
Ankieta kontrolna   Fundacji Piątka 

„Siedem stopni 
donikąd”



Czy miałeś/-aś kontakt z narkotykami

tak

nie

nie wiem
Czy miałeś/-aś kontakt 
z dopalaczami

tak

nie

nie wiem



Twoim zdaniem dopalacze to:

produkty kolekcjonerskie 
zakazane do spożycia

silnie uzależniający narkotyk

bezpieczne legalne 
odpowiednik narkotyków

nieprzewidywalne w skutkach 
substancje psychoaktywne

środki zwiększające 
sprawność fizyczną, umysłową 
oraz zmniejszające 
zapotrzebowanie na sen



Czy dopalacze uzależniają?
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Czy uważasz że powinno się 
pomagać osobom uzależnionym 
od narkotyków? tak

nie

nie mam zdania



Czy wiesz jakie są konsekwencje zdrowotne zażywania 
dopalaczy?

trwałe uszkodzenia mózgu

śmierć

uszkodzenia poszczególnych organów wewnętrznych

halucynacje

niekontrolowane napady agresji

impotencja 

inne
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Czy wiesz jakie są konsekwencje społeczno – prawne 
dopalaczy?

kurator 

więzienie

wykluczenie społeczne

sąd dla nieletnich i zakład poprawczy

przymusowe leczenie w ośrodku

degradacja społeczna (porzucenie szkoły, wybór życia na ulicy)

inne
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 Czy wiesz jakie są psychiczne konsekwencje zażywania 
dopalaczy?

rezygnacja ze swoich pasji

mysli i próby samobójcze

wymrożenie emocjonalne

paranoje

napady paniki

powolny upadek systemu wartosci (kłamstwa, oszustwa, kradzieże  itp..)

omamy wzrokowe i słuchowe

inne
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Gdybyś miał/-ła problem z zażywaniem dopalaczy, do kogo 
zwróciłbyś/-łabyś się o radę i pomoc?

rodzice

telefon zaufania

szkoła (wychowawca, pedagog, pielęgniarka) 

koleżanki koledzy

MONAR lub inny ośrodek leczenia uzależnień

nie mam nikogo takiego

kościół

nie zastanawiałem /-łam się nad tym
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Czy wiesz gdzie szukać pomocy w Twoim mieście?

świetlica horyzont na Pawlikowskiego

dom

Szkoła

Fundacja Piątka

telefon zaufania

OIK

Policja 

Szpital

Oś psychiatryczny

Ośrodek uzależnień

MOPS

Pomoc pedagoga
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Czy temat narkotyków jest poruszany przez Twoich 
rodziców, opiekunów, nauczycieli?

tak często pojawia się ten 
temat

tak rzadko pojawia się ten 
temat

nie przypominam sobie aby ten 
temat był poruszany



Czy spektakl „Dopalacze 
siedem stopni donikąd” 
był dobrym sposobem 

przedstawienia tematu?

zdecydowanie tak

chyba tak

chyba nie 

zdecydowanie nie

nie mam zdania

Jakie wrażenie zrobił na tobie 
spektakl?
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Jakie emocje wywołał w tobie spektakl

strach

rozbawienie

zaskoczenie

złość

smutek

współczucie

irytacja

znużenie

inne
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Jakie problemy powinniśmy Twoim zdaniem w przyszłości 
poruszyć?

alkoholizm 

cyberprzemoc

uzależnienie od internetu

hejt

mobbing, molestowanie

Inne: przyjaźń

inne
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Dziękuję za uwagę

● Ankietą objętą były dwie klasy siódme Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Żorach, które 
w dniu 03 października uczestniczyły w spektaklu Teatru 
„Kamienica” pt. „Dopalacze Siedem Stopni Donikąd”

● Spektakl zorganizowany został przez Fundację Piątka
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