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Raport 

z organizacji i przebiegu konsultacji społecznych  

w ramach procesu opracowywania Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla 

Gminy Olecko na rok 2015 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015 – 2018 w 

zakresie  dostarczania wiedzy na temat  używania alkoholu, środków psychoaktywnych, a także występowania 

zjawiska infoholizmu (uzależnienie od komputera i internetu) wśród dzieci i młodzieży. 

 

Wprowadzenie 

Podstawowym celem niniejszego Raportu jest przedstawienie organizacji, przebiegu i wyników 

konsultacji społecznych w zakresie oczekiwanych form dostarczania wiedzy na temat  używania alkoholu, 

środków psychoaktywnych, a także występowania zjawiska infoholizmu (uzależnienie od komputera i internetu) 

wśród dzieci i młodzieży. 

Konsultacje społeczne prowadzone były w okresie od 4.11.2014 r. do 8.12.2014 r. na podstawie 

Zarządzenia Nr ORN.0050.147.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 października 2014r., w sprawie ogłoszenia 

konsultacji z mieszkańcami  Gminy Olecko w ramach opracowywania Gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Olecko na rok 2015 oraz Programu przeciwdziałania 

narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015 – 2018, w części dotyczącej dostarczania wiedzy osobom dorosłym na 

temat używania alkoholu, środków psychoaktywnych a także infoholizmu wśród dzieci i młodzieży. 

Konsultacje społeczne prowadzone były w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie konsultacji 

społecznych w Powiecie Oleckim” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony 

Zdrowia im. Św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

I. Przedmiot konsultacji społecznych 

Celem konsultacji społecznych było uzyskanie informacji w zakresie oczekiwanych form dostarczania wiedzy  

na temat  używania alkoholu, środków psychoaktywnych, a także występowania zjawiska infoholizmu (uzależnienie 

od komputera i internetu) wśród dzieci i młodzieży. Uzyskane informacje będą uwzględniane przy tworzeniu  projektu 

i realizacji  Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 

2015 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015 – 2018. 

Nad realizacją konsultacji społecznych czuwał Pełnomocnik ds. przeciwdziałania uzależnieniom przy 

współudziale członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Inspiracją do przeprowadzenia konsultacji społecznych było rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu 

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Olecko na rok 2015 oraz 

Programu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015 – 2018 , które wynikają z  art. 4
1
 ustawy  

z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 
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1356 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia  29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 

124  z późn. zm.).  

Wydanie Zarządzenia Nr ORN.0050.147.2014 Burmistrza Olecka z dnia 30 października 2014r., w sprawie 
ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami  Gminy Olecko w ramach opracowywania Gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Olecko na rok 2015 oraz Programu przeciwdziałania 

narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2015 – 2018, w części dotyczącej dostarczania wiedzy osobom dorosłym na 

temat używania alkoholu, środków psychoaktywnych a także infoholizmu wśród dzieci i młodzieży rozpoczęło proces 

konsultacji społecznych. 

 

II. Zasady stosowane podczas konsultacji 

Konsultacje społeczne są istotnym elementem procesu opracowywania wszelkich dokumentów 

strategicznych czy planistycznych. Zostały przeprowadzone z poszanowaniem następujących zasad: 

 partnerstwa – udział w procesie konsultacji społecznych umożliwia współdziałanie, współdecydowanie i 

współodpowiedzialność w zakresie rozwoju regionalnego, to oznacza wzajemną wymianę posiadanych 

informacji przydatnych do realizacji polityk publicznych; 

 powszechności – konsultacje społeczne skierowane są do szerokiego grona zainteresowanych; 

 równości – wszystkie zgłaszane opinie są rozpatrywane na równych zasadach; 

 jawności – wszystkie działania podejmowane w ramach konsultacji mają charakter jawny, a wszystkie 

etapy procesu, opinie i uwagi są dokumentowane i udostępniane w lokalnym środowisku. 

 

III. Zastosowane bierne formy konsultacji 

1. Zamieszczenie informacji o konsultacjach  na stronie  www.um.olecko.pl  w aktualnościach. 

2. Zamieszczenie informacji na stronach realizatorów projektu www.stowarzyszenie.olecko.pl,  

www.powiat.olecko.pl . 

3. Publikacja  ogłoszeń w Głosie Olecka ( 20.11.2014r.). 

4. Dystrybucja plakatów informacyjnych oraz ulotek tematycznych. 

 

IV. Zastosowane aktywne formy konsultacji  

1. Umożliwienie mieszkańcom zgłoszenia opinii/uwagi/wniosku na formularzu zgłoszeniowym  

w formie papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej od 4 listopada do 8 grudnia 2014r.  

Mieszkaniec miał możliwość zgłoszenia opinii, uwag lub wniosków. Nikt nie złożył wypełnionego 

formularza w formie papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej. 

http://www.um.olecko.pl/
http://www.stowarzyszenie.olecko.pl/
http://www.powiat.olecko.pl/
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2. Przeprowadzenie ankiety badającej znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, 

środków psychoaktywnych i infoholizmu  wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia 

wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie, przeprowadzona w formie papierowej oraz przy 

użyciu poczty elektronicznej w dniach 4 – 14 listopada 2014r.  

Badanie skierowane było do kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie miasta Olecko i terenach wiejskich 

leżących w granicach gminy, w szczególności do rodziców dzieci przedszkolnych, szkół podstawowych i 

gimnazjów. Kwestionariusze ankiet były również dostępne u Pełnomocnika ds. przeciwdziałania 

uzależnieniom. Ponadto, dla osób posiadających dostęp do Internetu, na stronie Urzędu Miejskiego 

www.um.olecko.pl w „Aktualnościach” umieszczony został kwestionariusz ankiety  

z możliwością wypełnienia online, ewentualnie wypełnienia i dostarczenia pocztą elektroniczną  

lub w formie papierowej.  

Badanie ankietowe poprzedzone było kampanią informacyjną. Kwestionariusz ankiety składał się  

z sześciu pytań - pięciu zamkniętych i jednego półotwartego.  Dostarczono 410 ankiet w formie papierowej  

i 7 w formie online. Łącznie badanie przeprowadzono wśród 417 osób. Informacje z badań ankietowych 

zawarte są w Raporcie „Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu,  środków 

psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby 

dorosłe w tym zakresie” 

 

3. Przeprowadzenie dwóch spotkań konsultacyjnych prowadzonych metodą „Kawiarenki  

obywatelskiej”, – 25 i 27 listopada 2014r. 

Celem spotkań było wypracowanie działań programowych do prowadzenia profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej osób dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomanii i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży. Podczas spotkań zostały 

przedstawione założenia i kierunki działań wynikających z ustaw oraz realizacji gminnych programów 

profilaktyki. W dyskusji zgłoszono wnioski, które opisane są w pk. V. 

W spotkaniu 25 listopada wzięło udział 23 osoby, głównie przedstawiciele  organizacji pozarządowych,  

a w spotkaniu 27 listopada - 34 mieszkańców reprezentujących różne środowiska. 

 

4. Przeprowadzenie warsztatów w zakresie doskonalenia kompetencji nauczycieli, pedagogów  

w zakresie przyczyn, objawów i skutków zażywania środków psychoaktywnych oraz infoholizmu 

wśród dzieci i młodzieży - 3 grudnia 2014r. 

Warsztaty odbyły się zgodnie z harmonogramem. Prace warsztatowe prowadzone były prof.dr hab. Józefa 

Bednarka i dr Annę Andrzejewską. Wzięło w nich udział 77  osób.  Uczestnicy warsztatów zapoznali się 

zagrożeniami występującymi wśród dzieci i młodzieży, ich rozpoznawaniem oraz sposobem udzielania 

pomocy. 

http://www.um.olecko.pl/
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5.  Przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej oraz szkół podstawowych - 4 i 5 

grudnia 2014r.  

Zorganizowanie warsztatów dla uczniów gimnazjów i VI klas szkół podstawowych i  było działaniem 

dodatkowym, które zostało zorganizowane w związku z obecnością specjalistów w dziedzinie infoholizmu  

i innych uzależnień. Warsztaty miały na celu uwrażliwienie młodzieży na patologie społeczne najczęściej spotykane 

w sieci, ponieważ młodzież stanowi największą i najbardziej aktywną grupę korzystającą z najnowszych technologii  

i mediów cyfrowych. W spotkaniu uczestniczyło ok. 530 uczniów.  

 

6. Zorganizowanie konferencji pt. „Zagrożenia od substancji psychoaktywnych i zachowań 

kompulsywnych wśród dzieci i młodzieży”  - 4 grudnia 2014r. 

Konferencja odbyła się w godzinach popołudniowych w sali kina w Regionalnym Ośrodku Kultury  

w Olecku. Patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Konferencję prowadzili: 

prof. dr hab. Józef Bednarek oraz dr Anna Andrzejewska a głównym tematem były Zagrożenia od 

substancji psychoaktywnych i zachowań kompulsywnych wśród dzieci i młodzieży. Uczestnikami byli 

mieszkańcy gminy, rodzice, przedstawiciele różnych środowisk, w tym szkół, przedszkoli, organizacji 

pozarządowych, samorządowych – ogółem ponad 96 osób. Uczestnicy spotkania otrzymali ulotki  

z informacjami dotyczącymi możliwych zagrożeń. 

 

7. Przeprowadzenie spotkania podsumowującego (debaty publicznej) – 8 grudnia godz. 16.00 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku 

Podczas spotkania podsumowującego Pełnomocnik ds. przeciwdziałania uzależnieniom omówiła przebieg 

konsultacji społecznych w zakresie oczekiwanych form dostarczania wiedzy na temat  używania alkoholu, środków 

psychoaktywnych, a także występowania zjawiska infoholizmu (uzależnienie od komputera i internetu) wśród dzieci  

i młodzieży. W spotkaniu uczestniczyło 25 osoby 

 

V. Wnioski, uwagi i opinie dotyczące konsultowanego tematu zgłoszonych w badaniu ankietowym, 

spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych metodą kawiarenki obywatelskiej,  warsztatów 

eksperckich (z nauczycielami i uczniami), konferencji oraz spotkania podsumowującego 

konsultacje: 

1. Rodzice są zainteresowania pogłębieniem wiedzy na temat uzależnień dzieci i młodzieży,  

w szcególności poprzez dostęp do materiałów informacyjno – edukacyjnych, szkoleń, doradztwa 

indywidualnego. 

2. Potrzeba edukowania młodych rodziców w kwestii nowoczesnych uzależnień, gdyż często oni 

wprowadzają nieświadomie swoje dzieci w świat Internetu. 
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3. Prowadzenie kompleksowych działań w stosunku do wszystkich członków rodziny, nie tylko 

zagrożonej jednostki (uzależnienie dotyczy wszystkich członków rodziny). 

4. Brak diagnoz i specjalistów ds. „nowych” uzależnień. 

5. Potrzeba szkolenia wychowawców w świetlicach, w szczególności z programem socjoterapeutycznym. 

6. Niewystarczająca informacja na temat dostępnych obiektów (świetlic, placów zabaw, itp.), w których 

młodzież mogłaby aktywnie spędzać czas. 

7. Prowadzenie działań długofalowych, połączenie sił instytucji, organizacji pozarządowych, JST, 

placówek oświatowo-wychowawczych oraz systematyczność działań. 

8. Stres występujący wśród młodzieży prowadzi  coraz  częściej do samookaleczeń. 

9. Dzieci i młodzież nie potrafią ze sobą rozmawiać. 

10. Dzieci i młodzież posiadają zachwiany system wartości. 

11. Zachodzi konieczność szybkiego sygnalizowania problemów i zagrożeń rodzicom, niezbędna jest 

współpraca szkoły i innych organizacji z rodziną. 

12. Zwiększenie zainteresowania  dzieckiem i jego indywidualnymi problemami. 

13. Organizowanie częściej spotkań z organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi osobami  

w celu omówienia występujących problemów społecznych w środowisku lokalnym. 

 

      Powyższe wnioski, uwagi i opinie będą uwzględniane w opracowywanych gminnych programach: 

Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania narkomanii. 

Wszystkie dokumenty wypracowane podczas konsultacji społecznych są dostępne u Pełnomocnika ds. 

przeciwdziałania uzależnieniom. 

Przeprowadzone konsultacje należy uznać za cenne źródło opinii i propozycji mieszkańców Gminy 

Olecko.  

 

 


