
Robert Tendaj

DIAGNOZA ZAGRO ŻENIA ALKOHOLIZMEM GRUPY
WYCHOWANKÓW SCHRONISKA

Diagnozy interesującego mnie problemu dokonałem mając na uwadze
następujące cele:

- ocenę rozmiarów zagrożenia alkoholizmem, któremu należy zapobiegać,
- ocenę potrzeb wychowanków w dziedzinie profilaktyczno – wychowawczej.

Pozwoliło mi to także na określenie działań kreatywnych wspierających
wychowanków w toku wychowania resocjalizacyjnego w radzeniu sobie z
trudnościami zagrażającymi rozwojowi i zdrowiu. Przy czym przez wychowanie
resocjalizacyjne rozumiałem działalność wychowawczą podejmowaną wobec
wychowanków, odznaczających się znacznym stopniem niedostosowania
społecznego oraz współwystępującymi z
niedostosowaniem zaburzeniami w sferze poznawczej, emocjonalnej i
motywacyjnej. Wszyscy nasiwychowankowie przejawiają deficyty w zakresie
wyżej wymienionych sfer, ponadto dopuszczają się czynów karalnych, co jest
jednym z głównych przejawów ich niedostosowania społecznego.

Diagnozę przeprowadziłem przy zastosowaniu następujących metod:

1. Testu zagrożeń uzależnień wg Gasia (1993),
2. Ankiety (załącznik 1) dotyczącej problematyki i skali zagrożeń, którą

wychowankowie wypełniali anonimowo (opracowanie własne),
3. Badanie dokumentów – dokonanie charakterystyki 25 wychowanków

schroniska w wieku od 15 do 17 lat;

Krótka analiza niektórych wyników badań:
Po przeprowadzeniu badań testowych dotyczących interesującego

mnie problemu, którym jest zagrożenie młodzieży uzależnieniem od
alkoholu uzyskałem następujące wyniki:

100 % badanych stanowili wychowankowie po inicjacji alkoholowej
80 % wychowanków z powodu picia alkoholu miało konflikty z policją lub
musiało korzystać z pomocy lekarza
85 % wychowanków używało alkoholu lub innychśrodków odurzających dla
zmniejszenia napięcia emocjonalnego
77 % miało trudności w szkole z powodu picia alkoholu lub używania innych
środków odurzających
85 % piło alkohol chcąc ułatwić sobie rozmowy z ludźmi lub czuć się



swobodniej w towarzystwie
62 % stanowili wychowankowie, u których występuje problem alkoholowy w
rodzinie (najczęściej piją ich ojcowie)
62 % wychowanków z powodu picia alkoholu miało trudności w
porozumiewaniu się z innymi członkami swojej rodziny
69 % badanych stwierdziło,że nie miało trudności z zakupem alkoholu
31 % wychowanków przyznało,że zdarzyło im się dokonać zakupu alkoholu
pod wpływem reklamy

Przy obserwowanych obecnie w naszym kraju tendencjach spożywania
alkoholu, rośnie spożycie alkoholu wśród młodzieży. Obniża się wiek inicjacji
alkoholowej, zanikają postawy abstynenckie. Z powyższego zestawienia
wynika,że 100 % badanych wychowanków schroniska miało kontakt z
alkoholem. U większości z nich występował również problem alkoholowy w
rodzinie.

Ponad 85% wychowanków spożywało alkohol z braku innych
umiejętności odreagowania napięcia emocjonalnego oraz braku umiejętności
interpersonalnych.
Większość badanych jest przekonana o powszechnej dostępności do alkoholu
wynikającej z liberalnego podejścia niektórych rodziców i innych osób
dorosłych w stosunku do pijącej młodzieży.

Przed podjęciem działań profilaktycznych w dziedzinie uzależnień
warto jest zadać sobie pytanie czy młodzież w ogóle dostrzega problemy
wynikające z nadużywania alkoholu, a jeśli tak, to jak wysoko plasuje je w
hierarchii zagrożeń.
W ankiecie podałem 8 problemów, które mogą zagrażać młodzieży. Poprosiłem
wychowanków o ułożenie ich według stopnia zagrożenia (rangowanie).

Oto zestawienie wyników:

A – alkoholizm
B – bezrobocie
C – narkomania
D – wzrost przestępczości

Rys. 1. Problemy zagrażające młodzieży.
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- zanieczyszczenieśrodowiska 15,5 %
- problemy mieszkaniowe 7,6 %

Jak widać z powyższych danych zarówno alkoholizm jak i narkomania
znajdują się wśród trzech największych zdaniem wychowanków zagrożeń
społecznych.
Drugim w kolejności zagrożeniem jest dla nich bezrobocie, dostrzegają go
szczególnie starsi wychowankowie.W ankiecie badani podawali takie
informacje o kontaktach z alkoholem.

Na pytanie „ Ile razy zdarzyło ci się upić napojem alkoholowym”
otrzymałem następujące odpowiedzi:

Ani razu 0 %
3 – 5 razy 7,6 %
6 – 10 razy 15,5 %
11 – 19 razy 23,5 %
Ponad 20 razy 63,8 %

¾ badanych wychowanków było wielokrotnie pijanych. Informacje te
korelują
z informacjami uzyskanymi w teście, z których wynika,że około 80 %
wychowanków miało konflikty z policją, kłopoty w szkole lub musiało
korzystać z pomocy lekarza z powodu upicia się alkoholem.

Kolejne pytanie dotyczyło najczęstszych reakcjiśrodowiska
wychowanków na odmowę wypicia alkoholu.

Tab. 2. Rodzaje reakcji na odmowy wypicia alkoholu

Zdziwienie 46,1 %
Krytyka 15,5 %
Podziw 7,7 %
Zrozumienie 23 %
Odrzucenie 15,5 %
Obojętność 23 %
Usilne namawianie 46,1 %
Wyśmiewanie 30,7 %
Źródło: opracowanie własne



Jak widać, najczęstszymi reakcjami na odmówienie napicia się są:
zdziwienie i reakcja usilnego namawiania. Nie do końca jednak jest prawdziwe
przekonanie,że niepijący młody człowiek odrzucany przez rówieśników
spotyka się też ze zrozumieniem z ich strony. Dlatego tak istotna jest realizacja
programów profilaktycznych, gdzie duży nacisk kładzie się naćwiczenie
umiejętności powiedzenia „NIE”.

Dane przytoczone powyżej, analiza dokumentów, własne badania
osobopoznawcze pozwoliły na następujące wnioski.

Wnioski z przeprowadzonej diagnozy

Wszyscy wychowankowie przed umieszczeniem ich w Schronisku mieli
kontakt z alkoholem. Badana grupa wychowanków pochodzi z rodzin o
zaburzonej więzi emocjonalnej, o różnym stopniu dyssocjalizacji spowodowanej
głównie występowaniem w nich alkoholizmu, przestępczości, niewydolności
wychowawczejrodziców. Wśród objawów stanu nieprzystosowania
społecznego wychowanków obserwujemy nadpobudliwość, agresywność,
trudności w nauce, opóźnienie szkolne, stosowanie używek ( papierosy, alkohol,
narkotyki), zachowania przestępcze, począwszy od przestępstw przeciwko
mieniu do zagrażających zdrowiu iżyciu. Jest to więc młodzież sprawiająca
poważne trudności wychowawcze zarówno w rodzinie jak i w placówkach
powołanych do pracy z nią.

Umieszczenie w schronisku oznacza dla nieletniego ograniczenie
swobody do określonego terenu zamkniętego murami placówki. Bardzo często
oznacza też zerwanie więzów z rodziną i środowiskiem, z którymi nieletni był
związany emocjonalnie. Zdarza się, że wychowankowie przebywają w
schronisku wiele miesięcy, oczekując na miejsce w orzeczonej przez sąd
placówce. Stałe przebywanie w grupie, niemożność odizolowanie się powoduje
nadmiar kontaktów, często ich nieprawidłowy przebieg – tworzenie się struktur
nieformalnych.

Często rotacja w grupach wychowawczych przyczynia się do braku
stabilizacji, jestźródłem poczucia tymczasowości. Naszych wychowanków
cechuje nasilona potrzeba aktywności, nastawienie na zabawę, zmianę ryzyka w
humor. Jednocześnie wykazują słabo wykształcone poczucie odpowiedzialności,
niską ciekawość poznawczą, brak umiejętności rozwiązywania problemów,
skłonność do natychmiastowego odreagowania stanów napięcia bardzo często
przy użyciu alkoholu i innychśrodków odurzających.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy widzę, że moje działania będą
zmierzać do stworzenia sytuacji psycho – korekcyjnej, w której
wychowankowie będą mogli się uczyć umiejętności, zachowań służących
rozwiązywaniu problemów we współpracy z innymi, bez nadmiernego napięcia
emocjonalnego wspomagania się alkoholem.



Realizując program w cyklu spotkań z grupą wychowanków należy
zastosować aktywne metody pracy grupowej, metody pracy warsztatowej.
Winno kierować się zasadami, które mogą stanowić elementy sytuacji
korygujących szeroki zakres doświadczeń urazowych ( zasadą afirmacji, zasadą
bliskiego kontaktu, zasadą otwartości, zasadą istnienia ważnych z punktu
widzenia celów spotkań, norm).

Sądzę, że ćwiczenie umiejętności skutecznej komunikacji, umiejętności
asertywnego odmawiania i radzenia sobie ze stresem i jednocześni e kierowanie
uwagi na pozytywne wartości w życiu na to, co zdrowe, daje radość,
przyjemność, poczucie zadowolenia zżycia zmniejszy potrzebę sięgania po
środki uzależniające w trudnych sytuacjachżyciowych.



Załącznik 1. Ankieta – problemy i zagrożenia

Zły stan zdrowia, bezrobocie, problemy mieszkaniowe, zanieczyszczenie
środowiska, narkomania, alkoholizm, wzrost przestępczości, AIDS

1. Według ciebie, które z tych problemów mogą
zagrażać młodzieży. Ponumeruj je ( od 1-8 ) wg
stopnia zagrożenia.

2. Ile razy upiłeś się napojem alkoholowym. Zaznacz
krzyżykiem prawdziwą odpowiedź.

Ani razu
3 - 5 razy
6 - 10 razy
11 - 19 razy
ponad 20 razy

3. Odmówiłeś wypicia alkoholu osobom, które ci go
proponowały? Z jaką reakcją się spotkałeś? Podkreśl prawdziwą
odpowiedź lub odpowiedzi.
zdziwienie, krytyka, podziw, odrzucenie, zrozumienie,
obojętność, wyśmiewanie, długie namawianie.
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