
ANKIETA ANONIMOWA 
PROBLEM NARKOMANII W OPINII MIESZKA ŃCÓW 

 

1. Czy Pani/Pan interesowała się/interesował się kiedykolwiek wpływem narkotyków 
i środków odurzających na zdrowie i zachowanie człowieka? (proszę zaznaczyć 
znakiem X jedną odpowiedź) 

□ tak  □ nie 

 

2. Jak Pani/Pan w pięciopunktowej skali ocenia poziom swojej wiedzy na temat wpływu 
narkotyków i innych środków odurzających na zachowanie i zdrowie człowieka? (proszę 
zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

1     2     3     4     5 

 

3. Czy w Pani/Pana opinii naleŜy podejmować działania o charakterze profilaktycznym 
uświadamiające o wpływie środków odurzających i narkotyków na zdrowie 
i zachowanie człowieka? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ tak  □ nie 

 

4. Jeśli tak, to kogo Pani/Pana zdaniem takimi działaniami naleŜałoby przede wszystkim 
objąć na terenie gminy? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ dzieci 

□ młodzieŜ 

□ osoby dorosłe 

□ nie wiem 

 

5. Jak Pani/Pan ocenia prowadzone dotychczas w gminie działania profilaktyczne 
związane z problemem narkomanii? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ dobrze 

□ dostatecznie 

□ niedostatecznie 

□ nie wiem 

6. Czy Pani/Pan spotkała się/spotkał się z przypadkami sięgania po narkotyki lub środki 
odurzające na terenie gminy? (proszę zaznaczyć znakiem X jedną odpowiedź) 

□ znam takie przypadki  

□ słyszałam/słyszałem o takich przypadkach 

□ nie znam takich przypadków 

 

7. Czy Pani/Pana zdaniem problem narkomanii na terenie gminy: 

□ jest na tyle uciąŜliwy, Ŝe wymaga podjęcia 

zdecydowanych działań 

□ jest zauwaŜalny, ale nie ma potrzeby 

podejmowania specjalnych działań 

□ jest marginalny i nie naleŜy się nim 

zbytnio przejmować 

□ nie wiem 
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8. W jaki sposób Pani/Pana zdaniem naleŜy pomagać osobom uŜywającym środków 
odurzających i uzaleŜnionych od narkotyków? (proszę podać maksymalnie 2 odpowiedzi) 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................  

. .........................................................................................................................................................................................................................................  

9. Kto przede wszystkim powinien pomagać osobom uŜywającym środków odurzających 
i uzaleŜnionych od narkotyków? (proszę przedstawiać maksymalnie 2 propozycje) 

. .........................................................................................................................................................................................................................................  

. .........................................................................................................................................................................................................................................  

 
 

 

 

 

Informacja dotycząca osoby wypełniającej ankietę 

 

Od jak dawna mieszka Pani/Pan na terenie gminy?  
 
□ od urodzenia    □ od ............. lat  

 

Płeć: 

□ Kobieta 

□ MęŜczyzna 

 

Wykształcenie: 

 □ podstawowe 

□ gimnazjalne 

□ zasadnicze zawodowe 

□ średnie 

□ wyŜsze 

Wiek:  

□ poniŜej 20 lat 

□ 20-25 lat 

□ 26-35 lat 

□ 36-45 lat  

□ 46-55 lat  

□ 56-65 lat  

□ powyŜej 65 lat 

 

 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.  
Wypełnioną ankietę prosimy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
 


