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Sytuacja w województwie małopolskim w zakresie zagrożeń 

uzależnieniami. Perspektywa lokalna 



                      ESPAD 2015 - MAŁOPOLSKA 

Badaniem objęto młodzież w przedziale wiekowym : 

15-16 lat ( III klasa gimnazjum )  56 klas – 962 uczniów 

17-18 lat ( II klasa szkół ponadgimnazjalnych ) 56 klas -1022 uczniów 

Ceel badawcze: 

 Ocena rozmiarów zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród 

młodzieży szkolnej w małopolsce 

 Identyfikacja i pomiar czynników wpływających na rozmiary zjawiska, 

zarówno po stronie popytu jak podaży w województwie 

 Śledzenie trendów w zakresie używania substancji przez młodzież oraz 

czynników warunkujących to zjawisko  

 

 



                      

 Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych 

 Wzory picia alkoholu 

 Rozmiary zjawiska nietrzeźwości 

 Rozpowszechnienie używania substancji 
nielegalnych 

  Dostępności substancji legalnych i nielegalnych 

 Postawy wobec różnych substancji 
psychoaktywnych 

 

Co badano  



                      Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy pili 

napoje alkoholowe:  



ODSETKI UCZNIÓW W WIEKU 17-18 LAT, 

KTÓRZY PILI NAPOJE ALKOHOLOWE:  



            KRYTERIUM   : SILNE UPICIE  

                                 PORÓWNANIE  

GRUPY III KLAS GIMNAZJUM Z II KLASAMI SZKÓŁ PONAD GIMNAZJALNYCH             

Silne upicie 



                      Odsetki uczniów w wieku 15-16 lat, którzy używali 

poszczególnych środków chociaż raz w swoim życiu 



ODSETKI UCZNIÓW W WIEKU 17-18 LAT, KTÓRZY UŻYWALI 

POSZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW CHOCIAŻ RAZ W SWOIM ŻYCIU 

 



OCZEKIWANIA WOBEC ALKOHOLU UCZNIÓW (15-16 LAT) 



PORÓWNANIE OCZEKIWAŃ WOBEC ALKOHOLU UCZNIÓW KLAS  

GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W MAŁOPOLSCE 



 Młodzież w wieku 15-16 lat zdecydowanie częściej spodziewa się 

negatywnych skutków używania alkoholu 

 

 Wśród młodzieży w wieku 17-18 lat przewidywanie negatywnych 

skutków  użycia alkoholu jest niższe 

 

 Oczekiwania co do pozytywnych skutków używania alkoholu wzrasta w 

grupie 17-18 latków 

 



POZWOLENIE ZE STRONY RODZICÓW NA PICIE NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH (ODSETKI UCZNIÓW W WIEKU 15-16 LAT) 



POZWOLENIE ZE STRONY RODZICÓW NA PICIE NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH (ODSETKI UCZNIÓW W WIEKU 17-18 LAT) 



POSTAWY RODZICÓW WOBEC PICIA MŁODZIEŻY W OPINII  

BADANYCH 

 Przyzwolenie ze strony rodziców na picie alkoholu przez 

młodzież  wzrasta wraz z wiekiem młodzieży  

 Odpowiedź „trudno powiedzieć „ sugeruje, że w części 

rodzin nie podejmuje się tematu picia i dla młodzieży nie 

jest jasny stosunek rodziców co do używania przez 

młodzież alkoholu 

 Wyzwaniem wobec polityki społecznej jest prowadzenie 

oddziaływań wobec postaw rodzicielskich   

 



ODSETKI UCZNIÓW W WIEKU 15-16 LAT, KTÓRZY 

UŻYWALI DOPALACZY: 



ODSETKI UCZNIÓW W WIEKU 17-18 LAT, KTÓRZY 

UŻYWALI DOPALACZY: 



  ZJAWISKO UŻYWANIA NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 

Liczba zgonów w Polsce 

        2013 r. – 3 zgony 

         2014 r. – 7 zgonów 

 I-VIII.2015 r. – 19 zgonów  

                                                    Liczba zatruć dopalaczami w Polsce 

 

 

 

 

 

 

                      Małopolska     15  36  105( I-IX) 
                                    Największą liczbę zgłoszeń zatruć notuje się wśród młodzieży 
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BADANIA I MONITORING   -MONITOROWANIE EPIDEMIOLOGICZNE PROBLEMU 

NARKOTYKÓW I NARKOMANII 

 

 

Odsetki gmin w województwach, które realizowały działania mające na celu 

monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i narkomanii. 

 



MONITOROWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH NA TEMAT PROBLEMU NARKOTYKÓW  

I NARKOMANII 

 

Odsetki gmin w województwach, które monitorowały postawy społeczne na temat 

problemu narkotyków i narkomanii. 

 



 Tylko 25 % gmin w Małopolsce podejmuje działania mające na celu 

monitorowanie epidemiologiczne problemu narkotyków i 

narkomanii 

 8% gmin monitorowało postawy społeczne na temat problemu 

narkotyków i narkomanii  

 Ostatnie szacowanie liczby problemowych użytkowników opioidów 

miało miejsce w 2009 a liczby problemowych użytkowników 

środków psychoaktywnych w 2005 . 

  Wobec dynamicznie zmieniającej się sceny narkotykowej istotne 

byłoby  uaktualnienie szacunku problemowych użytkowników 

środków psychoaktynych  i wykorzystanie danych do uaktualnienia 

procedur leczniczych i działań profilaktycznych 

 



Małopolska Kampania 

 

Cel kampanii: 

 Przekazanie wiedzy  na temat zagrożeń dla zdrowia jakie 

stanowi używanie środków zastępczych 

 Zmiana stosunku do NSP  

 Zminimalizowanie ryzykownych zachowań 

prowadzących  do używania 

 Uruchomienie kreatywności w poszukiwaniu sposobów 

zagospodarowania czasu wolnego 

 Budowanie mody na prozdrowotny styl życia 

 

 

 

 

 

 



KAMPANIA REALIZOWANA JEST W II ODSŁONACH : 

I część 

  Dopal dopalaczom  koncentruje się na uświadamianiu zagrożenia dla zdrowia, jakie 

stanowi używanie środków zastępczych ( Nowych Substancji Psychoaktywnych )  oraz 

zminimalizowanie ryzykownych zachowań prowadzących do ich używania i jest inicjatywą 

WSEE   we współpracy z Ekspertem Wojewódzkim  oraz Kuratorium Oświaty 

 

 przekazanie wiedzy dorosłym ( pedagogom, nauczycielom ) - konferencje w Nowym 

Sączu, Tarnowie, Wadowicach, Nowym Targu i Krakowie dla nauczycieli i pedagogów 

szkół gimnazjalnych  - ale kolejnym krokiem musi być objęcie kampanią środowisk ponad 

gimnazjalnych i akademickich 

II część  

 Wolni od narkotyków – Kreatywni w życiu kładzie nacisk na propagowanie trzeźwego 

stylu życia, tworzenie wśród młodzieży swoistej mody na życie bez środków 

psychoaktywnych  i ma szerszy kontekst niż problem dopalaczy  Kreatorami trendu na 

trzeźwą aktywność ma być  młodzież – chcemy ją zaangażować w propagowanie 

zdrowego stylu życia zapraszając do uczestnictwa w konkursach a dorosłych sytuując w 

roli życzliwych towarzyszy, słuchających , dyskutujących i kształtujących normatywne 

przekonania  

 

 

 



MAŁOPOLSKA KAMPANIA 

 W ramach kampanii przekazujemy ulotki skierowane do młodzieży, 

informatory dla rodziców – część materiałów Ekspert pozyskał w 

Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii  a część tych 

materiałów za zgodą KBPN jest wydana ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego ( ulotki 20 000, informatory 5000 ) 

 

 Przygotowanie i realizacja Kampanii nie byłaby możliwa bez współpracy 

wielu instytucji  Kuratorium Oświaty, WSSE , Komendy Wojewódzkiej 

Policji. 

  Wiele inspiracji do działań powstało w trakcie spotkań 

Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania 

Narkomanii   

 



KONFERENCJA  PRASOWA INAUGURUJĄCA KAMPANIĘ 

 16.09.2015  - siedziba WSSE.  
W konferencji wzięli udział przedstawiciele mediów: 
•TVP Kraków 

•Radia Kraków 

•Gazety Wyborczej 
•Dziennika Polskiego 

•Radia Zet Gold 

•Radia Zet 
•Radia ESKA 

•Wydawnictwa i portalu Medycyna Praktyczna 
 
 5 konferencji  –Jak budować szkolną 

profilaktykę używania NSP  - 901 uczestników 

 Kraków, Tarnów, Nowy Sącz,Zator ( 

Wadowice), Nowy Targ 



MAŁOPOLSKA KAMPANIA 

 

 Nagrody w konkursie sponsorowane przez Wicemarszałka Województwa 

Małopolskiego Wojciecha Kozaka 

 

 Wolni od narkotyków –Kreatywni w życiu : 

       Czyli jacy …? Zrób charakterystykę 

 Stwórz własne  propozycje  graficzne  -   

       uruchom kreatywność 

 

A my wydamy  Twój  plakat  - mów do rówieśników !!! 

 

 



               DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


