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https://www.narkomania.org.pl – strona główna 

 

Pierwsza część raportu zawiera dane statystyczne dotyczące liczby wejść na strony serwisu 

www.narkomania.org.pl w 2021 roku oraz dane na temat korespondentów piszących do eks-

pertów poradni on-line w 2021 roku. 

Część druga relacjonuje wyniki przeprowadzonego programu badawczego, którego celem 

było uzyskanie opinii klientów internetowej poradni działającej w serwisie 

www.narkomania.org.pl na temat użyteczności uzyskiwanych przez nich odpowiedzi na pyta-

nia kierowane do ekspertów. W pytaniach otwartych korespondenci mieli możliwość wskaza-

nia mocnych i słabych stron poradni. Zbierano także opinie na temat materiałów edukacyjno-

informacyjnych prezentowanych w serwisie www.narkomania.org.pl. 

W badaniach wykorzystano ankietę ewaluacyjną umieszczoną pod adresem 

www.profitest.pl/s/44915/PORADNIA 

W badaniach – wykonanych w końcu grudnia 2021 roku – wzięło udział 61 osób (spośród 357 

klientów poradni), które w 2021 roku skierowały pytanie do poradni on-line. 

Internetowa poradnia dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i ich bliskich działa 

na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i jest finansowana ze środków 

Ministerstwa Zdrowia oraz Fundacji Praesterno. 
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Podsumowanie 

W 2021 roku zarejestrowano 245 tysięcy wizyt na stronach serwisu www.narkomania.org.pl. 

W prowadzonej przez poradnię internetową dokumentacji jest zarejestrowanych 357 internau-

tów, którzy skierowali 478 pytań do ekspertów poradni. Liczba porad udzielonych przez eks-

pertów jest większa od liczy internautów, ponieważ istniała możliwość zadania zapytania wię-

cej niż jednemu ekspertowi (stwierdzono 6 takich przypadków), bądź też zadania więcej niż 

jednego zapytania temu samemu ekspertowi (na podstawie badań ewaluacyjnych można przy-

jąć, iż więcej niż raz pytanie temu samemu ekspertowi zadało ok. 15–20% respondentów). 

Psycholog udzielił 73 porady, lekarz 110 porad, prawnik 53 porad, terapeuta 242 porad. 68% 

osób zadających pytania ekspertom poradni to kobiety, 31% – mężczyźni. 

Najczęściej pytania zadawali korespondenci w wieku między 20 a 39 rokiem życia (63%), 

najrzadziej osoby najmłodsze – do 19 r.ż. (5%). 

W porównaniu z udziałami mieszkańców poszczególnych wielkości miejscowości w populacji 

generalnej, wśród klientów poradni niedoreprezentowani są mieszkańcy wsi, a nadreprezento-

wani mieszkańcy miast, najwyraźniej mieszkańcy największych miast. Ta struktura korespon-

dentów poradni wydaje się być konsekwencją dwóch faktów: po pierwsze uzależnienie od 

środków odurzających jest problemem miejskim, rzadziej występującym wśród mieszkańców 

wsi, po drugie dostęp do internetu jest funkcją wielkości miejscowości (niższy jest na wsi). 

8% korespondentów poradni stanowią Polacy zamieszkali za granicą, najczęściej w Wielkiej 

Brytanii, Holandii i Niemczech. 

Klienci poradni najczęściej zadawali pytania dotyczące trzech obszarów problemowych: ich 

osobistych kłopotów ze środkami psychoaktywnymi (37%), kłopotów z partne-

rem/małżonkiem (24%) oraz kłopotów z dziećmi (21%). 

W pytaniach mailowych do ekspertów najczęściej pojawiało się ogólne pytanie o narkotyki 

bez wymieniania nazw (34%). Konkretnym, najczęściej wymienianym w pytaniach narkoty-

kiem była marihuana (27% pytań). W 16% pytań klienci pisali o więcej niż jednym środku 

psychoaktywnym (16%). Amfetamina stanowiła problem w 11% pytań do ekspertów). O inne 

środki pytały pojedyncze osoby: dopalacze (3%), kokaina, leki, heroina (po 2%), alkohol 

i ecstasy (po 1%), inne środki (2%). 

Ankietę ewaluacyjną wysłano do 357 osób, które skierowały pytanie do poradni w okresie od 

stycznia do grudnia 2021 roku. Wypełniło ją 61 osób, co stanowi 17% klientów poradni on-

line, którym dostarczono zaproszenie. Uzyskaną stopę zwrotów należy uznać za duży sukces 
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ze względu na prawdopodobną niepewność i niechęć korespondentów do wymiany osobistych 

informacji dotyczących zagrożenia bądź uzależnienia od narkotyków, obaw dotyczących po-

tencjalnych konsekwencji prawnych związanych z ujawnieniem korzystania z nielegalnych 

substancji psychoaktywnych osobiście lub przez osoby z bliskiego kręgu społecznego. 

Parametry socjodemograficzne klientów poradni uczestniczących w badaniu ankietowym są 

podobne do charakterystyk ogółu klientów poradni korzystających z porad w 2021 roku, więc 

można przyjąć, że próba uczestnicząca w badaniach dobrze reprezentuje ogół osób korzystają-

cych z porad w 2021 roku (płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania).  

Odsetki pytań uczestników badań do poszczególnych ekspertów układają się podobnie do pro-

porcji pytań wszystkich klientów poradni: najczęściej w badaniach wzięli udział klienci zwra-

cający się do terapeuty uzależnień, na drugim miejscu klienci lekarza, dalej psychologa 

i prawnika. 

Proporcje zaburza duży odsetek osób, które nie pamiętały, któremu z ekspertów zadały pytanie 

(23% badanych). 

Dla 78% uczestników badań ankietowych kontakt z ekspertami poradni on-line był pierwszym 

kontaktem ze specjalistą zajmującym się problematyką uzależnień. 

43% respondentów zadało pytanie w związku z problemami z narkotykami dziecka – swojego, 

swoich bliskich lub znajomych, 34% pytało w związku z problemem z narkotykami partnera 

lub znajomego, 15% respondentów zwróciło się z pytaniem dotyczącym własnego problemu 

z narkotykami. 

64% respondentów oceniło poradę otrzymaną w odpowiedzi na swoje zapytanie e-mailowe, 

jako przydatną. Za nieprzydatne uznało porady 21% badanych. 15% respondentów nie potrafi-

ło odpowiedzieć na pytanie. 

15% respondentów stwierdziło, że problem, z którym zwracali się do poradni on-line został już 

rozwiązany. Dla 45% badanych kłopot, z którym zwracali się do poradni stanowi problem w 

dalszym ciągu. 40% respondentów nie potrafiło ocenić, czy problem został już rozwiązany. 

32% klientów poradni uczestniczących w badaniach ankietowych po otrzymaniu porady eks-

perta poradni on-line skontaktowało się osobiście ze specjalistą zajmującym się problematyką 

uzależnień. 

W odpowiedziach na pytania otwarte dotyczące zalet i wad poradni on-line przeważało wska-

zywanie zalet. Najczęściej za zalety poradni on-line badani uznawali anonimowość kontaktu 

z ekspertem, kompetencje ekspertów udzielających porad, następnie dostępność poradni oraz 

szybkość odpowiedzi na zadane pytanie. 
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Rzadko wymieniane były wady poradni. Najczęściej za wadę respondenci uznawali brak kon-

taktu face to face z ekspertem, długi czas oczekiwania na odpowiedź oraz nieskuteczność po-

rad. 

39% respondentów nie rzadziej niż od czasu do czasu korzysta z materiałów informacyjno-

edukacyjnych prezentowanych na stronach poradni internetowej, w tym: często 12%, od czasu 

do czasu 27%. 29% korzysta z tych materiałów rzadko. 32% nigdy nie korzystało z tych mate-

riałów. 

43% respondentów uznało materiały informacyjno-edukacyjne prezentowane na stronach po-

radni za raczej dobre (21%) lub zdecydowanie dobre (22%). Jako średnie oceniło materiały 

21% badanych. 4% oceniło materiały jako raczej lub zdecydowanie złe. 33% badanych nie 

potrafiło dokonać oceny. 
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Wizyty na stronach serwisu 

www.narkomania.org.pl w 2021 r. 

W 2021 roku Fundacja Praesterno kontynuowała prowadzenie internetowego serwisu pomo-

cowo-edukacyjnego w domenie www.narkomania.org.pl. W tym okresie zarejestrowano 

245 004 wizyty na stronach serwisu, średnio ponad 20 tysięcy wizyt miesięcznie, to jest śred-

nio 674 wizyty dziennie.  

Rozkład wizyt na stronach www.narkomania.org.pl w kolejnych miesiącach 2021 roku prezen-

tuje wykres nr 1 na następnej stronie. 

Zdecydowanie częściej portal był odwiedzany w pierwszej połowie roku, szczególnie w pierw-

szym kwartale 2021 roku: 

I kwartał (średnia odwiedzin)  –  31 834 

II kwartał (średnia odwiedzin)  –  24 355 

III kwartał (średnia odwiedzin)  –  13 139 

IV kwartał (średnia odwiedzin)  – 12 340 

Najczęściej był odwiedzany dział prezentujący dane na temat środków psychoaktywnych – 

Informator o narkotykach (https://www.narkomania.org.pl/informator-o-narkotykach) z niemal 

200 tys. wizyt, w następnej kolejności dział Czytelnia 

(https://www.narkomania.org.pl/kategoria/czytelnia) z niemal 75 tys. wizyt, zawierający kilka-

set artykułów dotyczących różnych aspektów problematyki uzależnień, w dalszej kolejności 

przeszukiwana była baza placówek (https://www.narkomania.org.pl/baza-placowek) – ponad 

17 tys. wizyt w 2021 roku.  

Wyszukiwarka instytucji pomocowych zawiera 658 rekordów. Na stronie zamieszczono też 

następujące bazy: 

• placówki NFZ leczenia uzależnień  

• szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) 

• leczenie ambulatoryjne NFZ – pomoc doraźna 

• pomoc medyczna NFZ w nagłych przypadkach 

• wyszukiwarka placówek medycznych w serwisie Medycyna Praktyczna 

• katalog ośrodków psychoterapii w serwisie Psychologia.net.pl 
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• baza placówek w serwisie programu Candis dla osób mających problemy z powodu 

używania marihuany lub haszyszu 

• lista mityngów Anonimowych Narkomanów 

• Warszawski Informator o Pomocy 

• wykaz telefonów zaufania 

• wyszukiwarka placówek pomocowych dla osób z problemem uzależnień behawioral-

nych www.uzaleznieniabehawioralne.pl 

• baza organizacji zajmujących się profilaktyką 

• realizatorzy programu Fred http://www.programfred.pl  

Dodatkowo dostępne są linki do stron animowanych przez KBPN (www.narkomania.edu.pl, 

http://www.candisprogram.pl, dopalaczeinfo.pl). 



 

Wykres nr 1. Wizyty na stronach www.narkomania.org.pl w kolejnych miesiącach 2021 roku 
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Poradnictwo on-line w serwisie 

www.narkomania.org.pl 

Elementem prowadzonego przez Fundację Praesterno internetowego serwisu pomocowo-

edukacyjnego jest udzielanie mailowych porad przez terapeutę uzależnień, prawnika, lekarza 

i psychologa na zapytania internautów dotyczące szeroko rozumianej problematyki uzależnień 

od środków psychoaktywnych. 

W prowadzonej przez poradnię internetową dokumentacji są zarejestrowane w 2021 roku py-

tania od 357 internautów, kierowane do ekspertów poradni. W sumie zadano 478 pytań (część 

internautów kierowała do ekspertów więcej niż jedno zapytanie). 

Ilość zapytań do poszczególnych ekspertów jest zróżnicowana, w związku z tym liczby odpo-

wiedzi poszczególnych ekspertów są różne. Dane przedstawia wykres 2. 

Wykres nr 2. Liczby odpowiedzi poszczególnych ekspertów 

 

Najczęściej internauci kierowali pytania do terapeuty uzależnień, który w 2021 roku udzielił 

242 porady, to jest 51% wszystkich porad kierowanych przez klientów poradni. Lekarz w tym 

okresie udzielił 110 porad – 23% wszystkich porad, psycholog – 73 porad (15% porad), praw-

nik 53 porad (11% porad).  

Rozkład klientów w poszczególnych miesiącach pokazuje wykres nr 3 na następnej stronie. 

Najczęściej klienci zadawali pytania w styczniu (co piąty klient), najrzadziej w listopadzie 

i grudniu 2021 roku. 
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Rozkład klientów poradni w kolejnych miesiącach roku 2021 

Wykres nr 3. Odsetki klientów poradni w poszczególnych miesiącach 2021 roku 
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Rozkład terytorialny klientów poradni on-line 

Kartogram nr 1. Rozkład terytorialny klientów poradni on-line 

 

Najczęściej do poradni on-line pisali mieszkańcy województwa mazowieckiego (21% osób).  

10% klientów poradni to mieszkańcy województwa śląskiego.  

Po 8% klientów zwracało się do ekspertów z województw małopolskiego i dolnośląskiego,  

po 6% z województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. 

Po 4% z kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego. 

Po 2% z warmińsko-mazurskiego oraz z opolskiego. 

Najrzadziej – po 1% – klienci z województw lubuskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. 

8,4% klientów poradni stanowili korespondenci spoza Polski 
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Płeć korespondentów 

Wykres nr 4. Płeć korespondentów poradni on-line 

 

2/3 (68,3%) osób zadających pytania ekspertom poradni to kobiety, 1/3 (31,4%) – mężczyźni. 

Jedna osoba nie odpowiedziała na pytanie dot. płci. 

Wiek korespondentów poradni 

Wykres nr 5. Wiek korespondentów poradni 



Fundacja Praesterno Raport ewaluacyjny. narkomania.org.pl 2021 

 

15 

Najliczniejszymi i niemal równolicznymi grupami wiekowymi korespondentów poradni są 

osoby w przedziałach 20–24 lata (15%), 25–29 lat (17%), 30–34 lata (16%) i 35–39 lat (15%). 

Odsetki starszych grup wiekowych oscylują ok. 10%: 40–44 lata (11%), 45–49 lat (9%) oraz 

50 lat i więcej (11%). 

Najrzadziej do ekspertów zwracają się osoby najmłodsze – do 19 roku życia (5%). 

Wielkość miejscowości zamieszkania  

korespondentów poradni 

Wykres nr 6. Wielkość miejscowości zamieszkania korespondentów poradni 

 

W porównaniu z udziałami mieszkańców poszczególnych wielkości miejscowości w populacji 

generalnej w Polsce wśród klientów poradni niedoreprezentowani są mieszkańcy wsi, a wy-

raźnie nadreprezentowani mieszkańcy największych miast. Udziały mieszkańców miast do 50 

tys. wśród klientów poradni oraz mieszkańców miast 50–200 tys. są także większe niż w popu-

lacji generalnej.  

Ta struktura korespondentów poradni wydaje się być konsekwencją dwóch faktów: po pierw-

sze uzależnienie od środków odurzających jest problemem miejskim (rzadziej występującym 

wśród mieszkańców wsi), po drugie dostęp do internetu w dalszym ciągu jest funkcją wielko-

ści miejscowości (niższy jest na wsi). 
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Klienci poradni on-line spoza Polski 

Wykres nr 7. Klienci poradni mieszkający zagranicą. 

 

30 pytań (8,4%) dotarło do poradni z zagranicy. 

Wśród pytań z zagranicy najczęściej pisały osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii (2,5% 

wszystkich pytań), następnie z Holandii (2,2% pytań). Z Niemiec nadesłano 5 pytań (1,4%), 

z Belgii i USA przesłano po 2 pytania (po 0,6% wszystkich pytań). Po jednym pytaniu przesła-

ły osoby mieszkające w Austrii, Norwegii i Szwecji. 

Nie zlokalizowano źródła 12 pytań (3,4% wszystkich skierowanych do poradni). 
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O kogo pytali klienci poradni 

Wykres nr 8. Kogo dotyczyło pytanie 

 

Klienci poradni najczęściej zadawali pytania dotyczące trzech kategorii: ich osobistych kłopo-

tów ze środkami psychoaktywnymi (37%), partnera/małżonka (24%), dziecka (21%). 

8% osób pytało o innego członka rodziny, 7% zadawało pytanie na temat przyjacie-

la/kolegi/znajomego. 

Najrzadziej poruszana była sprawa dotycząca ucznia/podopiecznego/pacjenta oraz pojawiał się 

inny problem (po 1% pytań). 
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Typ środków psychoaktywnych  

sprawiających problemy 

Wykres nr 9. Środki psychoaktywne 

 

Policzono wszystkie wymieniane w pytaniach korespondentów środki psychoaktywne. 

Najczęściej korespondenci prosili o porady ogólnie związane z narkotykami, nie wymieniając 

konkretnych środków (w 34% pytań). 

Odsetek pytań dotyczących problemów związanych z marihuaną wyniósł 27%. 

W 16% pytań wymienianych był więcej niż jeden środek psychoaktywny (także alkohol). 

Problemów z amfetaminą dotyczyło 11% pytań. 

Żaden z pozostałych środków psychoaktywnych nie pojawił się w więcej niż w 2% pytań (do-

palacze, kokaina, leki, heroina, alkohol). 
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Czaty z ekspertem 

W ofercie portalu narkomania.org.pl znajduje się możliwość uzyskania pomocy w formie 

rozmowy czatowej. Trzygodzinny dyżur raz w tygodniu pełnili w 2021 roku: prawnik, lekarz, 

psycholog i terapeuta uzależnień.  

 

Wykres nr 10. Rozkład dyżurów czatowych ekspertów 

 

W 2021 roku w sumie dyżury czatowe trwały 505 godzin. Po 30% tego czasu wykorzystali 

lekarz, prawnik i psycholog. Terapeuta uzależnień włączył się w dyżury czatowe od paździer-

nika i pełnił dyżur przez 10% sumy godzin czatowych. 
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Badania klientów poradni 

W końcu grudnia 2021 roku przeprowadzono ankietowe badania klientów poradni on-line. 

Konstrukcja próby badawczej 

W internecie umieszczono ankietę ewaluacyjną, dostępną pod adresem 

www.profitest.pl/s/44915/PORADNIA Do klientów poradni on-line – osób, które zadały w 

2021 roku i przesłały mailem co najmniej jedno pytanie do poradni – zostały wysłane maile 

zapraszające do wzięcia udziału w badaniu, następującej treści:  

 

Prośba o ocenę poradni narkotykowej on-line dostępnej 

pod adresem www.narkomania.org.pl 

Szanowni Państwo! 

Z adresu, na który przesyłamy ten e-mail, w 2021 roku 

zostało wysłane pytanie do eksperta poradni narkotyko-

wej on-line. 

Prosimy o ocenę odpowiedzi eksperta oraz o ocenę na-

szej poradni poprzez udzielenie odpowiedzi na kilka 

pytań. Czas odpowiedzi wynosi około 3 minuty. 

Bardzo nam zależy na Państwa opiniach. Na ich podsta-

wie wprowadzimy zmiany mające na celu polepszenie 

działania poradni. 

Żeby zapoznać się z pytaniami, należy kliknąć poniższy 

link:  

http://www.profitest.pl/s/44915/PORADNIA 

Jeżeli kliknięcie nie przenosi do pytań, proszę sko-

piować link i wkleić do paska adresu przeglądarki in-

ternetowej. 

Pozdrawiamy 

Zespół Fundacji Praesterno,  

prowadzącej Poradnię narkotykową on-line 
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E-maile zostały wysłane do 357 osób – wszystkich, które w 2021 roku napisały do poradni - na 

adresy mailowe podane przez te osoby w pytaniach kierowanych do poradni. 

E-maile z zaproszeniem do wypełnienia ankiety przesłano trzy razy. 

Otrzymano 61 wypełnionych ankiet ewaluacyjnych. Tak więc uzyskano odpowiedzi od 17% 

korespondentów poradni on-line, którym dostarczono zaproszenie do wzięcia udziału w bada-

niach.  

Uzyskany w naszych badaniach wynik należy uznać za duży sukces. Stopa zwrotu w bada-

niach internetowych kształtuje się na poziomie 5–10%, a nawet 2–3%1. Tak więc 17% zwro-

tów jest bardzo dobrym rezultatem, tym bardziej, że badanie dotyczyło danych wrażliwych. 

Można spodziewać się prawdopodobnej niepewności i niechęci korespondentów do wymiany 

osobistych informacji dotyczących zagrożenia bądź uzależnienia od narkotyków, obaw doty-

czących potencjalnych konsekwencji prawnych związanych z ujawnieniem korzystania z nie-

legalnych substancji psychoaktywnych osobiście lub przez osoby z bliskiego kręgu społeczne-

go. 

W odpowiedzi na część zaproszeń uzyskano zwrot systemowy informujący, że adres, na który 

wysłano zaproszenie nie istnieje. Prawdopodobnie osoby zadające pytanie z tych adresów 

utworzyły konta pocztowe wyłącznie w celu wysłania pytania i otrzymania odpowiedzi, po 

czym zlikwidowały te konta lub przestały ich używać. 

                                                      

1 Daniel Mider, Jak badać opinię publiczną w Internecie? Ewaluacja wybranych technik ba-

dawczych, „Przegląd Socjologiczny”, rocznik 2013, tom 62, numer 1. 
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Struktura korespondentów uczestni-

czących w badaniu ankietowym 

Adresat zapytania mailowego 

Wykres 10 prezentuje odsetki korespondentów, które wysłały zapytanie do poszczególnych 

ekspertów i porównuje dane wszystkich klientów poradni z danymi osób, które wzięły udział 

w badaniach. 

Wykres nr 11. Odsetki korespondentów korzystających z porad poszczególnych ekspertów  

 

Spośród 61 osób, które wypełniły ankietę, 48% stanowią osoby, które zwróciły się o poradę do 

terapeuty uzależnień, 13% osoby, które skierowały pytanie do lekarza, 11% – do psychologa, 

5% - do prawnika. Aż 23% badanych nie pamięta, do którego eksperta skierowało pytanie. 

Porównanie klientów poradni uczestniczących w badaniach z wszystkimi klientami pokazuje, 

że proporcje są podobne. Uczestnicy badań – podobnie jak klienci poradni – najczęściej zada-

wali pytanie terapeucie uzależnień, w następnej kolejności lekarzowi, dalej psychologowi, 

najrzadziej prawnikowi. Zaburza obraz duża liczba korespondentów, którzy nie pamiętają ad-

resata swojego pytania. 



Fundacja Praesterno Raport ewaluacyjny. narkomania.org.pl 2021 

 

23 

Płeć 

Wykres nr 12. Płeć korespondentów (%) 

 

59% badanych stanowią kobiety, 30% – mężczyźni. 11% korespondentów nie podało informa-

cji na temat swojej płci. 

Porównanie z danymi dotyczącymi płci wszystkich klientów poradni pokazuje, że generalnie 

w obu grupach zdecydowanie przeważają kobiety. 
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Wiek 

Wykres nr 13. Wiek korespondentów (%) 

 

W grupie uczestniczącej w badaniach nieco większy jest udział osób starszych, od 45 roku 

życia, podczas gdy w grupie wszystkich klientów poradni przeważają młodzi dorośli, w wieku 

20–44 lata. 

W grupie osób, które wypełniły ankietę ewaluacyjną zdecydowanie wyższy jest odsetek osób, 

które nie podały wieku (aż 26%). 
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Udziały mieszkańców poszczególnych typów miejscowości 

Wykres nr 14. Wielkość miejscowości korespondentów a korzystanie z poradni (%) 

 

Udziały mieszkańców poszczególnych typów miejscowości są podobne w grupie uczestników 

badań ankietowych i wśród wszystkich klientów poradni on-line. W obu grupach najwyższym 

udziałem charakteryzują się mieszkańcy największych miast. Wśród uczestników badań ankie-

towych jest nieco wyższy odsetek mieszkańców wsi i najmniejszych miejscowości oraz miast 

100–200 tys. mieszkańców. 

W grupie korespondentów badań ankietowych zdecydowanie wyższy jest odsetek braków da-

nych. 
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Odsetek uczestników badań mieszkających za granicą 

Wykres nr 15. Uczestnicy badań z zagranicy (%) 

 

Tylko 4 osoby (7%) biorących udział w badaniach mieszka poza Polską: w Niemczech, Ho-

landii, Irlandii i w USA. 

Wśród wszystkich korespondentów poradni odsetek mieszkających poza Polską był nieznacz-

nie wyższy (8,4%). 
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Wykształcenie 

Wykres nr 16. Wykształcenie uczestników badań ankietowych (%) 

 

38% korespondentów legitymuje się wykształceniem wyższym, 18% badanych ma wykształ-

cenie średnie. 

Poniżej średniego wykształcenia 8% charakteryzuje się wykształceniem podstawowym, 10% 

zasadniczym zawodowym.  

10% podało wykształcenie pomaturalne, 5% – niepełne wyższe. 

11% korespondentów nie odpowiedziało na pytanie dot. wykształcenia. 
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Charakterystyka pytań kierowanych do poradni  

Czas zadania pytania 

Wykres nr 17. Kiedy zwracałaś/zwracałeś się z pytaniem do eksperta poradni narkotykowej on-line (na stro-

nie www.narkomania.org.pl)? 

 

W ankiecie brali udział klienci poradni, którzy zadali pytanie w 2021 roku.  

W ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem pytanie do poradni wysłało 7% badanych. 16% 

korespondentów zwróciło się z pytaniem przed 2–3 miesiącami. 25% respondentów zwróciło 

się z pytaniem przed 4-6 miesiącami, 33% dawniej niż przed pół rokiem. 20% nie pamiętało 

czasu zadania pytania.  

Dane wskazują, że co najmniej 48% badanych zadało pytanie nie dawniej niż przed  

6 miesiącami. 
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Liczba zadanych pytań 

Wykres nr 18. Ile razy zwracałaś/zwracałeś się z pytaniem do eksperta poradni narkotykowej? 

 

Zdecydowana większość badanych (84%) poprzestała na jednokrotnym zadaniu pytania eks-

pertom poradni on-line. 24% więcej niż jeden raz (w tym 11% dwa razy, 3% więcej niż 2 ra-

zy).  

2% badanych nie pamiętało, ile razy pisali do poradni. 
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Tematyka pytań 

Wykres nr 19. Czego dotyczyło Twoje ostatnie pytanie do eksperta? 

 

43% respondentów zwróciło się do poradni z pytaniem dotyczącym problemów z narkotykami 

dziecka (własnego, bliskich lub znajomych). 34% pytało o problemem z narkotykami partnera 

lub znajomego. 15% pytań zadano w związku z własnym problemem z narkotykami. 

Pytania 8% dotyczyły innej sprawy: problemów z dopalaczami podopiecznych placówki opie-

kuńczo-wychowawczej, problemów ze znalezieniem ośrodka dla podopiecznego z podwójną 

diagnozą, możliwości wykonania testu z włosów na obecność narkotyków w organizmie. 
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Wcześniejsze doświadczenia korespondentów  

ze specjalistami zajmującym się problematyką 

uzależnień 

Badani byli pytani, czy kontakt z ekspertem poradni internetowej był ich pierwszym kontak-

tem ze specjalistą zajmującym się problematyką uzależnień. 

Wykres nr 20. Czy kontakt z ekspertem poradni narkotykowej on-line był pierwszym Twoim kontaktem ze 

specjalistą zajmującym się problematyką uzależnień? 

 

Dla 78% uczestników badań ankietowych kontakt z ekspertami poradni on-line był pierwszym 

kontaktem ze specjalistą zajmującym się problematyką uzależnień. 

12% badanych już wcześniej miało osobisty kontakt (w poradni lub innej placówce) ze specja-

listą zajmującym się problematyką uzależnień. 

10% badanych kontaktowało się wcześniej ze specjalistami uzależnień telefonicznie lub mai-

lowo. 
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Kontynuacja korzystania ze specjalistycznej  

pomocy po doświadczeniach ze specjalistami  

poradni on-line 

Badani byli pytani, czy odpowiedź eksperta poradni internetowej skłoniła ich do osobistego (to 

znaczy bez pośrednictwa Internetu lub telefonu) skontaktowania się ze specjalistą zajmującym 

się problematyką uzależnień? 

Wykres nr 21. Czy odpowiedź eksperta poradni narkotykowej on-line skłoniła Cię do OSOBISTEGO skontakto-

wania się (w poradni lub innej placówce) ze specjalistą zajmującym się problematyką uzależnień 

 

32% klientów poradni uczestniczących w badaniach ankietowych skontaktowała się osobiście 

ze specjalistą po otrzymaniu porady eksperta poradni on-line – kontakt mailowy w poradni 

internetowej przyczynił się w przypadku tych osób do nawiązania kontaktu z ekspertem  

„w realu”. 

Dla 68% kontakt z ekspertem w poradni on-line nie miał dalszego ciągu w postaci osobistego 

spotkania się ze specjalistą zajmującym się problematyką uzależnień. 
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Ocena przydatności porad 

Korespondenci odpowiadali na pytanie, czy odpowiedź udzieloną przez eksperta oceniają jako 

przydatną czy nieprzydatną, korzystając z pięciostopniowej skali, od 1 – zdecydowanie nie-

przydatna do 5 – zdecydowanie przydatna. 

Wykres nr 22. Ocena przydatności porad 

Czy odpowiedź udzieloną przez eksperta oceniasz jako przydatną dla siebie czy nieprzydatną? 

 

64% respondentów uznało, że odpowiedź udzielona przez eksperta była przydatna (w tym 

raczej przydatna 32% i zdecydowanie przydatna 32% ocen).  

21% badanych uznało odpowiedź za nieprzydatną (w tym 13% za zdecydowanie nieprzydatną 

i 8% za raczej nieprzydatną).  

15% badanych nie potrafiło ocenić przydatności odpowiedzi eksperta. 
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Połączono odpowiedzi raczej i zdecydowanie nieprzydatna w kategorię nieprzydatna oraz od-

powiedzi raczej i zdecydowanie przydatna w kategorię przydatna. Policzono oceny przydatno-

ści odpowiedzi każdego eksperta. Wyniki prezentuje wykres 21. 

Wykres nr 23. Jak oceniasz przydatność porad udzielonych przez poszczególnych ekspertów 

 

Za przydatną uznało poradę:  

• 67% respondentów prawnika,  

• 75% respondentów lekarza, 

• 57% respondentów psychologa, 

• 71% respondentów terapeuty uzależnień. 

Jednocześnie za nieprzydatne uznawali porady respondenci: 

• prawnika – ani jedna osoba, 

• lekarza – 25%, 

• psychologa – 29%. 

• terapeuty uzależnień – 18%. 

Respondenci, którzy nie pamiętali, do którego eksperta zwrócili się częściej byli zadowoleni 

(43% uznało porady za przydatne) niż niezadowoleni (29% uznało porady za nieprzydatne). 

29% osób z tej grupy nie potrafiło przypisać oceny. 
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Skuteczność porad 

Korespondenci odpowiadali na pytanie, czy kłopot, z którym zwracali się do eksperta z porad-

ni internetowej został już rozwiązany, czy w dalszym ciągu stanowi problem. 

Wyniki prezentuje wykres 24. 

Wykres nr 24. Czy kłopot, z którym zwracałaś/zwracałeś się do eksperta z poradni internetowej został już 

rozwiązany, czy w dalszym ciągu stanowi problem? 

 

Dla 45% badanych kłopot, z którym zwracali się do poradni, stanowi problem w dalszym cią-

gu. 

15% respondentów stwierdziło, że problem, z którym zwracali się do poradni on-line został już 

rozwiązany. 

40% badanych nie potrafiło rozstrzygnąć, czy problem został rozwiązany lub nie udzieliło 

odpowiedzi na pytanie. 
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Mocne i słabe strony poradni –  

odpowiedzi na pytania otwarte 

W dwóch pytaniach otwartych klienci poradni uczestniczący w badaniach ankietowych mieli 

możliwość opisania, co uważają za zalety poradni on-line oraz jakie poradnia ma wady. 

Badani dokonali w sumie 111 wpisów: 86 wpisów określających mocne – ich zdaniem – stro-

ny poradni oraz 25 wpisów krytykujących poradnię. 

Wykres nr 25. Proporcja ilości wskazanych zalet i wad poradni on-line 

 

Zalety poradni on-line 

Najczęściej uznawano za zaletę poradni (26% wskazań) jej anonimowość – zob. wykres nr 26. 

Poniżej przedstawiamy przykłady wypowiedzi. 

anonimowość; dyskrecja; można zapytać anonimowo; zachowanie anonimowości; 

poufna 

Na drugim miejscu ulokowano kompetencje ekspertów (19% wskazań): 

profesjonalizm; konkretna odpowiedz; fachowa wiedza; rzetelność; rzetelność; wie-

dza; kompetencja; rzetelna wiedza; profesjonalna informacja; możliwość kontaktu 

z doświadczoną osobą; nakierowanie na rozwiązanie; dobre porady; skuteczna po-

moc; odpowiedź jest wyczerpującą i konkretna 
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17% wskazań dotyczyło łatwości dostępu do ekspertów i porad: 

dostęp w każdej chwili; możliwość kontaktu; dostępność; każdy może skorzystać 

z porady; łatwość kontaktu; dostępna dla wszystkich; bardzo łatwy dostęp; możli-

wość porady w czasie pandemii; można odezwać się w każdym momencie; dostępna 

rozmowa; można wysłać zapytanie mailem; łatwy i wygodny dostęp 

Na szybkość odpowiedzi zwrócono uwagę w 15% wypowiedzi: 

szybka odpowiedz; szybkość reakcji; szybka odpowiedź; szybkość; szybki dostęp; 

w miarę szybka odpowiedź; w moim przypadku odpowiedź przyszła niemal ekspreso-

wo, a była to chyba niedziela; możliwość otrzymania odpowiedzi na pytania w krót-

kim czasie; szybki dostęp do porady - umówienie się na taką wizytę stacjonarnie to 

często kwestia tygodni jeśli nie miesięcy; nie trzeba czekać długo na odpowiedź 

Pojawiły się wypowiedzi (6%) podkreślające brak opłat w sytuacji korzystania z pomocy spe-

cjalistów: 

jest to darmowe rozwiązanie; darmowa pomoc jest bezinteresowna zatem szczera 

i od serca; chyba darmowa; darmowość; oszczędza się pieniądze 

Także 6% wypowiedzi dotyczyło skuteczności porad udzielanych przez ekspertów: 

pomaga :); rzeczywista pomoc potrzebującym; odpowiedzenie na zadane pytanie; 

wsparcie chociaż na chwilę w danym momencie 

Kontakt zapośredniczony przez internet; brak konieczności osobistego kontaktu pozytywnie 

oceniono w 5% wypowiedzi: 

brak konieczności konfrontacji ze specjalistą „w cztery oczy”, mniejszy stres; jest on-

line; forma pisemna zadawania pytań, opowiadania o problemie sprzyja poukładanie 

sobie wszystkiego w głowie; również odpowiedź pisemna sprzyja refleksji 

Trzy wypowiedzi (3%) koncentrowało się na fakcie, iż internetowy kontakt umożliwia przeła-

manie się, poradzenie sobie ze wstydem: 

przełamanie wstępnego wstydu; zrobienie pierwszego kroku; przyznanie się przed 

sobą, że ma się problem 

W dwóch wypowiedziach (2%) za zaletę uznano oszczędność czasu: 

w sumie zaoszczędza się czas; oszczędność czasu 

Jedna osoba (1% wypowiedzi) pochwaliła materiały dostępne na stronach poradni: 

duża ilość pomocnych materiałów 
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Wady poradni on-line 

Trzy problemy uzyskały identyczną ilość wskazań (po 6 wypowiedzi, po 24% wad): 

1º brak kontaktu face to face: 

brak możliwości rozmowy; brak kontaktu „twarzą w twarz”; brak osobistego kontak-

tu; w jednym przypadku brak kontaktu osobistego może być wadą (ale w innym wręcz 

zaletą); brak bezpośredniego kontaktu; trudniej doprecyzować/ dopytać o niezrozu-

miałe/niejasne fragmenty odpowiedzi 

2º długie oczekiwanie na odpowiedź eksperta: 

długi czas oczekiwania na odpowiedź; oczekiwanie na odpowiedź; wydłużony czas 

konsultacji poprzez konieczne czekanie na kolejne odpowiedzi; dostałam odpowiedz 

po 6 miesiącach 

3º nieskuteczność otrzymanej porady: 

Nieudzielanie pomocy; Odsyłanie do innych poradni; Brak indywidualnego podejścia 

do każdej osoby; nie uzyskałem żadnej pomocy; [ekspert] odpowiedział, lecz nieza-

dowalająco; niewiedza [eksperta]o istotnych szczegółach 

W 3 wypowiedziach (12%) badani skarżyli się, że nie dostali żadnej odpowiedzi na zadane 

pytanie: 

nie dostałem żadnej informacji zwrotnej na swoje zgłoszenie; nie odpowiadacie na 

zadane pytania; brak odpowiedzi 

Dwie osoby (8% wskazań) uznały, że ekspert zachowywał się niewłaściwie: 

niezbyt miłe podejście osoby, która odpowiedziała; zero zainteresowania 

Dwie inne wypowiedzi (8%) dotyczyły: 

braku kontaktu telefonicznego; 

braku możliwości spotkania w grupie – porozmawiania anonimowo z grupą. 
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Wykres nr 26. Zalety i wady poradni on-line – swobodne wypowiedzi korespondentów  

  

Zalety N=86 Wady N=25 
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Korzystanie z materiałów prezentowanych  

na stronach poradni internetowej 

Korespondenci zostali zapytani, czy korzystają z zasobów informacyjnych zamieszczonych na 

stronach serwisu: Na internetowych stronach poradni znajdują się różne materiały informacyj-

ne i artykuły dotyczące problematyki narkomanii. Jak często korzystasz z tych materiałów? 

Wykres nr 27. Wykorzystywanie materiałów edukacyjno-informacyjnych  

 

12% respondentów często korzysta z materiałów informacyjno-edukacyjnych prezentowanych 

na stronach poradni internetowej. 

27% deklaruje korzystanie z tych materiałów od czasu do czasu.  

61% korzysta z „poradniczych” materiałów albo rzadko (29%), albo nigdy z nich nie korzysta 

(32%). 
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Ocena materiałów prezentowanych  

na internetowych stronach poradni 

Wykres nr 28. Ocena materiałów prezentowanych na internetowych stronach poradni 

 

43% respondentów uznało materiały informacyjno-edukacyjne prezentowane na stronach po-

radni za raczej dobre (21%) lub zdecydowanie dobre (22%).  

Jako średnie oceniło materiały 21% badanych. 

Za raczej lub zdecydowanie złe uznało materiały 4% badanych (w tym 2% za zdecydowanie 

złe).  

33% badanych nie oceniło materiałów, bo nie korzystało z nich lub nie potrafiło ich ocenić. 
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