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Monitorowanie problemów narkotykowych na poziomie lokalnym. 
Ewaluacja lokalnych strategii. 
 
 
Jeśli program ma być najlepszą możliwą odpowiedzią na problem narkotyków i narkomanii w 
społeczności z optymalnym wykorzystaniem sił i środków, jakie społeczność może zmobilizować, to jego 
projektowanie poprzedzić musi dokładna diagnoza, a realizacji towarzyszyć musi ewaluacja, zarówno 
procesu, jak i wyniku.  
Pod pojęciem ewaluacji rozumiemy tu zarówno ocenę procesu realizacji programu, jak i jego efektów. 
Diagnoza i ewaluacja niejako przeplatają się, w kolejnych etapach monitoringu dowiadujemy się zarówno 
o efektach tego, co zostało już zrobione, jak i identyfikujemy nowe potrzeby i wyzwania.     
Monitoring dostarcza danych przydatnych do dokonania oceny procesu wdrażania programu oraz jego 
rezultatów. Zmiany w rozpowszechnieniu zjawiska oraz problemów z nim związanych mogą stanowić 
wskaźnik efektów działań. Podobnie trendy w dostępności narkotyków czy w postawach wobec 
narkotyków. Dane z monitoringu pozwalają też na identyfikację ewentualnych skutków ubocznych. 
Celem monitoringu winno być zdobycie możliwie pełnego rozeznania co do kształtu i rozmiarów zjawiska 
w skali lokalnej oraz ich dynamiki. Ponadto wiedzieć trzeba, jakimi zasobami się dysponuje i jakie jeszcze 
można uruchomić. Warto też podsumowywać doświadczenia zdobywane w działaniach skierowanych na 
przeciwdziałanie narkomanii. Ostatnia kwestia, co do której potrzebna jest jakaś orientacja, to kontekst 
kulturowy, społeczny, ekonomiczny, w jakim rozwija się zjawisko i w jakim projektuje się działania 
zapobiegawcze. 
 
Monitoring powinien obejmować zatem trzy zasadnicze obszary zagadnień: 

1. Charakterystyka używania substancji psychoaktywnych (narkotyków) oraz problemów, jakie 
się z tym wiążą w kontekście innych problemów obecnych w społeczności; 

2. Przegląd istniejących i potencjalnych zasobów do wykorzystania w programie; 
3. Lokalny kontekst kulturowy, społeczny i ekonomiczny, w jakim rozwija się problem i w jakim 

przyjdzie działać. 
 
Wszystkie wymienione tu kwestie powinny być monitorowane, tak aby cele programu i jego aktywności 
osadzone były w lokalnych realiach i w możliwe najlepszy sposób odpowiadały na lokalne potrzeby.  
 
Ad. 1. Odpowiedzi na pytania z pierwszego obszaru dostarczyć powinny podstaw do oceny rozmiarów 

zjawiska, któremu chcemy zapobiegać, lepszego rozumienia jego struktury oraz mechanizmów 
jego rozwoju w warunkach lokalnych. Osadzenie problemów związanych z narkotykami w 
kontekście innych problemów pozwala, z jednej strony na właściwą oceną względnej ważności 
problemu, z drugiej na ocenę stopnia uwikłania w inne problemy społeczne. Podjęcie w ramach 
programu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, z natury swojej niespecyficznych, 
oddziaływujących również na inne sfery zachowań skłania do zdobycia rozeznania również w ich 
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zakresie. Szczególnie istotna wydaje się tu problematyka używania legalnych substancji 
psychoaktywnych, takich jak alkohol, tytoń, leki uspokajające i nasenne czy niektóre tzw. 
„dopalacze”. Śledzenie w wyniku monitoringu mapy problemów, zarówno w sensie jakościowym, 
jak rozmieszczenia terytorialnego powinno pozwolić na właściwy dobór konkretnych środków, 
ich odpowiednią alokację oraz ocenę rezultatów działań. 

 
Ad. 2. Drugi obszar zagadnień monitoringu obejmuje ocenę realizowanych działań oraz potencjału 

społeczności w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Podstawowe pytania z tego obszaru, na 
które trzeba znaleźć odpowiedź, to co zostało wykonane z zaplanowanych działań, oraz jaka była 
jakość wykonania. Następnie analizie poddać trzeba kwestię: czy i na ile działania podejmowane 
przez różne instytucje były ze sobą skoordynowane oraz podporządkowane realizacji programu? 
Jeśli nie były, to gdzie tkwi źródło braku współpracy. Oprócz bacznego przyjrzenia się 
instytucjom, które prowadzą działania profilaktyczne trzeba też zdobyć orientację, które jeszcze 
instytucje dałyby się w takie działania uwikłać. W zakres pojęcia potencjału społeczności wchodzi 
też stopień kompetencji realizatorów programu.  

Ad. 3. Trzeci obszar zagadnień poddany monitoringowi najsłabiej wiąże się z samą akcją, chociaż wydaje 
się nie mniej istotny niż dwa poprzednie. O ile pierwszy dotyczył przedmiotu akcji, drugi 
działających podmiotów, to trzeci koncentruje się na warunkach działania, czyli na całym 
otoczeniu środowiskowym. Obejmuje on pytania o warunki akceptacji przez społeczność 
zarówno całego programu jak i poszczególnych, planowanych działań. Istotnym czynnikiem 
powodzenia programu są postawy społeczne wobec narkotyków, waga tego problemu w 
odczuciach społecznych, wreszcie gotowość wsparcia inicjatyw profilaktycznych. Równie ważna 
wydaje się wiedza o akceptacji lub jej braku w odniesieniu do planowanych działań. Na etapie 
wdrażania programu warto wiedzieć, gdzie można znaleźć potencjalnych sojuszników, a gdzie 
natkniemy się na przeciwników. 

 
Na problemy związane z narkotykami należy patrzyć szeroko, widzieć je w kontekście problemów 
powodowanych przez używanie innych substancji psychoaktywnych, w tym przede wszystkim 
alkoholu. Zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia wszelkie substancje psychoaktywne 
niezależnie, czy legalne, czy nielegalne są groźne z perspektywy zdrowia publicznego. Wiele działań 
profilaktycznych ma podobny charakter niezależnie od tego czy chcemy zapobiegać narkomanii czy 
problemom alkoholowym. Przemawia to za wspólnym ujmowaniem tych kwestii, szczególnie na 
poziomie lokalnym, gdzie podejmuje się konkretne działania profilaktyczne. Zarówno wzajemne 
powiązanie problemów używania różnych substancji psychoaktywnych, jak ekonomika prowadzenia 
badań przemawiają za uwzględnieniem kwestii legalnych substancji w prowadzeniu monitoringu 
problemu narkotyków. 
 
Przy użyciu różnych metod monitoring powinien zmierzać do uchwycenia dynamiki następujących 
podstawowych wskaźników: 
 

1. Rozpowszechnienie używania narkotyków wśród młodzieży 

2. Wzory okazjonalnego i eksperymentalnego używania narkotyków wśród młodzieży 

3. Rozpowszechnienie używania narkotyków w całej populacji 

4. Wzory okazjonalnego i eksperymentalnego używania narkotyków w całej populacji 
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5. Liczba problemowych użytkowników narkotyków 

6. Wzory problemowego używania narkotyków 

7. Zachowania szczególnego ryzyka (iniekcje, dzielenie się igłami i strzykawkami, prowadzenie 
pojazdów po narkotykach) 

8. Zakażenia HIV, HCV i innymi chorobami przenoszonymi przez krew oraz gruźlicą 

9. Przedawkowania narkotyków, w tym ze skutkiem śmiertelnym 

10. Zaburzenia psychiczne związane z używaniem narkotyków 

11. Wykluczenie społeczne związane z problemowym używaniem narkotyków 

12. Przestępstwa popełniane przez użytkowników narkotyków 

13. Uciążliwości dla mieszkańców związane z problemowym używaniem narkotyków 

14. Przestępczość związana z rynkiem narkotyków 

15. Poziom dostępności narkotyków (oceny użytkowników, ceny narkotyków) 
 
Przedsięwzięcia badawcze podejmowane w ramach diagnozy powinny koncentrować się przede 
wszystkim na problemie narkotyków, ale ważne jest uwzględnienie w nich również kwestii alkoholu 
oraz innych problemów społecznych. 
 
W ramach monitoringu sytuacji lokalnej można prowadzić badania z zastosowaniem różnych metod. 
Badania mogą polegać na: 

1. Badaniach ankietowych wśród mieszkańców 

2. Badaniach ankietowych wśród uczniów w szkołach 

3. Zbieraniu i analizie danych statystycznych i dokumentacji instytucji 

4. Wywiadach z przedstawicielami instytucji 

5. Wywiadach z młodzieżą, w tym z okazjonalnymi użytkownikami narkotyków 

6. Wywiadach z problemowymi użytkownikami narkotyków  

7. Oszacowaniu liczby problemowych użytkowników narkotyków 
W monitoringu powinien znaleźć zastosowanie możliwie szeroki wachlarz danych zebranych rożnymi 
metodami. Planując zbieranie danych statystycznych oraz przedsięwzięcia badawcze należy uwzględniać 
skalę gminy wyznaczającą dostępność danych i stosowalność poszczególnych metod badawczych. 
Problem narkotyków i narkomanii nie zawsze daje się uchwycić, jeśli diagnozę ograniczymy do analizy 
rutynowych danych statystycznych. Konieczne jest podejmowanie głębszych badań sięgając po metody 
jakościowe, na przykład pogłębione wywiady. Jeśli chcemy poznać skalę i charakter problemu musimy 
dotrzeć do użytkowników narkotyków.  
 
Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii w skali lokalnej jest znacznie bardziej efektywne, gdy 
prowadzone jest w sposób zapewniający porównywalność wyników z wynikami uzyskiwanymi w innych 
miastach czy gminach, a także z wynikami ogólnopolskimi, a nawet wynikami z innych krajów. Wielkość 
poszczególnych wskaźników oraz ich dynamika staje się bardziej czytelna, jeśli znajdziemy dla nich punkt 
odniesienia. Jeśli na przykład w efekcie badania ankietowego dowiemy się, że w naszym mieście 10% 
uczniów używa marihuany, to taka informacja będzie miała zupełnie inne znaczenie, jeśli okaże się, że w 
innych podobnych miastach analogiczny odsetek wynosi 30%, a w jeszcze innych 5%. Podobnie wzrost 
tego odsetka będzie miał inną wymowę w świetle jeszcze większego wzrostu w innych miastach, a 
odmienną, gdy okaże się, że gdzie indziej nastąpił jego spadek. Porównanie dynamiki wskaźników 
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epidemiologicznych w miastach, gdzie prowadzi się różnego typu działania profilaktyczne może 
przyczynić się do zwiększenia trafności oceny ich efektów. Odniesienia ogólnokrajowe tworzą tu dogodną 
ramę dla porównań między miastami i gminami. Dlatego warto włączać się w szersze koordynowane 
przedsięwzięcia badawcze, takie jak np. Europejski Program Badań Szkolnych na temat używania 
alkoholu i narkotyków – ESPAD.  
 
 


