoby, w tym 7 osób nieletnich.
Z  informacji  uzyskanych  z  KPP  wynika,  że  obserwuje  się  tendencję  wzrostową,  jeżeli  chodzi
o  stwierdzenie  przestępstw wynikających z  ustawy o  przeciwdziałaniu  narkomanii.  Najliczniejsza
grupa sprawców mieści się w przedziale wiekowym 20 - 28 lat.
W 2012 r. rośnie nadal liczba przestępstw wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
wszczęto  38  postępowań  (50  sprawców,  w  tym  5  nieletnich).  W większości  przypadków jest  to
posiadanie narkotyków. 
W 2013 r. ujawniono 56 przestępstw naruszających ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, w 2014 r.
ujawniono 62 przestępstwa naruszające art.  62  ustawy przepisy karne ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii , 8 przestępstw w związku z naruszeniem art. 59 ustawy oraz 2 przestępstwa naruszające
art. 58 cyt. ustawy, sprawcą jednego był nieletni.
Na dzień  30.09.2015 r.  stwierdzono 32 naruszenia  przepisów karnych ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii, nie stwierdzono udziału osób nieletnich.
W 2012 roku zatrzymano 6 kierowców pozostających pod wpływem środków odurzających. Nato-
miast w 2013 roku  zatrzymano już 15 takich kierowców, (2014 r. i 2015 r brak danych).

7. Dane na temat ilości osób ze zdiagnozowanym uzależnieniem od narkotyków.
W  Starachowicach  od  listopada  1994  roku  realizowany  jest  program  metadonowy  dla

dorosłych użytkowników opiatów. Aktualnie w programie uczestniczy 24 pacjentów ze Starachowic,
Skarżyska, Kielc, Nowej Dęby, Dębicy  i Rzeszowa:

 6 pacjentów ze Starachowic,
 10 pacjentów ze Skarżyska Kamiennej,
 1 pacjent z Kielc,
 2 pacjentów z Nowej Dęby
 5 pacjentów z Rzeszowa

Program  Metadonowy  powstał  w  ramach  i  był  częścią  składową  realizowanego  przez  Instytut
Psychiatrii  i  Neurologii  w  Warszawie  Program  Zapobiegania  Narkomanii  „Odlot”,  podlegał
nadzorowi  IPiN.  Jako  samodzielny  program  funkcjonuje  od  2000  roku.  Zgodnie  z  ustawą
o Przeciwdziałaniu  Narkomanii,  może  być  prowadzony,  wyłącznie  przez  publiczny zakład  opieki
zdrowotnej. Program w Starachowicach na prowadzenie działań uzyskał zgodę wojewody. 
Program realizowany w Starachowicach ma swoją specyfikę – oddziaływaniami objęto wszystkich
uzależnionych  od  opiatów  z  terenu  miasta,  z  czego  3  osoby  nie  przyjmowały  metadonu,  ale
współpracowały z personelem nad utrzymaniem abstynencji. Jest to może niewielkie przedsięwzięcie
w  porównaniu  z  innymi  dużymi  programami,  ale  w  warunkach  małego  miasta  pozwoliło  na
kompleksowe  rozwiązywanie  problemu  narkomanii  wśród  dorosłych  uzależnionych  od  opiatów.
Łącznie  w pierwszej  fazie  programu leczeniem zostało  objętych 22 osoby,  z  których aktualnie  6
kontynuuje przyjmowanie metadonu – są to  osoby z pierwotnej  grupy /wszyscy ze Starachowic/.
Aktualnie  w  programie  uczestniczy  24  pacjentów  objętych  leczeniem  w  ramach  Programu
Metadonowego.  Od  początku  funkcjonowania  Programu  obowiązywały  zasady,  które  zgodne  są
z  aktualnymi  wymaganiami  ustawy o  przeciwdziałaniu  narkomanii  oraz  rozporządzeniami  w tym
zakresie. Celem realizowanego w Starachowicach Programu jest:

 poprawa stanu somatycznego i psychicznego pacjentów,
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 readaptacja osób uzależnionych,
 ograniczenie rozprzestrzeniania zakażeń HIV i innych.

Program  realizowany  w  Starachowicach  polega  na  podawaniu  metadonu  w  warunkach
ambulatoryjnych. Do sukcesów programu należy zaliczyć, fakt iż w mieście nie powiększa się liczba
osób  uzależnionych  od  opiatów.  6  pacjentów  przeszło  już  na  pełną  abstynencję  od  substancji
psychoaktywnych – „wyzerowani”.
         Dla pacjentów używających substancji psychoaktywnych (okazjonalnie czy uzależnionych)
innych niż opiaty istnieje oferta podjęcia leczenia w dwóch  placówkach:
- Poradnia Leczenia Uzależnień przy PZOZ,
- Punkt Konsultacyjny dla Uzależnionych i ich Rodzin przy Stowarzyszeniu Nauczycieli „Zdrowa
Szkoła”.
W  przypadku  osób  używających  narkotyki  psychiatrzy  wystawiają  skierowania  do  placówek
lecznictwa stacjonarnego. Nie sprawdziły się formy łączenia pacjentów z uzależnieniem od alkoholu
i osób z uzależnieniem od narkotyków.  
         Poradnia Leczenia Uzależnień  zatrudnia lekarza psychiatrę, czterech  specjalistów terapii
uzależnień  oraz pielęgniarkę i prowadzi:
- substytucyjne leczenie metadonem (wyżej opisane), 
-  diagnozę,  terapię  osób  używających  substancji  psychoaktywnych;  poradnictwo  dla
współuzależnionych,
- badania diagnostyczne na obecność substancji psychoaktywnych w moczu; rodzice mogą poznać
zasady pobierania moczu do badań, omówić wyniki badań, a także swoje obawy i przygotować się na
rozmowę z dzieckiem;
Wszystkie zgłaszające się osoby uzyskują pomoc. Każdy pacjent ma także możliwość wyboru miejsca
leczenia – przekazywana jest szczegółowa informacja o innych placówkach leczenia ambulatoryjnego
lub  stacjonarnego  na  terenie  województwa lub  kraju.  Dzięki  współpracy z  niektórymi  ośrodkami
(Ośrodek  Rehabilitacji  Dzieci   i  Młodzieży  w  Lutej  k/Stąporkowa  ,  Ośrodek  „San  Damiano”
w Chęcinach i inne) możliwe jest w miarę szybkie umieszczanie pacjentów w placówkach lecznictwa
stacjonarnego.  
Punkt  Konsultacyjny dla  Uzależnionych  i  ich  Rodzin  przy  Stowarzyszeniu  Nauczycieli  „Zdrowa
Szkoła”  - zatrudniony specjalista terapii uzależnień, osoba w trakcie szkolenia na specjalistę terapii
uzależnień,  psycholog.
W 2007 roku zarejestrowano w Punkcie 20 osób, w tym 4 osoby nowe, po raz pierwszy zgłoszone na
terapię.  Z pomocy terapeutycznej korzystały  także 4 osoby, które opuściły ośrodki terapeutyczne.
Zarejestrowani  pacjenci  Punktu  w  2010  roku  to  głównie  osoby  pełnoletnie,  dziesięcioro  z  nich
w wieku powyżej 20 lat. W 2011 roku to 25 osób, w tym 8 nowych. Dwóch pacjentów kontynuuje
terapię w placówkach stacjonarnych. 
W 2012 r. w Punkcie udzielono porad dla 23 rodzin, z czego 16 pozostawało w stałym kontakcie
z terapeutą.
Ilość osób:  terapia  indywidualna 12 osób,  poradnictwo 25 osób.  Natomiast  w 2013 r.  w Punkcie
zarejestrowano 35 osób. W terapii indywidualnej uczestniczyło 15 dorosłych osób oraz 11 nieletnich
pacjentów. 
W  ramach  działania  Punktu  prowadzone  są  także  konsultacje  dla  rodziców  zaniepokojonych
zachowaniem  swoich dzieci oraz terapia dla rodzin.
W 2014 r. z pomocy Punktu, skorzystało: dorośli (rodzice) – 21 osób, młodzież ucząca się  (szkoły
ponadgimnazjalne)–  15  osób,  uczniowie   (gimnazja)  –  8  osób,  terapią  objęto  12  osób;  pozostałe
osoby:  konsultacje, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, przerwana terapia (złamanie abstynencji),
- realizatorzy programu:  3 specjalistów terapii  uzależnień (w tym jeden w trakcie egzaminów);  dwie
osoby to  trenerzy programu FreD; jeden trener programu Candis;
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- poradnictwo rodzinne: 216 godzin , grupa wsparcia dla rodziców: 96 godzin (7 osób), interwencje
kryzysowe – 30 godzin (10 osób).
Zaobserwowano nasilenie zjawiska używania substancji psychoaktywnych, w środowisku  szkolnym
oraz wśród osób dorosłych. 
Wśród  dorosłych  problemem  staje  się  używanie  substancji  psychoaktywnych  w  środowisku
pracowniczym (praca zmianowa). W 2014 roku z tej grupy  w terapii pozostawało 4 osoby. Z ich
informacji wynika, że w narkotyki zaopatrywali się właśnie w miejscu pracy, że wiele osób pracuje
pod  wpływem  środków  odurzających.  Najczęściej  jest  to  amfetamina  oraz  przetwory  konopi
indyjskich.  Na dzień 30.09.2015 r.: terapia indywidualna – 12 osób, terapia rodzin 6 rodzin – 14 osób,
porady  i konsultacje – 40 osób, z czego przynajmniej połowa korzystała z poradnictwa wielokrotnie,
        W poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w  roku  szkolnym  2014/2015  (stan  na  dzień
30.08.2015 r.) zarejestrowano 4 osoby nieletnie z problemem używania substancji psychoaktywnych.
Uzupełnieniem  danych  oficjalnych  są  informacje  uzyskane  od  samych  młodych  ludzi,  którzy
sygnalizują  fakt  znacznego  rozpowszechnienia  używania  substancji  psychoaktywnych  w  ich
środowiskach  rówieśniczych  oraz  łatwą dostępność  do  tych  środków.   Dużą rolę w formułowaniu
takich opinii mają zapewne ich przekonania normatywne.
Informacje od pacjentów Punktu Konsultacyjnego wskazują na pewne rozpowszechnienie zjawiska
używania  marihuany  i  amfetaminy  w  środowisku  osób  dorosłych  (nie  uczniów)  na  przykład
w miejscach pracy -  II  i  III  zmiana (brak oficjalnych danych w tym zakresie).  W dalszym ciągu
szczególnie trudną grupą użytkowników są młodzi ludzie w wieku 20 – 25 lat, którzy nigdzie nie
pracują  i nie uczą się - pozostają poza wszelkimi zinstytucjonalizowanymi formami oddziaływań,
a  rodzice  często  nie  mają  na  nich  wpływu.  Nie  są  oni  zmotywowani  do  podejmowania  leczenia
i dopiero w przypadku ponoszenia wysokich kosztów zdrowotnych bądź społecznych podejmują jakąś
formę terapii. Zagrożenie wyrokiem sądowym, karą pozbawienia wolności,  zmusza niektóre osoby
do szukania pomocy. Nie zawsze ta zewnętrzna motywacja do podjęcia leczenia jest jednak trwała. 
Nie jest to specyfika Starachowic, ale w ogóle problem w lecznictwie osób używających substancji
psychoaktywnych – legalnych (alkohol) czy nielegalnych (narkotyki). 

8. Posiadane zasoby.  
            We wszystkich placówkach oświatowych pracują przeszkoleni nauczyciele i pedagodzy
przygotowani  do  prowadzenia  zajęć  profilaktycznych,  postępowania  z  uczniem  podejrzanym
o  używanie  narkotyków.  Uczestniczyli  w  szkoleniach  prowadzonych  przez  osoby  pracujące
w ośrodkach dla uzależnionych, ćwiczyli swoje umiejętności praktycznie.
We  wszystkich  placówkach  realizowane  są  różnorodne  zajęcia  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień
zgodnie  z  opracowanymi przez szkoły Programami Profilaktycznymi,  które są  integralną częścią
Programów Wychowawczych.
W starachowickich   szkołach podstawowych i gimnazjach realizowany jest program profilaktyczny
“Spójrz Inaczej”. Jest to program  prowadzony w placówkach oświatowych w całym kraju od ponad
15  lat.  Pozytywnie  zaopiniowany  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej,  Państwową  Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Wyniki ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród realizatorów programu wskazują, na dobry
jego  odbiór  w  środowiskach  uczniowskich  oraz  ich  rodziców.  Nauczyciele  (zwłaszcza  z  klas
nauczania  początkowego)  mają  możliwość  obserwowania  każdego  dnia  swoich  uczniów
i  monitorowania  efektów  programu.  Zajęcia  z  dziećmi  prowadzone  są  metodami  aktywnymi
i obejmują pięć działów tematycznych, jakie ważne są  w profilaktyce uzależnień.
1. Emocje 
2. Funkcjonowanie w grupie.
3.Budowanie własnego poczucia wartości.
4. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
5. Troska o zdrowie i problemy uzależnień. 
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Nauczyciele  podkreślają,  że  w  klasach  nastąpiła  poprawa  w  relacjach  rówieśniczych,  relacjach
z wychowawcą. Uczniowie prezentują większą świadomość dotyczącą własnego zdrowia. W klasach
wyższych  zapewniona  jest  kontynuacja  tego  programu,  a  scenariusze  zawierają  nowe  treści
dostosowane do poziomu  rozwoju uczniów. Dlatego wskazana jest systematyczne prowadzenie zajęć
„Spójrz Inaczej”, co podnosi ich  skuteczność. Ważnym zasobem gminy jest to, że w szkołach pracuje
ponad 100 realizatorów tego programu. Przygotowani zostali do realizacji „Spójrz inaczej” w trakcie
zajęć warsztatowych prowadzonych przez trenerów programu. Planowana jest ewaluacja zewnętrzna
programu, we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii (przeszkolenie kadry
oraz realizacja zajęć sfinansowana została ze środków GPPiRPA oraz GPPN).
W Punkcie Konsultacyjnym dla Uzależnionych i ich Rodzin pracuje 2 certyfikowanych specjalistów
terapii uzależnień,  psycholog.  2 specjalistów terapii uzależnień posiada  kwalifikacje do prowadzenia
terapii osób uzależnionych od przetworów konopi – program niemiecki Candis. 
Nową  formą  pracy  z  młodymi  ludźmi  użytkownikami  substancji  psychoaktywnych
(eksperymentujący) jest realizacja programu wczesnej interwencji „FreD Goes Net”. Jest to program
kierowany do młodych ludzi,  którzy jeszcze nie są uzależnieni i  po raz pierwszy ponoszą koszty
używania substancji  psychoaktywnych (kłopoty w szkole,  konflikt  z  prawem,  itp.).  W 2012 roku
zrealizowano  4  grupy  warsztatowe  dla  40  osób.  W  2013  i  2014   roku  zrealizowano  4  grupy
warsztatowe dla 61 osób, a w 2015 roku zrealizowano już zajęcia dla 4 grup – 35 osób.
      Gmina przekazuje znaczne środki na organizowanie zajęć pozalekcyjnych na terenie placówek
oświatowych oraz dofinansowuje działalność świetlic środowiskowych i grup terapeutycznych.
Wiele  placówek  w  mieście  prowadzi  działalność  ukierunkowaną  na  rozwiązywanie  problemów
młodych ludzi,  ale  brakuje skoordynowanej  współpracy w tym zakresie.  Partnerami w realizacji
zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii mogą być:

1. Placówki oświatowe.
2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.
3. Organizacje pozarządowe.
4. Zespoły muzyczne, taneczne (2 szkoły tańca), Państwowe Ognisko Plastyczne, Młodzieżowy

Dom Kultury, Starachowickie Centrum Kultury.
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
6. Komenda Powiatowa Policji.
7. Poradnia Leczenia Uzależnień przy PZOZ.      

Miasto dysponuje bazą do prowadzenia zajęć sportowych: stadion, hale sportowe, basen, zbiorniki
wodne,  ściankę  wspinaczkową,  strzelnicę.  Młodzieżowy  oddział  PTTK  posiada  rowery  do
wypożyczenia.

              Gmina  posiada  wyniki  badań  ankietowych  przeprowadzonych  wśród  uczniów
starachowickich  szkół  m.in.  na  temat  rozpowszechnienia  używania  substancji  psychoaktywnych.
Dane z lat 1998, 2001, 2003, 2006, 2011 i 2015 r. pokazują dynamikę zjawiska. 
Cenne informacje dotyczące problemów narkotyków i narkomanii zawarte są również w Raportach
z 2008, 2010, 2011 i 2013 r. „Diagnoza problemów używania substancji psychoaktywnych …… ”.
Efektem opracowania diagnozy (oceny wstępnej) jest sformułowanie dominujących problemów, które
są wyrazem aktualnej sytuacji:

Problem główny:  
Utrzymujący się wysoki poziom zjawiska używania substancji psychoaktywnych  w społeczności
lokalnej.
         Dane z  raportu  wskazują  na  konieczność ścisłej  współpracy i  systematycznej  wymiany
informacji  pomiędzy  instytucjami  działającymi  w  sferze  profilaktyki  uzależnień  i  przemocy  w
rodzinie. 
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Realizowane  programy  profilaktyczne  powinny  być  poddawane  sprawdzeniu  pod  względem  ich
efektywności  i skuteczności.
Na  wysokim  poziomie  utrzymują  się  rozmiary  zjawiska  używania  substancji  psychoaktywnych.
W 2015 roku możemy mówić o pewnej stabilizacji zjawiska w środowisku młodych ludzi (uczniowie
szkól  gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych),  ale  na  niestety dość  wysokim poziomie.   Natomiast
w przypadku dorosłych brak odniesień do innych danych. Jednak liczba zarejestrowanych pacjentów
(dorosłych) oraz dane z wywiadów wskazują na występowanie problemu, który staje się widoczny
gdy pacjenci ponoszą duże koszty swojego używania narkotyków.  
Pomimo  podejmowanej  współpracy  z  rodzicami  np.  w  formie  warsztatów,  wywiadówek
profilaktycznych,  oddziaływania  te  wciąż  nie  przynoszą  zamierzonych  efektów.  Działania  te
wymagają dalszej  kontynuacji,  rozszerzenia form współpracy,  w tym z instytucjami pomocowymi
i placówkami edukacyjnymi.
Wpływ  na  zjawisko  wciąż  utrzymującego  się  wysokiego  poziomu  zjawiska  używania  środków
psychoaktywnych w środowisku lokalnym, mają także nasilające się problemy rodzinne takie jak:
wyjazdy za granicę jednego lub dwojga rodziców, brak należytej  opieki nad dziećmi,  wsparcia ze
strony  rodziny  w  rozwiązywaniu  problemów  emocjonalnych  jej  członków,  osłabienie  więzi
rodzinnych,  dysfunkcje  i  patologie  w  rodzinach.  Oprócz  problemów  rodzinnych  na  pewno  duży
wpływ ma moda na stosowanie różnych używek i styl życia młodych ludzi.

Problemy szczegółowe
1. Utrzymujący  się  wysoki  poziom  dostępności  narkotyków  dla  dzieci,  młodzieży  oraz  osób
dorosłych.

             Młodzież wciąż deklaruje znaczą łatwość dostępu do środków psychoaktywnych (legalnych
i  nielegalnych  -  zwłaszcza  marihuany).  Miejscami  gdzie  najczęściej  kupuje  się  narkotyki  są:
dyskoteki, bary,  mieszkanie dilera, szkoła. Policja ma utrudnione zadanie, ponieważ bardzo często
narkotyki udostępniane są w gronie kolegów. Wówczas panuje większa solidarność oraz utrzymywana
jest tajemnica. Osoby realizujące zajęcia w szkołach sygnalizują, że fakt składania zeznań spotyka się
zawsze z dużym potępieniem wśród młodych ludzi. Natomiast samo rozprowadzanie narkotyków nie
jest przez nich oceniane negatywnie „przecież nikt nikogo nie zmusza do kupowania", oceniają je
w kategoriach  rynkowych  -  tam gdzie  jest  popyt  jest  także  i  podaż.  Nauczyciele  coraz  częściej
potrafią rozpoznać,  że uczniowie  mogą być  pod wpływem  narkotyków. Chyba nie ma już takiej
placówki  w mieście,  której  dyrekcja  zaprzeczałaby obecności  substancji  psychoaktywnych  wśród
uczniów.  

2  Niski  poziom  rzetelnej  wiedzy  wśród  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  na  temat  zagrożeń
związanych  z używaniem narkotyków, w tym dopalaczy.

         Mało jest systematycznie prowadzonych działań edukacyjnych kierowanych do różnych grup
odbiorców.  Nie  są  widoczne  kampanie  informacyjne,  mała  ilość  broszur  i  ulotek  przekazujących
rzetelną wiedzę na temat  zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Niska jest
świadomość  problemu  wśród  osób  dorosłych  –  należy  wzmocnić  wiedzę  pracodawców,  lekarzy
rodzinnych czy medycyny pracy. Służba zdrowia chyba zbyt mało współpracuje z instytucjami pomo-
cowymi.  Przykładem dobrej  współpracy może być oddział  dziecięcy w PZOZ w Starachowicach,
który zawsze reaguje na przypadki zgłoszeń młodych ludzi w związku   z zatruciem alkoholem czy
innymi  substancjami  odurzającymi;  rodzice  dostają  informację  gdzie  i  jak  szybko  mogą  uzyskać
pomoc. Nie ma takich przykładów w przypadku osób dorosłych. 
Niski  poziom  wiedzy  dotyczy  także  realizatorów  zajęć  prowadzonych  dla  uczniów.  Trudno  im
prowadzić  rzetelną dyskusję z młodzieżą, która posiada wiele argumentów zaczerpniętych z internetu
czy też od innych użytkowników. 
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3. Niski  poziom  umiejętności  dzieci  i  młodzieży  w  radzeniu  sobie  z  trudnymi  sytuacjami,
(emocjami, rozwiązywaniem konfliktów).

           Młodzi ludzie często nie potrafią samodzielnie radzić sobie z osobistymi problemami, trudno-
ściami.  Bywają  pozbawieni  opieki  i  pomocy  ze  strony  dorosłych  -  nieobecni  lub  niewydolni
wychowawczo rodzice. Nauczyciele ograniczający się do wypełniania funkcji edukacyjnych nie mają
czasu dla uczniów w trakcie zajęć szkolnych. Brak specjalistycznej oferty wspierania młodych ludzi
w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Młodzi nie znają też miejsc, gdzie mogą uzyskać pomoc
w  przypadku  trudnych  osobistych   problemów  –  to  smutny  wniosek  z  debaty  młodzieżowej
zorganizowanej przez KPP w Starachowicach.. 
Brakuje oferty zajęć doskonalących umiejętności interpersonalne. Objęte są nimi wybrane klasy lub
grupy  młodzieży, a nie cała społeczność szkolna w obrębie danej placówki.
Od kilku lat coraz więcej klas objętych jest programem „Spójrz Inaczej”. Efekty realizacji w szerokim
zakresie programu będą możliwe do poznania w dłuższym czasie – na razie obejmuje on głównie
młodsze  klasy szkół podstawowych.

4. Brak atrakcyjnych dla młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

          Mimo bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych na terenie placówek oświatowych oraz w innych
miejscach  uczniowie  często  deklarują,  że  nie  mają  gdzie  i  jak  spędzać  czasu  wolnego.  Należy
dokładniej  przeanalizować  problem:  czy  proponowane  formy  spędzania  czasu  wolnego  są
nieatrakcyjne dla młodzieży czy też preferuje ona niezorganizowane formy bez opieki dorosłych.
Młodzież  nadal  twierdzi,  że  w  Starachowicach  nie  ma  co  robić  w  wolnym  czasie.  Być  może
proponowana oferta dotyczy gównie osób uzdolnionych, zainteresowanych realizacją swoich pasji.
Brak oferty powszechnej dla szerokiej grupy odbiorców, którzy może chcieliby zmieniać aktywności,
nie tylko uprawiać sport.

5. Dość  duża   tolerancja  młodzieży  dla  zachowań  związanych  z  używaniem  substancji
psychoaktywnych takich jak alkohol, narkotyki, palenie papierosów, zażywanie dopalaczy.

          Młodzi ludzie uważają, że niektóre narkotyki są mniej szkodliwe i niebezpieczne niż alkohol –
podają przykład marihuany. Nie bez znaczenia jest także nagłaśniany medialnie przekaz o zasadności
legalizacji niektórych narkotyków. Uzasadniają swoje przekonania podając  przykłady ludzi, którzy
palą już wiele lat i prowadzą normalne życie – zawodowe i rodzinne. Nakłada się tu także ogromne
nagłośnienie medialne dyskusji na temat legalizacji marihuany. Młodzi ludzie czerpią wiedzę na temat
środków psychoaktywnych z internetu, wypowiedzi innych użytkowników itp. W mediach niektóre
znane postacie z życia kultury promują modę na używanie przetworów konopi.

6. Niski poziom umiejętności wychowawczych rodziców.

        Rodzice nie radzą sobie w rozwiązywaniu problemów swoich dzieci, zwłaszcza, gdy obciążeni są
pracą  i  mają  dla  nich  mało  czasu.  Brakuje  specjalistycznych  placówek  wspierających  rodziców
napotykających na problemy wychowawcze. W istniejących placówkach często trzeba długo czekać
na poradę. Wielu rodziców nie dostrzega problemów swoich dzieci, lekceważy je. Wielu rodziców nie
przyznaje się do problemów wychowawczych, uważając je za wstydliwe, podważające ich autorytet.
W zakresie pracy z rodzicami dorosłych dzieci uzależnionych brak szerszej oferty. 
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Zadania i sposoby  ich  realizacji

Zadanie I
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób
zagrożonych uzależnieniem.

1. Prowadzenie  poradnictwa i  konsultacji   dla  osób uzależnionych  i  ich  rodzin  (  konsultacje
indywidualne,  spotkania  terapeutyczne,  wsparcie  psychologiczne,  pomoc w rozwiązywaniu
problemów) oraz prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii.

2. Realizacja  programów  terapeutyczno  –  edukacyjnych  dla  osób  uzależnionych
i  eksperymentujących  z  narkotykami,  w  tym  prowadzenie  grup  terapeutycznych  i  grup
wsparcia dla osób uzależnionych oraz treningi umiejętności interdyscyplinarnych.

3. Przygotowanie dodatkowej kadry specjalistycznej do pracy z osobami używającymi narkotyki.
4. Zapewnienie pomocy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

Zadanie II
Podniesienie  poziomu  wiedzy  społeczeństwa  na  temat  problemów  związanych  z  używaniem
środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. Promocja zdrowego stylu życia.

1. Prowadzenie  kampanii  edukacyjnych  obejmujących  problematykę  narkomanii,  używania
dopalaczy, adresowanych w szczególności do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych
i  ponadgimnazjalnych  (w  tym  finansowanie  wykonania  lub  zakupu  materiałów
profilaktycznych,  broszur,  plakatów,  książek  specjalistycznych  oraz  innych  materiałów
informacyjnych,  edukacyjnych,  promocyjnych,  a  także  nagród  w  konkursach,  zawodach).
Udział  w lokalnych i  ogólnopolskich  kampaniach i  akcjach  informacyjno -  edukacyjnych.
Przygotowanie materiałów informacyjnych dla pracodawców.

2. Organizacja konkursów, festynów, imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych, turystyczno
- krajoznawczych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta (zakup nagród i upominków).

3. Kolportaż materiałów edukacyjnych na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych.

4. Szkolenia dla przedstawicieli różnych grup zawodowych.

Zadanie III
Wspieranie organizowania i prowadzenia na terenie placówek oświatowych zajęć i programów
profilaktycznych dla dzieci,  gimnazjalnej młodzieży.

1. Dofinansowanie  i  nadzór  nad  realizacją  programów  profilaktyczno  –  edukacyjnych,
socjoterapeutycznych  prowadzonych  na  terenie  szkół,  w  placówkach  wsparcia  dziennego
(w tym dożywanie dzieci biorących udział  w zajęciach)  oraz zapewnienie materiałów dla
uczniów.

2. Wspieranie  merytoryczne kadry pedagogicznej  przy opracowywaniu  szkolnych programów
profilaktycznych.

3. Podniesienie poziomu umiejętności  interpersonalnych uczniów, promowanie zdrowego stylu
życia. 

4. Wspieranie dotychczasowej działalności instytucji, klubów sportowych działających na terenie
miasta  i oferujących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu.
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5. Organizowanie  kampanii  szkolnych  organizowanych  i  przeprowadzanych  przez  uczniów
obejmujących np. kilka placówek oświatowych.

Zadanie IV
Udzielanie  osobom,   rodzinom,  w  których  występują  problemy  narkomanii  pomocy
psychospołecznej  i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

1. Stworzenie możliwości nieodpłatnego korzystania z pomocy prawnej oraz psychologicznej
w punkcie  uruchomionym na terenie  gminy dla  rodzin,  w których występuje  problem
narkomanii.

2. Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjno – informacyjnych o istocie uzależnień
i lokalnym systemie pomocy.

3. Publikowanie  w lokalnych  mediach informacji  o  możliwościach  uzyskania  pomocy na
terenie miasta Starachowice.

Zadanie V 
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej w zakresie
rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla  dzieci i młodzieży.

1. Doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych  w problematykę narkomanii,  (dopalaczy),
poprzez  organizację  szkoleń,  wymianę  doświadczeń,  zwiększenie  ilości  kompetentnych
realizatorów programów profilaktycznych.

2. Udzielanie  pomocy  szkołom  w  zakresie  podniesienia  poziomu  wiedzy  
i umiejętności rodziców / prawnych opiekunów na temat zagrożeń związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych – wywiadówki profilaktyczne.

3. Prezentacja  w  lokalnych  mediach  wiedzy  na  temat  szkodliwości  używania  substancji
psychoaktywnych.

  
Zadanie VI
Wspomaganie działalności  instytucji,  stowarzyszeń i  osób fizycznych służącej  rozwiązywaniu
problemów narkomanii.

1. Stworzenie  systemu  współpracy  placówek,  organizacji  i  stowarzyszeń  działających  
w  obszarze  profilaktyki  i  terapii  uzależnień  -  powołanie  do  działania  zespołu
interdyscyplinarnego.

2. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w zakresie organizowania akcji profilaktycznych
skierowanych do młodzieży i dorosłych mieszkańców Starachowic na tematy kryminogennych
skutków używania narkotyków oraz dopalaczy.

3. Wspieranie w różnej formie instytucji,  stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, placówek
wsparcia dziennego (o których mowa w przepisach i  wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej),  realizujących  swoje  działania  statutowe  związane  z  przeciwdziałaniem
narkomanii.

4. Dofinansowanie  zorganizowanych  form  wypoczynku  letniego  z  realizacją  programu
profilaktyczno  -  terapeutycznego  dla  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin  dysfunkcyjnych
i patologicznych.

5. Współudział  w  działaniach  promujących  zdrowy  i  bezpieczny  sposób  spędzania  czasu
wolnego przez dzieci i młodzież – rozwój zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych na terenie
miasta. Finansowanie lub dofinansowanie konkretnych projektów i działań profilaktycznych.
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Zadanie VII
Pomoc społeczna osobom uzależnionym, ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Integracja tej grupy osób ze środowiskiem lokalnym – z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego.

1. Podejmowanie działań interdyscyplinarnych wraz z MOPS na rzecz osób, rodzin znajdujących
się w sytuacji kryzysowej wynikającej z ubóstwa i wykluczenia społecznego.

2.  Współpraca z MOPS w zakresie udzielanie pomocy uzależnionym i ich rodzinom  zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej.

Zadanie VIII  
Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii.

1. Zorganizowanie i przeprowadzanie monitoringu diagnozy sytuacji gminy w zakresie używania
środków psychoaktywnych.

2. Współpraca z: MOPS, KPP,   Punktem Konsultacyjnym dla Uzależnionych i ich Rodzin przy
Stowarzyszeniu  Nauczycieli  „Zdrowa  Szkoła”,placówkami  oświatowymi,  Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną, organizacjami  pozarządowymi.

3. Ujednolicenie systemu zbierania danych (arkusz zbiorczy, zaplanowane obszary i wskaźniki
badań, terminy, osoby odpowiedzialne itp.). 

Źródła finansowania.
1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii  pochodzą  z  opłat  za  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów alkoholowych (zgodnie
z art. 18 ² ustawy).

2. Szacunkowa  wielkość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  realizację  zadań
przewidzianych  w  Programie  określa  „Ramowy  Plan  Finansowania  zadań  Gminnego
Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.”

3. Zlecanie zadań określonych w Programie następuje poprzez udzielenie dotacji na wsparcie lub
powierzenie ich realizacji  – po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert  ogłoszonego na
podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), poprzez udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie  usług  lub  dostaw  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.01.2004  r.  –  Prawo  zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 późn. zm.) oraz na podstawie innych obowiązujących
przepisów w tym zakresie.

Realizatorzy Programu.
1. Program realizowany jest przez Urząd Miejski w Starachowicach – Referat Edukacji, Kultury,

Sportu, Turystyki i Promocji Miasta przy współudziale organizacji pozarządowych, a także
gminnych jednostek oraz  innych podmiotów, którym zlecono realizację  zadań określonych
w Programie   i Ramowym Planie Finansowania.

2. Realizację  Programu  koordynuje  Referat  Edukacji,  Kultury,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji
Miasta  Urzędu Miejskiego   w Starachowicach.
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