Załącznik do sprawozdania
z realizacji
Gminnego programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2016 rok

Podczas przeprowadzania w Gminnym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii
w Policach w 2016 roku porad dla osób używających środków psychoaktywnych i ich
rodzin proszono uczestników tych spotkań o wypełnianie ankiet ewaluacyjnych.
Ankiety były zbierane cyklicznie spośród niektórych osób korzystających z porad. O
tym, czy dana osoba przychodząca po pomoc otrzyma ankietę każdorazowo
decyduje terapeuta kierując się oceną jej stanu psychicznego i emocjonalnego oraz
gotowości do współpracy.

Ankiety wypełniły 32 osób w tym 18 kobiet i 14 mężczyzn. Przeważały osoby w wieku
powyżej 41 lat – 14 osób i w wieku 18-30 lat – 4 osoby, następnie po 6 osób w wieku
30-35 i 36-40 lat, 2 osoby w wieku 15-18 lat.

Wykształcenie ankietowanych: 2 osoby z wykształceniem wyższym, 6 osób ze
średnim, 18 osób z zawodowym i 6 osób z podstawowym.

Na pytanie: ”Skąd wiesz o działalności naszego Biura?”

padały bardzo

zróżnicowane odpowiedzi:– 7 osób ze szkoły, 3 osoby z Gminnej Komisji, 5 osób z
internetu, 6 od kuratora, 8 od rodziny. Po 1 osobie dowiedziało się z pomocy
społecznej, policji i tablicy informacyjnej.

Skąd wiesz o działalności GBPN?
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Na pytanie: „Czy do tej pory ktoś z rodziny korzystał z usług naszego Biura?”
najwięcej, bo 29 osób (91%) odpowiedziało, że jeszcze nikt, 2 osoby – były
wcześniej (6%), 1 osoba (3%) – dziecko.

Na pytanie: „Kogo dotyczy problem, z którym przyszłaś/przyszedłeś?” najwięcej osób
- 15 odpowiedziało, że dziecka (47%), 10 osób (31%) przyszło z problemem

własnym,

6 (19%) z problemem współmałżonka lub partnera i 1 (3%) osoba z

problemem innego członka rodziny (wnuka).

Kogo dotyczy problem?
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Na pytanie: „Czy rozmowa i porada wpłynie na podjęcie przez Ciebie działań
związanych z rozwiązaniem problemu z jakim przyszłaś/przyszedłeś?” odpowiadano:
27 osób (84%) – tak i 5 osób (16%) – jeszcze nie wiem, nie było odpowiedzi
negatywnych.

Na pytanie: „Czy w przyszłości zdecyduje się Pan/Pani na korzystanie z oferty
naszego Punktu?” 28 osób (87,5%) odpowiedziało – tak i 3 osoby (9,5%) jeszcze nie
wiem, 1 odpowiedź była negatywna (3%).

Ankietowani oceniali przygotowanie merytoryczne osoby udzielającej informacji i
porad. Wyniki kształtowały się następująco: 20 osób (62,5%) oceniło bardzo wysoko i
10 osób (31,5%) wysoko i 2 osoby (6%) średnio. Nie było ocen zdecydowanie
negatywnych.

Wnioski końcowe
Po analizie wyników ankiet ewaluacyjnych nasuwają się następujące wnioski:
1. Informacja o działalności GBdsPN pochodzi z różnych źródeł. W porównaniu z
rokiem ubiegłym zmieniły się niektóre podstawowe jej źródła. Jest to internet i
kuratorzy, ale pojawiają się osoby które wcześniej korzystały z usług GBPN tj.
rodzina i znajomi oraz szkoła. Natomiast należy zwrócić uwagę, że znów osłabł
przekaz informacji ze służb mundurowych tj. Policji i Straży Miejskiej.
2. Z porad skorzystało po raz pierwszy 29 osób i najczęściej przychodzili po pomoc
rodzice (15 osób-47%) dzieci, które sięgnęły po środki psychoaktywne i podobnie jak
w roku poprzednim pojawiło się więcej klientów z problemem własnym (10 – 31%) i
problemem wśród partnerów dorosłych (6 – 19%).
3. Porady i informacje oraz wsparcie, jakie otrzymali klienci spowodowało, że
większość z nich (87,5%) zadeklarowała dalsze korzystanie z oferty GBdsPN. To
pytanie również wprowadzono w celu orientacji, jaką skuteczność mają udzielane
porady i ilu klientów pozostanie nadal pod opieką naszego Biura.
4. Osoba udzielająca porad została oceniona bardzo wysoko (20 osób) i wysoko (10
osób), razem 94%.
Reasumując: z analizy ankiet wynika, że działalność Gminnego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii w Policach jest prowadzona w sposób odpowiadający
zapotrzebowaniu osób korzystających z niego, spełnia ona zakładane cele, a osoba
prowadząca Biuro jest profesjonalnie przygotowana do swoich zadań.
Sprawozdanie przygotowała mgr Bogumiła Koman GBdsPN w Policach

