Na przełomie września i października,
wśród rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia stałe w roku szkolnym 2019/2020.
przeprowadzono

Diagnozę zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne
w środowisku Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach.
Cel: doskonalenie działalności placówki przez wprowadzanie rozwiązań
zgodnych z potrzebami rodziców i dzieci.
Anonimowe ankiety rozdawano rodzicom na spotkaniu organizacyjnym
oraz w holu gdy oczekiwali na swoje pociechy podczas zajęć stałych.
Zostało zebranych łącznie 106 ankiet,
na podstawie których opracowano wnioski.

Pytanie 1a
Czy zdarzyło się, że w najbliższym środowisku
- otoczeniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach (plac zabaw, budynek, tereny
przyległe do placu zabaw) byli Państwo świadkiem, kiedy dzieci i młodzież: palili tytoń
76

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców – 76 odpowiedzi nigdy nie było świadkami
palenia tytoniu na placu zabaw przez dzieci i młodzież. Jednak 7 rodziców 1 raz zauważyło takie
zdarzenie, nieco więcej rodziców – 14 odpowiedzi czasami było świadkiem palenia tytoniu.
Niewielka obecność zjawiska – 21 ankietowanych rodziców miało styczność
– powoduje konieczność monitorowania tego zjawiska i przyjęciu działań profilaktycznych
niwelujących jego rozwój w przyszłości
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Pytanie 1b
Czy zdarzyło się, że w najbliższym środowisku
- otoczeniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach (plac zabaw, budynek, tereny
przyległe do placu zabaw) byli Państwo świadkiem, kiedy dzieci i młodzież: pili alkohol

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców – 87 odpowiedzi nigdy nie było
świadkami picia alkoholu przez dzieci i młodzież na placu zabaw.
Kilku rodziców – 6 odpowiedzi - czasami było świadkami picia alkoholu.
87

Wobec powyższego zachodzi konieczność monitorowania tego zjawiska
i przyjęciu działań profilaktycznych niwelujących jego rozwój w przyszłości
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Pytanie 1c
Czy zdarzyło się, że w najbliższym środowisku
- otoczeniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach (plac zabaw, budynek, tereny
przyległe do placu zabaw) byli Państwo świadkiem, kiedy dzieci i młodzież: byli pijani
89

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców – 89 odpowiedzi nigdy nie widziało
dzieci lub młodzieży pod wpływem upojenia alkoholowego. Jednak 4 rodziców 1 raz
zauważyło takie zdarzenie, nieco mniej rodziców – 2 odpowiedzi czasami było
świadkiem dzieci i młodzieży wskazującym spożycie alkoholowe.
Wobec powyższego zachodzi konieczność monitorowania tego zjawiska
i przyjęciu działań profilaktycznych niwelujących jego rozwój w przyszłości
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Pytanie 1d
Czy zdarzyło się, że w najbliższym środowisku
- otoczeniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach (plac zabaw, budynek, tereny
przyległe do placu zabaw) byli Państwo świadkiem, kiedy dzieci i młodzież: zażywali dopalaczy
92

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców – 92 odpowiedzi
nigdy nie widziała dzieci i młodzieży zażywających dopalacze.
Jednak 1 z rodziców 1 raz zauważył takie zdarzenie.
13 ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
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Pytanie 1e
Czy zdarzyło się, że w najbliższym środowisku
- otoczeniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach (plac zabaw, budynek, tereny
przyległe do placu zabaw) byli Państwo świadkiem,
kiedy dzieci i młodzież: stosowali środki psychoaktywne
93

Żaden z ankietowanych rodziców (93 odpowiedzi)
nie był świadkiem by dzieci i młodzież
stosowali na terenie placu zabaw środki psychoaktywne.
13 ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
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Pytanie 1f
Czy zdarzyło się, że w najbliższym środowisku
- otoczeniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach (plac zabaw, budynek, tereny
przyległe do placu zabaw) byli Państwo świadkiem,
kiedy dzieci i młodzież: byli pod wpływem środków psychoaktywnych
93

Tylko jeden z ankietowanych rodziców był świadkiem
kiedy dziecko było pod wpływem środków psychoaktywnych.
Pozostali rodzice, których jest ogromna większość (93 odpowiedzi)
nigdy nie zauważyło takiego zdarzenia.
12 ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
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Pytanie 1g
Czy zdarzyło się, że w najbliższym środowisku
- otoczeniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach (plac zabaw, budynek, tereny
przyległe do placu zabaw) byli Państwo świadkiem,
kiedy dzieci i młodzież: używali wulgaryzmów
Tylko 26 ankietowanych rodziców nie było świadkami używania wulgaryzmów przez dzieci i młodzież w otoczeniu OPP „OJ”.
Pozostali rodzice byli świadkami: 1 raz – 10 ankietowanych rodziców, bardzo duża ilość zaznaczonych odpowiedzi:
czasami – aż 55 i 13 określili jako często. 2 ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
Powyższe wyniki skłaniają do opracowania stosownych oddziaływań profilaktycznych
skierowanych do dzieci i młodzieży, mający na celu zniwelowanie tego zjawiska.
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Pytanie 1h
Czy zdarzyło się, że w najbliższym środowisku
- otoczeniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach (plac zabaw, budynek, tereny
przyległe do placu zabaw) byli Państwo świadkiem,
kiedy dzieci i młodzież: stosowali przemoc fizyczną, bili.

76

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców
– 76 odpowiedzi nigdy nie było świadkami stosowania przemocy
przez dzieci i młodzież - w najbliższym otoczeniu. Tylko 7 rodziców 1 raz zauważyło takie
zdarzenie – 5 odpowiedzi czasami oraz 3 często.
15 ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
Powyższe wyniki powodują konieczność monitorowania rozwoju tego zjawiska
i przyjęciu działań profilaktycznych niwelujących jego rozwój w przyszłości
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Pytanie 1i
Czy zdarzyło się, że w najbliższym środowisku
- otoczeniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach (plac zabaw, budynek, tereny
przyległe do placu zabaw) byli Państwo świadkiem,
kiedy dzieci i młodzież: popychali, szarpali, szturchali.
56 ankietowanych rodziców nie było świadkami popychania, szarpania, szturchania wśród dzieci i młodzież w otoczeniu OPP
„OJ”. Pozostali rodzice byli świadkami: 1 raz – 10 ankietowanych rodziców,
duża ilość zaznaczonych obserwacji jako „czasami” – aż 32 odpowiedzi i 2 określili jako często.
11 ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

51

Powyższe wyniki dają podstawę do opracowania stosownych oddziaływań profilaktycznych
skierowanych do dzieci i młodzieży mający na celu zniwelowanie tego zjawiska.
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Pytanie 1j
Czy zdarzyło się, że w najbliższym środowisku
- otoczeniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach (plac zabaw, budynek, tereny
przyległe do placu zabaw) byli Państwo świadkiem,
kiedy dzieci i młodzież: przezywali, obrażali, wyśmiewali.
53 ankietowanych rodziców nie było świadkami przezywania, obrażania i wyśmiewania wśród dzieci i młodzież
53

w otoczeniu OPP „OJ”. Pozostali rodzice byli świadkami: 1 raz – 5 ankietowanych rodziców,
spora ilość odpowiedzi czasami – aż 31 oraz 6 rodziców określiło jako często.
11 ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
Powyższe wyniki dają podstawę do opracowania stosownych oddziaływań
profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży
mających na celu zniwelowanie tego zjawiska.
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Pytanie 1k
Czy zdarzyło się, że w najbliższym środowisku
- otoczeniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach (plac zabaw, budynek, tereny
przyległe do placu zabaw) byli Państwo świadkiem,
kiedy dzieci i młodzież: nadmiernie korzystali z telefonów komórkowych.
27 ankietowanych rodziców nie było świadkami nadmiernego korzystania z telefonu komórkowego wśród dzieci i
młodzież w otoczeniu OPP „OJ”. Pozostali rodzice byli świadkami: 1 raz – 5 ankietowanych rodziców,
czasami – aż 31 oraz odpowiedzi często 34. 9 ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
Bardzo duży problem nadmiernego korzystania w komórek, co wskazują odpowiedzi rodziców, wyznacza kolejny obszar
planowania oddziaływań profilaktycznych skierowanych
do dzieci i młodzieży mający na celu zniwelowanie tego zjawiska.
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Pytanie 1l
Czy zdarzyło się, że w najbliższym środowisku
- otoczeniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach (plac zabaw, budynek, tereny
przyległe do placu zabaw) byli Państwo świadkiem,
kiedy dzieci i młodzież: wagarowała.
Zdecydowana większość ankietowanych rodziców – 78 odpowiedzi nigdy nie było świadkami wagarowania przez
dzieci i młodzież. Tylko 1 z rodziców 1 raz zauważył takie zdarzenie, nieco więcej rodziców – 9 odpowiedzi
czasami i tylko jeden ankietowany rodzic często był świadkiem wagarów.
78

Aż 17 ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
Niewielka obecność zjawiska – 12 ankietowanych rodziców miało styczność
– powoduje konieczność monitorowania rozwoju tego zjawiska w przyszłości
i przyjęciu działań profilaktycznych niwelujących jego rozwój w przyszłości
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Pytanie 1m
Czy zdarzyło się, że w najbliższym środowisku
- otoczeniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach (plac zabaw, budynek, tereny
przyległe do placu zabaw) byli Państwo świadkiem, kiedy dzieci i młodzież: nie stosowali się do
regulaminów i zasad społecznego współdziałania.
45 ankietowanych rodziców nie było świadkami łamania regulaminów i zasad społecznego współdziałania wśród dzieci i
młodzież w otoczeniu OPP „OJ”. Pozostali rodzice byli świadkami: 1 raz – 6 ankietowanych rodziców,
spora ilość zaznaczonych odpowiedzi czasami – aż 32 oraz 9 rodziców określili jako często.
14 ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
45

Wobec powyższego należy podjąć oddziaływania profilaktyczne skierowane do dzieci i
młodzieży mające na celu zniwelowanie tego zjawiska.
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Pytanie 1n
Czy zdarzyło się, że w najbliższym środowisku
- otoczeniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach (plac zabaw, budynek, tereny
przyległe do placu zabaw) byli Państwo świadkiem, kiedy dzieci i młodzież: przejawiali inne, ryzykowne
zachowania - jakie.
101

Rodzice zaobserwowali i zapisali w
ankiecie poniższe obserwacje:
• długie i szybkie kręcenie się na
karuzeli,
• pyskowanie,
• jazda na rowerze,
• bieganie,
• zabawa w miejscach
niedozwolonych,
5

brak odpowiedzi

Zaobserwowane przez rodziców

Pytanie 2
Czy uważa Pan/Pani, że formy aktywności w ramach zajęć proponowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej
„Ogród Jordanowski” w Kozienicach (OPP „OJ”) sprzyjają profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży?
W odpowiedzi na to pytanie 45 ankietowanych rodziców uznało, że formy aktywności w ramach zajęć proponowanych przez
OPP OJ zdecydowanie sprzyjają profilaktyce uzależnień wśród dzieci, natomiast 32 rodziców twierdzi że formy raczej
sprzyjają profilaktyce. Odmienne zdanie miało 19 rodziców twierdząc, że zdecydowanie nie sprzyjają
oraz 7 rodziców, którzy uważają że raczej nie sprzyjają. 3 ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
45

Porównując odpowiedzi „za i przeciw” widać, że zdecydowana większość rodziców (77 do 26)
dostrzega pozytywne oddziaływanie zajęć, które sprzyjają profilaktyce uzależnień wśród dzieci i
młodzieży.
W części otwartej rodzice mogli zasugerować własne spostrzeżenia i propozycje
32

nowych form aktywności sprzyjających profilaktyce uzależnień:
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•

„więcej nowości"

•

„gry zespołowe"

•

„wszystkie formy aktywne"
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Pytanie 3
Czy dostrzega Pan/Pani potrzebę wprowadzania w OPP "OJ" dodatkowych działań
służących profilaktyce zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych
oraz nowych substancji psychoaktywnych wśród naszych wychowanków?
Zdecydowana większość ankietowanych rodziców - 61 odpowiedzi nie widzi konieczności, a 8 zdecydowanie się
przeciwstawia przeprowadzania dodatkowych działań służących profilaktyce zagrożeń związanych z używaniem substancji
psychotropowych itp. Tylko 13 ankietowanych rodziców zdecydowanie widzi taką potrzebę a 19 raczej tak.
5 ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
Porównując odpowiedzi „za i przeciw” widać, że zdecydowana większość rodziców (69 do 32) jest przeciwna
wprowadzania w omawianym zakresie działań profilaktycznych.
W części otwartej rodzice mogli zasugerować własne spostrzeżenia i propozycje nowych form działań i są to:
61

"spotkania z policjantem", "wykłady",
"dodatkowe zajęcia z WF",
"rozmowy, filmy edukacyjne", "rozmówki,
„krótkie filmiki dla dzieci starszych",
"rozmowy z dziećmi na tematy zagrożeń"
"gazetki ścienne, "rozmowa z psychologiem",
"pogadanka"
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Pytanie 4
Czy Pani/Pana zdaniem zagadnienie dotyczące edukacji seksualnej powinny być przekazywane w:

90

80

Ankietowani zaznaczali więcej niż jednej odpowiedź.
Zdecydowana większość ankietowanych rodziców wyraża opinię, że edukacją seksualną powinna zajmować się przede
wszystkim rodzina – 85 odpowiedzi, w następnej kolejności szkoła - 56 odpowiedzi. Tylko 9 rodziców widzi potrzebę
wprowadzania taką tematykę profilaktyki w naszej placówce. Jeden ankietowany rodzic zaznaczył odpowiedź „inna (jaka)”
wpisując sformułowanie: "w domu". 3 ankietowanych rodziców nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
W części otwartej jako propozycje formy przekazywania tych zagadnień w naszej placówce rodzice
85
wpisali: „zabawa,(4) rozmowa”(4) , „spotkania edukacyjne”, „dużo rozmawiać z dziećmi na ten
temat w każdej sytuacji”
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Pytanie 5
Jakie zagadnienia dotyczące edukacji profilaktycznej wobec zagrożeń środowiskowych
oraz potrzeb rozwojowych w tym czynników chroniących i czynników ryzyka,
powinny być przekazywane
w ramach realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego w „OPP”

Uzależnienia młodzieży od używek (tytoń, alkohol)

78

Uzależnienia młodzieży od hazardu, gier

79

Agresja werbalna i fizyczna, przemoc rówieśnicza

88

Cyberprzemoc rówieśnicza

85

Bezpieczeństwo korzystania z internetu

87

Relacje rodzinne

67

84

Rozwój kompetencji zadaniowych

89

Rozwój kompetencji interpersonalnych i społecznych
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Rozwój osobisty
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Jakie inne
zagadnienia dotyczące edukacji profilaktycznej powinny być przekazywane
w ramach realizowanego programu profilaktyczno-wychowawczego:

W tym pytaniu otwartym przez jednego z ankietowanych rodziców zostało wpisane:

• „nieśmiałość, trema”

Pytanie 6
Czy uważa Pan/Pani, że poniższe formy są skuteczne w profilaktyce:

Akcje charytatywne, pomoc innym, wolontrariat

86

Programy rekomendowane

73

Spotkania ze specjalistami (lekarzem, policjantem, psychologiem)

86

Aktywne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
Ulotki/broszury/gazetki ścienne

90

52

Filmy profilaktyczne

76

Warsztaty umiejętności życiowych

89

Pogadanki o szkodliwości ryzykownych zachowań

86

Teatry profialktyczne

76

Monitoring wizyjny
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Jakie inne formy uważa Pan/ Pani, za skuteczne w profilaktyce:
W tym pytaniu otwartym przez jednego z ankietowanych rodziców zostało wpisane:
• „indywidualne podejście”

Pytanie 7
Czy chcą Państwo coś dodać od siebie w kwestii potrzeb profilaktyczno-wychowawczych

Poniżej przedstawiamy wypowiedzi rodziców:
• „Ciągłe doskonalenie umiejętności zawodowych kadry z "OPP" co wpłynie na jakość prowadzonych
zajęć”
• „Dziękuje za pomoc w wychowaniu dziecka”
• „Nie! Dziękuje!”
• „Raczej nie”

W jednej z ankiet znalazła się natomiast następująca prośba:

„Proszę o zorganizowanie zajęć dla opiekunów i rodziców oczekujących na swoje pociechy. Musimy
wspólnie działać na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, ale nie możemy zapominać o zajęciach dla rodziców i
opiekunów, którzy oczekują bezczynnie na swoje pociechy. Samo oczekiwanie, nie jest złe, ale rozwijające się
podstępnie uzależnienie od telefonu, jakie obserwuje u siebie i „współoczekujących” rodziców już tak.
Zatem wnioskuje o możliwość udostępnienia sprzętu dostępnego na terenie Ogródka Jordanowskiego: stół do
bilarda, automat dart, itp. Umożliwi to zdrową rywalizację i nawiązywanie kontaktów między ludźmi, które
w prostej linii będą przekładały się na szczęście naszych wychowanków, a samym oczekującym umilą wolną
i jakże marnowaną chwilę.”

Serdecznie
dziękujemy Wszystkim Rodzicom,
którzy uczestniczyli w powyżej diagnozie.

Dzięki analizie wyników
możliwe będzie doskonalenie działalności placówki
przez wprowadzanie rozwiązań
zgodnych z potrzebami rodziców i dzieci.

Wnioski:
Najczęściej zaobserwowane wśród dzieci i młodzieży, niepokojące zachowania polegają na:
• używaniu wulgaryzmów,
• popychaniu, szturchaniu, szarpaniu,
• przezywaniu, obrażaniu, wyśmiewaniu,
• nadmiernym używaniu telefonów komórkowych,
• nie stosowaniu się do regulaminów i zasad społecznego współdziałania.
Jednocześnie ankietowani rodzice dostrzegają, iż formy aktywności w ramach zajęć proponowanych przez
OPP OJ zdecydowanie sprzyjają profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Jednakże rodzice
oczekiwaliby więcej nowości i wszelkich form aktywnych.
Rodzice, natomiast nie widzą potrzeby wprowadzania w OPP "OJ" dodatkowych działań służących
profilaktyce zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz
nowych substancji psychoaktywnych. Zdecydowana większość rodziców jest przeciwna
wprowadzania w omawianym zakresie działań profilaktycznych.
Również, zdecydowana większość ankietowanych rodziców wyraża opinię, że edukacją seksualną
powinna zajmować się przede wszystkim rodzina - ewentualnie szkoła.
Na podstawie zaznaczonych wyborów w ankiecie, rodzice wyznaczyli jednocześnie zagadnienia dotyczące
edukacji profilaktycznej wobec zagrożeń środowiskowych oraz potrzeb rozwojowych w tym czynników

chroniących i czynników ryzyka, które powinny być przekazywane w ramach realizacji programu
profilaktyczno – wychowawczego w „OPP”. Są to:
• Rozwój osobisty (samoocena, wartości, wiedza o sobie),
• Rozwój kompetencji interpersonalnych i społecznych,
• Agresja werbalna i fizyczna, przemoc rówieśnicza,
• Bezpieczeństwo korzystania z Internetu,
• Cyberprzemoc rówieśnicza.
Najbardziej skuteczne w profilaktyce, zdaniem ankietowanych są poniższe formy:
• Aktywne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
• Warsztaty umiejętności życiowych,
• Akcje charytatywne, pomoc innym, wolontariat,
• Spotkania ze specjalistami (lekarzem, policjantem, psychologiem)
• Pogadanki o szkodliwości ryzykownego zachowania
• Monitoring wizyjny, ochrona,
• Indywidualne podejście.

