
Analiza ankiety dla wychowanków bursy 

  

W bursie prowadzone są działania z zakresu profilaktyki uzależnień wynikające z 

rozpoznanych potrzeb środowiska 

 

 

 Dane przedstawione na wykresie pierwszym przedstawiają odpowiedzi wychowanków 

na pytanie: „Jakie znasz działania profilaktyczne prowadzone w bursie?”. Odpowiedzi 

pokazują, że znacząca większość (92%) badanych wychowanków  uważa zajęcia grupowe  

z wychowawcą, za działania profilaktyczne podejmowane  w bursie. Większość badanej 

młodzieży uznała za działania o charakterze profilaktycznym gry organizowane w brusie takie 

jak: Gra o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, Gra Miejska (72%) i zajęcia sportowe (66%). 

Ponad połowa badanych wychowanków (56%) uważa, że uroczystości organizowane  

na terenie bursy i zajęcia artystyczne są działaniami profilaktycznymi. Prawie połowa 

wychowanków (44%) doszła do wniosku, że spotkania z policją prowadzone w bursie są 

działaniami profilaktycznymi organizowanymi w bursie. Mała grupa wychowanków uznała, 

że zna takie działania profilaktyczne prowadzone w bursie jak: programy profilaktyczne 

(20%), spotkania ze specjalistami (16%). Jedna osoba wymieniła zajęcia ze specjalistami, 

jako działania profilaktyczne prowadzone w placówce.  



 

Wykres kołowy przedstawiony powyżej przedstawia odpowiedzi na pytanie „Czy 

uczestniczyłeś w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień w bursie?”. Większość badanych 

wychowanków (66%) odpowiedziała twierdząco na zadane pytanie. Część uczestniczącej  

w badaniu młodzieży (26%) uznała, że nie uczestniczyła w zajęciach z zakresu profilaktyki 

uzależnień organizowanych w bursie. Odpowiedzi „trudno powiedzieć” na zadane pytanie 

udzieliło zaledwie czterech wychowanków biorących udział w badaniu. 

 

 W pytaniu trzecim wychowankowie udzielili odpowiedzi dotyczącej tego czy zajęcia 

prowadzone w grupach wychowawczych odpowiadają potrzebom biorących udział w badaniu 

wychowanków. Połowa wychowanków uważa, że zajęcia prowadzone w grupach są dla nich 

interesujące, Cześć wychowanków (30,6%) nie jest pewna czy zajęcia prowadzone przez 

wychowawców odpowiadają na ich potrzeby, a niektórzy (20,4%) wychowankowie nie  

są zainteresowani zajęciami prowadzonymi w grupach wychowawczych. 



 

 Zdecydowana większość badanych (91,8%) wychowanków jest zdania, że nie ma 

potrzeby wzbogacać i urozmaicać oferty zajęć prowadzonej w bursie. Nieliczne badane osoby 

chciałyby urozmaicenia zajęć o WDŻ i spotkań AA. 

 

 

Z przedstawionych odpowiedzi na wykresie powyżej  wynika, że połowa badanych 

wychowanków jest zdania, że problem uzależnień nie dotyczy ich, ani osób z ich najbliższego 

otoczenia. Część badanej młodzieży (28%) uważa, że problem uzależnień dotyczy ich, bądź 

osób z ich najbliższego otoczenia. Swojej odpowiedzi na to pytanie nie jest pewnych, aż 11 

biorących udział w badaniu. 

 



 

 Wykres kołowy przedstawiony powyżej prezentuje odpowiedzi na pytanie „Czy 

obserwujesz w swoim otoczeniu, że uzależnienia stanowią istotny problem twoich 

rówieśników”. Ponad połowa biorącej udział w badaniu młodzieży (54%) sądzi,  

że uzależnienia są istotnym problemem ich rówieśników, aż osiemnastu wychowanków 

(36%) odpowiedziało przecząco na zadane pytanie. Tylko pięciu biorących udział w badaniu 

wychowanków (10%), nie jest pewnych odpowiedzi na zadane pytanie. 

 

 

Wykres słupkowy przedstawiony powyżej prezentuje odpowiedzi na pytanie 

dotyczące propozycji pożywania substancji psychoaktywnych w trakcie zamieszkania 

badanych wychowanków w bursie. Odpowiedź na to pytanie zaznaczyło 28 z 50 biorących 

udział w badaniu wychowanków. Znaczna grupa młodzieży doszła do wniosku,  

że proponowano im spożycie alkoholu (71,4%), papierosów (78,6%). Siedmiu  



z udzielających odpowiedzi na to pytanie wychowanków uznało, że proponowano im 

spożycie marihuany, a cztery osoby zaznaczyły odpowiedź dotyczącą propozycji „innych 

środków zmieniających świadomość”. Niecała połowa wychowanków (44%) uznała,  

że w trakcie zamieszkania w bursie nie miała propozycji spożywania substancji 

psychoaktywnych.  

 

 Dane zaprezentowane na wykresie ósmym pokazują odpowiedzi na pytanie „Czy  

w trakcie zamieszkania w bursie zażywałeś środki zmieniające świadomość (alkohol, 

marihuana, inne środki zmieniające świadomość”. Znacząca większość wychowanków 

(81,8%) nie spożywała środków zmieniających świadomość w trakcie zamieszkania w bursie. 

Część wychowanków (18,2%) odpowiedziała twierdząco na zadane pytanie. 

 



 Wykres słupkowy prezentujący odpowiedzi na pytanie 9 pokazuje, że  na pytanie 

otwarte odpowiedziało tylko 13 z  50 biorących udział w badaniu wychowanków. Trzy osoby 

uznały, że chętnie uczestniczyłyby w zajęciach sportowych prowadzonych w bursie. Dwóch 

wychowanków uszczegółowiło odpowiedź dotyczącą zajęć sportowych, chcieli by oni 

uczestniczyć w zajęciach koszykówki i hokeja. Dwóch z 13 wychowanków chętnie 

uczestniczyłoby w spotkaniach AA.. Pozostałe osoby wymieniły po jednym przykładzie zajęć 

i były to takie odpowiedzi jak: karaoke, WDŻ, odwykowe, zajęcia językowe, zajęcia 

żołnierskie, zawody. 

 

 Dziesiąty wykres prezentuje odpowiedzi na pytanie „Do kogo zwróciłbyś się o pomoc 

w przypadku problemów?” . Ponad połowa badanych wychowanków w przypadku różnych 

problemów najchętniej zwróciłaby się o pomoc do kolegi, rodziców i wychowawcy. Tylko 

ośmiu z badanych wychowanków zwróciłoby się ze swoim problemem do nauczyciela  

w szkole. Odpowiedzi otwartej na to pytanie udzieliło trzech wychowanków i wpisali oni 

takie zaufane osoby jak: przyjaciel, chłopak, policjant. 

 



 

 Ostatnie pytanie ankietowe dotyczy tego, kto zdaniem wychowanków powinien 

przestrzegać młodzież przed negatywnymi skutkami nałogów. Większość badanych, bo 39 

osób jest zadania, że jako pierwsza powinna przestrzegać przed nałogami młodzież jej 

rodzina. Część wychowanków sądzi, że instytucje które są przeznaczone do przestrzegania 

przed negatywnymi skutkami nałogów to szkoła (51%), bursa (46,9%).  Zdaniem 

wychowanków specjalistyczne poradnie (34,7%), media (28,6%), Internet (24,5%) powinny 

odgrywać znaczącą rolę w przestrzeganiu przed negatywnymi skutkami nałogów. 


