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TOMASZ ŁACHACZ 1 

LOKALNA DIAGNOZA PROBLEMÓW I ZAGROŻEŃ 
SPOŁECZNYCH NA PRZYKŁADZIE MIASTA SZCZYTNO

Problemy i zagrożenia społeczne występują w każdej społeczności lokalnej. 
Są one elementem naszej rzeczywistości i każdy bezpośrednio lub pośred-
nio zetknął się ze skutkami tych zjawisk. Mimo to, wspomniane zagrożenia 
nie skupiają naszej uwagi w takim stopniu jak przykładowo terroryzm, 
klęski żywiołowe czy też awarie infrastruktury krytycznej. Przyczyną tego 
może być fakt, że „myślenie w kategoriach problemów społecznych nie 
jest czymś utrwalonym w opinii publicznej, wśród przedstawicieli władzy, 
jak również profesjonalistów” 2. Jest to także związane z charakterem i po-
wszechnością zagrożeń społecznych, które towarzyszą nam na co dzień, 
a ich negatywne skutki zauważalne są często po dłuższym okresie czasu. 
W związku z tym nie są to zjawiska tak spektakularne i medialne, aby 
relacjonować je „na żywo” lub analizować na pierwszych stronach gazet. 
Są to jednak istotne zagrożenia, które negatywnie oddziałują na jednostkę, 
rodzinę, społeczeństwo i powodują dysfunkcję całych grup społecznych 3. 
Z tego względu problemy społeczne należy monitorować na bieżąco i dążyć 
do ich ograniczenia lub wyeliminowania z życia wspólnoty, choć to ostatnie 
wydaje się niezmiernie trudne. 

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania: w jaki sposób diagno-
zowane są lokalne problemy i zagrożenia społeczne? Jakie problemy i za-
grożenia społeczne dominują w funkcjonowaniu szczycieńskiej wspólnoty 
samorządowej? Jaka jest ich skala i charakter? W rozważaniach posłużo-
no się przykładem gminy Szczytno, czyli niewielkiego miasta położonego 
w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. 
W analizie odwołano się głównie do „Diagnozy problemów uzależnień 
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adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk 
Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zainteresowania naukowe: bez-
pieczeństwo państwa, bezpieczeństwo społeczne, samorząd lokalny, współpraca 
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3  M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI 
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i innych zagrożeń społecznych dla miasta Szczytno” 4 z 2009 r. oraz 
do dokumentu „Lokalna diagnoza, monitoring oraz strategia rozwiązy-
wania problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta 
Szczytno” 5 opracowanego w 2014 r. Ponadto w analizie wykorzystano 
dane statystyczne lokalnych instytucji, które zajmują się problemami 
społecznymi oraz odwołano się do literatury przedmiotu z tego zakresu. 
Na początku artykułu omówiono podstawowe pojęcia dotyczące podjętej 
problematyki, a następnie przedstawiono główne problemy i zagrożenia 
społeczne w gminie miejskiej Szczytno, zidentyfi kowane w diagnozach 
z 2009 r. i 2014 r. 

Problemy społeczne określane są jako „ogólne wzory zachowania ludz-
kiego lub warunków społecznych, które są postrzegane jako zagrożenia dla 
społeczeństwa przez znaczącą liczbę ludności, przez silne grupy, bądź przez 
charyzmatyczne jednostki, oraz które mogą być rozwiązane czy też którym 
można jakoś zaradzić” 6. Jerzy Kwaśniewski pod pojęciem problemów spo-
łecznych rozumie takie „zachowania ludzkie i zjawiska społeczne, które 
ze względu na swój charakter, skutki czy intensywność występowania po-
strzegane są i odczuwane przez członków danej społeczności jako istotne 
dolegliwości w życiu zbiorowym, domagające się rozwiązania” 7. Z powyż-
szych defi nicji wynika jednoznacznie, że problemy społeczne to zdarzenia 
oraz zachowania ludzkie, które ze względu na swoją skalę i charakter sta-
nowią zagrożenie dla funkcjonowania i rozwoju członków danej wspólnoty.

Zagrożenia społeczne defi niowane są jako zjawiska godzące bezpośred-
nio w jednostkę, jej biologiczne oraz egzystencjalne podstawy istnienia 8. 
Są to wszystkie przypadki odnoszące się do niebezpieczeństwa utraty życia 
i zdrowia, tożsamości narodowej i etnicznej poszczególnych społeczności oraz 
bezpieczeństwa socjalnego i publicznego 9. Analizowane zagrożenia „w zna-
czący sposób wpływają na jakość i standard życia ludzi, a tym samym na po-
ziom rozwoju cywilizacyjnego danego państwa, czy szerzej pewnych obszarów 
geografi cznych” 10. Zjawiska godzą nie tylko w jednostkę, ale mogą powodo-
wać także dysfunkcję całych grup społecznych, w tym również wspólnot sa-
morządowych. Ich  spektrum jest bardzo szerokie. W literaturze przedmiotu 
do najważniejszych zalicza się m.in. bezrobocie, ubóstwo, defi cyt mieszkań, 

 4 G. i A. Hryszkiewicz, Diagnoza problemów uzależnień i innych zagrożeń spo-
łecznych dla miasta Szczytno, Raport z badań monitoringowych, Szczytno 2009.

 5 G. i A. Hryszkiewicz, Lokalna diagnoza, monitoring oraz strategia rozwiązy-
wania problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Szczytno, 
Raport z badań monitoringowych, Szczytno 2014.

 6  K. Frysztacki, Socjologia problemów społecznych, Warszawa 2009, s. 20.
 7  J. Kwaśniewski, Rola diagnozy w rozwiązywaniu problemów społecznych [w:] 

J. Kwaśniewski (red.), Badania problemów społecznych 2, Warszawa 2006, s. 7.
 8  A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia, uwa-

runkowania, wyzwania, Warszawa 2012, s. 8.
 9  R. Jakubczak, J. Flis (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, 

Warszawa 2006, s. 112.
10  M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI 

wieku, Warszawa 2011, s. 62.
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bezdomność, patologie społeczne (alkoholizm, narkomanię, przestępczość), 
AIDS czy też korupcję i nepotyzm 11. Wymienione zagrożenia zakłócają funk-
cjonowanie i rozwój nie tylko społeczności lokalnych, ale mogą stanowić tak-
że problem o charakterze globalnym. Colin Powell, amerykański sekretarz 
stanu, stwierdził, że „HIV/AIDS to najpotężniejsza broń masowego rażenia 
na naszej planecie” 12. Z kolei Jan Nowak-Jeziorański zagrożenia społeczne 
wskazał jako główny problem naszego państwa 13. Kwestia niepożądanych 
zjawisk o charakterze społecznym poruszona została także w aktualnej Stra-
tegii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2014 r. W dokumencie za interes 
narodowy w dziedzinie bezpieczeństwa uznano m.in. „zapewnienie trwałego 
i zrównoważonego rozwoju potencjału społecznego i gospodarczego państwa, 
ze szczególnym uwzględnieniem (…) warunków życia i zdrowia ludności jako 
podstawy bytowania” 14. Tym samym wyrażono potrzebę eliminowania zjawisk 
godzących w egzystencję jednostki i utrudniających rozwój społeczeństwa. 
W strategii podkreślono, że „barierą dla dalszego rozwoju jest utrzymujące 
się zjawisko długotrwałego bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
a co za tym idzie rozwarstwienia społecznego i nierównego dostępu do dóbr 
i usług” 15. W koncepcji uznano zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecz-
nego za priorytet polskiej polityki społecznej 16. Zauważono, że osiągnięcie tego 
celu jest możliwe poprzez aktywizację zagrożonych osób oraz współpracę in-
stytucji pomocy społecznej, rynku pracy i ochrony zdrowia. W strategii zade-
klarowano jednocześnie, że „planuje się stworzenie całościowego i efektywne-
go systemu zasiłków oraz świadczeń społecznych, stymulującego ekonomicz-
ne usamodzielnianie się i podejmowanie zatrudnienia na otwartym rynku 
pracy oraz takiego, w którym unika się ryzyka długotrwałego wykluczenia 
społecznego” 17. W dokumencie zwrócono uwagę także na pogarszającą się 
sytuację demografi czną, która stanowi istotne wyzwanie dla Polski. 

W dalszej części, zanim przedstawione zostaną główne problemy i zagro-
żenia społeczne w gminie miejskiej Szczytno, ukazana zostanie istota i zna-
czenie diagnozy społecznej. Diagnoza jest „systemem racjonalnych czynności 
służących do rozpoznania właściwości jakiegoś stanu rzeczy, zdarzenia czy 
obiektu, które jest podejmowane dla rozwiązania jakiegoś problemu prak-
tycznego (…). Istotą każdej diagnozy jest stosowanie istniejącej ogólnej wiedzy 
dla identyfi kowania rozmaitych elementów rzeczywistości, jako należących 
bądź nie należących do znanych, na gruncie tej wiedzy, kategorii ogólnych, 
klas, czy typów” 18. Jest to czynność mająca na celu zidentyfi kowanie pew-

11  P. W. Zawadzki, Bezpieczeństwo społeczne [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Mater-
ska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa, Warszawa 2009, s. 126.

12  R. Jakubczak, Bezpieczeństwo narodowe Polski…, wyd. cyt., s. 414.
13 A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia…, wyd. 

cyt., s. 8.
14  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 

2014, s. 11.
15  Tamże, s. 24.
16  Tamże, s. 40.
17  Tamże, s. 54.
18  J. Kwaśniewski, Rola diagnozy w rozwiązywaniu…, wyd. cyt., s. 7–8.
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nych zjawisk i ich cech, co umożliwia w przyszłości inicjowanie kolejnych, 
skutecznych działań w danym obszarze. Jak zauważa Jerzy Apanowicz „rze-
telna diagnoza ma na celu stwierdzenie prawdziwych faktów lub zjawisk, 
ustalenie stanu faktycznego, rzeczywistych cech i zasad funkcjonowania” 19. 
Ważne jest przy tym określenie relacji i znaczeń wiążących poszczególne ele-
menty (np. zjawiska, fakty), z szerszym układem, którego stanowią część 20. 

Diagnozą społeczną określa się „wszelkie społeczne badania empiryczne, 
w których zbiera się dane szczegółowe, porządkuje je i interpretuje w celu 
udzielenia odpowiedzi na pytania: „Jak jest? Co to jest? Dlaczego tak jest?” 21. 
Przedmiotem takich badań są zjawiska i procesy społeczne, a ich rezulta-
tem powinny być wnioski oraz zalecenia do wykorzystania w inicjowaniu 
określonych działań. Specyfi ką diagnozy problemów społecznych jest to, 
że „koncentruje się ona na identyfi kacji i opisie zjawisk ograniczających lub 
stwarzających zagrożenie ograniczenia zaspokajania potrzeb społecznych do-
tyczących wielu osób w społeczności” 22. W węższym znaczeniu wspomniana 
diagnoza ma na celu rozpoznanie dotkliwych zdarzeń i sytuacji w celu wywo-
łania zmiany społecznej 23. W każdym z tych ujęć istotne są efekty, czyli istot-
ny jest praktyczny wymiar narzędzia, które powinno być punktem wyjścia 
do podejmowania działań mających na celu rozwiązanie danego problemu. 

Obowiązek przeprowadzenia diagnozy społecznej w jednostkach sa-
morządu terytorialnego wynika z ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej 24. W akcie prawnym określono, że „gmina i powiat opracowują 
strategię rozwiązywania problemów społecznych, a samorząd wojewódz-
twa strategię w zakresie polityki społecznej” 25. Zapis ten wzmocniono 
w art. 17 ustawy podkreślając, że do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym należy właśnie „opracowanie i realizacja gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
programów pomocy społecznej, profi laktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 
szczególnego ryzyka”. W akcie prawnym doprecyzowano, że elementem 
wspomnianej strategii powinna być m.in. diagnoza sytuacji społecznej, 
prognoza zmian w zakresie objętym strategią czy też określenie celów stra-
tegicznych projektowanych zmian. Z tego wynika, że ustawodawca precy-
zyjnie określił podmioty odpowiedzialne za opracowanie strategii rozwiązy-
wania problemów społecznych i związanej z nią diagnozy społecznej.

W latach 2004–2014 diagnoza problemów i zagrożeń społecznych w gmi-
nie miejskiej Szczytno przeprowadzona została trzy razy, w latach: 2004, 
2009 i 2014. W dalszej części artykułu odwołano się głównie do wyników 

19  J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002, s. 36.
20  J. Mańska, Diagnozowanie problemów społecznych. Przemoc w rodzinie, 

Kraków 2015, s. 6.
21  B. Szatur-Jaworska, Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej [w:] G. Fir-

lit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2007, s. 109.
22  J. Mańska, Diagnozowanie problemów społecznych…, wyd. cyt., s. 7.
23  Tamże, s. 6.
24  Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2017 r., poz. 1769).
25  Tamże, art. 16b, pkt 1.
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badań i wniosków przedstawionych w ostatnich dwóch dokumentach. 
Na początku należy jednak zasygnalizować potencjał społeczny omawianej 
wspólnoty samorządowej. Gmina Szczytno to małe miasto leżące w północ-
no-wschodniej Polsce, należące do województwa warmińsko-mazurskiego. 
Liczba jego mieszkańców na koniec 2014 r. (czyli w okresie, kiedy powsta-
ła ostatnia diagnoza) wynosiła 24 185 osób, z czego mężczyźni stanowi-
li 11 538, zaś kobiety 12 646 26. Warto przy tym nadmienić, że na koniec 
2014 r. w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) było 3 991 osób, w wie-
ku produkcyjnym 15 378 osób, zaś w wieku poprodukcyjnym 4 816 27. Co-
raz większa grupa osób w wieku powyżej 60 lat oznacza starzenie się społe-
czeństwa w Szczytnie, co uznać należy za istotne wyzwanie dla lokalnej poli-
tyki społecznej. W 2015 r. średni wiek mieszkańców gminy wynosił 41,6 lat 
i był nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa 
warmińsko-mazurskiego, aczkolwiek był porównywalny do średniego 
wieku mieszkańców całej Polski 28. Ponadto warto podkreślić, że w latach 
2002–2016 zmalała liczba mieszkańców w Szczytnie aż o 9,3% i na koniec 
2016 r. wynosiła 23 817 29. Jest to zapowiedź problemów demografi cznych 
szczególnie, że w ostatnich latach odnotowuje się ujemny przyrost natu-
ralny w mieście. W regionie brakuje przemysłu, a głównym atutem Szczyt-
na jest turystyka związana głównie z walorami środowiska naturalnego. 
W kontekście omawianej problematyki wspomnieć należy, że w ostatnich 
latach rosną wydatki budżetu miasta na pomoc społeczną — przykładowo 
w 2009 r. wynosiły one 10,00 mln, zaś w 2014 r. — 11,4 mln, co stanowiło 
15,6% udziału w całości budżetu Szczytna 30.

Analizę dokumentów źródłowych rozpocząć należy od przedstawie-
nia metodologii badań, które zrealizowano na ich potrzeby. Diagnoza 
z 2009 r. opracowana została na podstawie: sondy ulicznej przeprowadzo-
nej wśród mieszkańców gminy, którzy ukończyli 18 rok życia; badań an-
kietowych w szkołach podstawowych, gimnazjum i w placówkach ponad-
gimnazjalnych oraz danych statystycznych z lokalnych instytucji 31. W son-
dzie ulicznej wzięło udział 60 mieszkańców wybranych losowo, a badanie 
przeprowadzone zostało metodą ankiet bezpośrednich, które rozdawane 
i odbierane były w miejscach publicznych. Elementem badań było także 
ankietowanie uczniów w szczycieńskich szkołach. Określenia próby z po-
pulacji uczniów szkół gminy (dziewcząt i chłopców) dokonano w trzech gru-
pach wiekowych: klasy VI szkół podstawowych, klasy III gimnazjów oraz 
klasy II placówek ponadgimnazjalnych. W tym przypadku określenia próby 
dokonano metodą doboru warstwowego, a „badane były klasy w każdym 

26  Główny Urząd Statystyczny, <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tabli-
ca#>, 19 września 2017 r.

27  Tamże.
28  <http://www.polskawliczbach.pl/Szczytno#demografia-w-pigułce#ixzz4eb

6WACgG>, 19 września 2017 
29  Tamże.
30  Tamże.
31  G. i A. Hryszkiewicz, Diagnoza problemów …, wyd. cyt., s. 2.



Nr 2(134)        Lokalna diagnoza problemów i zagrożeń społecznych… 175

z wyżej wymienionych przedziałów wiekowych” 32. Wśród uczniów przepro-
wadzono ankietę audytoryjną, podczas której ankieter czytał instrukcje 
i udzielał indywidualnych wyjaśnień w przypadku niejasności. Badanie 
miało charakter anonimowy, a ankiety oddawane były dla ankietera. Waż-
nym uzupełnieniem powyższych badań była analiza danych z instytucji 
lokalnych, które zajmują się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 
W diagnozie z 2014 r. posłużono się podobnymi metodami badawczymi. 
Sondę uliczną przeprowadzono wśród 120 pełnoletnich mieszkańców gmi-
ny, wybranych losowo. Podkreślić należy, że w tym przypadku próba ba-
dawcza była dwukrotnie większa, niż podczas ostatniego badania, pomi-
mo, iż liczba mieszkańców gminy zmniejszyła się o 897 osób w stosunku 
do 2009 r. 33. Badanie wśród uczniów szczycieńskich szkół zrealizowano 
w taki sam sposób jak w 2009 r., zaś w analizie danych z instytucji lokal-
nych wykorzystano informacje od podmiotów zajmujących się nie tylko 
problemami alkoholowymi, lecz również innymi zagrożeniami społecznymi. 
Ponadto w ramach diagnozy z 2014 r. przeprowadzono wywiady ze sprze-
dawcami i właścicielami punktów sprzedaży alkoholu i papierosów 34. 

W badaniach przeprowadzonych w 2009 i 2014 r. mieszkańcy Szczytna 
wyrazili swoją opinię na temat lokalnych problemów i zagrożeń społecznych.

Tabela 1
Hierarchia problemów społecznych w Szczytnie

Które z problemów uważa Pan/i za najważniejsze? 2009 r. 2014 r.

Zanieczyszczenie środowiska 21% 7%
Bezrobocie 58% 61%
Alkoholizm 54% 50%

Kryzys rodziny 9% 29%
Wzrost przestępczości 38% 25%

Picie alkoholu przez młodzież – 27%
AIDS 13% 5%

Przemoc w rodzinie – 31%
Zubożenie społeczeństwa 25% 23%

Przemoc i agresja na ulicach – 15%
Narkomania 31% 37%

Problemy mieszkaniowe/bezdomność 4% 9%
Kryzys norm moralnych 9% –

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu z badań monitoringowych, 
G. i A. Hryszkiewicz, Diagnoza problemów uzależnień …, wyd. cyt. , s. 4

32  Zastosowana metoda doboru warstwowego wśród uczniów szczycień-
skich szkół polegała na podziale na jednorodne warstwy — grupy wiekowe i wy-
bór badanej próby w obrębie wybranych warstw. Patrz: tamże, wyd. cyt., s. 2.

33  Na koniec 2009 r. liczba mieszkańców Szczytna wynosiła 25 082 osób, zaś 
na koniec 2014 r. — 24 185 osób. Patrz: GUS, <https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/
teryt/tablica#>, 25 września 2017 r.

34  G. i A. Hryszkiewicz, Lokalna diagnoza…, wyd. cyt. , s. 3–4.
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Mieszkańcy Szczytna uczestniczący w badaniu, mogli wybrać więcej niż jed-
ną odpowiedź, jeśli możliwości nie wykluczały się. W związku z tym suma war-
tości procentowych udzielonych odpowiedzi jest większa niż 100%. Z przed-
stawionych danych wynika, że w opinii respondentów głównymi zagrożeniami 
społecznymi w Szczytnie są: bezrobocie, alkoholizm i narkomania. Na pierw-
szym miejscu wymieniany jest problem bezrobocia, mimo poprawiającej się 
od kilku lat sytuacji na rynku pracy w Polsce. Brak zatrudnienia przez dłuższy 
okres czasu może być źródłem innych, niepożądanych zjawisk społecznych. 
Członkowie szczycieńskiej wspólnoty samorządowej postrzegają także alko-
holizm i narkomanię jako istotne zagrożenia w środowisku lokalnym. Ponad-
to warto zwrócić uwagę na odpowiedzi „kryzys rodziny” i „zanieczyszczenie 
środowiska”. W pierwszym przypadku wzrosła liczba udzielonych odpowiedzi 
z wartości 9% w 2009 r. do 29% w 2014 r. Świadczy to o tym, że wartości ro-
dzinne są ważne, a związany z tym kryzys jest zauważany coraz częściej także 
w małych wspólnotach samorządowych. Z kolei zanieczyszczone środowisko 
według respondentów nie jest już tak dużym problemem jak przed kilkoma 
laty. Zmiana opinii na ten temat może być związana z działaniami prowadzo-
nymi na rzecz środowiska naturalnego. Dobrym przykładem jest rekultywacja 
jezior miejskich realizowana w Szczytnie od 2010 r. 35.

Opinie dorosłych mieszkańców gminy na temat lokalnych problemów 
i zagrożeń społecznych warto porównać z odpowiedziami młodzieży, uczest-
niczącej w badaniach.

Tabela 2
Hierarchia problemów społecznych w Szczytnie w opinii młodzieży

Które z problemów uważasz za najważniejsze? 2009 r. 2014 r.

Zanieczyszczenie środowiska 28% 26%
Bezrobocie 55% 60%
Alkoholizm 54% 65%
Kryzys rodziny 23% 27%
Wzrost przestępczości 24% 31%
Picie alkoholu przez młodzież – 38%
AIDS 24% 27%
Przemoc w rodzinie – 58%
Zubożenie społeczeństwa – 9%
Przemoc i agresja na ulicach – 41%
Narkomania 45% 64%
Problemy mieszkaniowe/bezdomność – 12%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza problemów uzależnień…, 
wyd. cyt., s. 22; Lokalna diagnoza, monitoring…, wyd. cyt., s. 20

35  G. Siemieniuk, Rozpoczęło się oczyszczanie jezior w Szczytnie, <https://
www.olsztyn24.com/news/9177-rozpoczelo-sie-oczyszczanie-jezior-w-szczytnie.
html>, 25 września 2017 r.
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Szczycieńska młodzież, podobnie jak dorośli, uważa że głównymi 
problemami społecznymi w mieście są: alkoholizm, narkomania i bez-
robocie. Inna jest tylko hierarchia najważniejszych zagrożeń, ponieważ 
w badaniach z 2014 r. młodzi ludzie wymieniają alkoholizm i narkoma-
nię odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu. W odpowiedziach tej 
grupy respondentów bardzo często pojawia się problem alkoholu, je-
śli uwzględni się łącznie wartości dotyczące „alkoholizmu” i „picia al-
koholu przez młodzież”. Za niepokojące uznać należy, że zdecydowanie 
więcej uczniów w ostatnim badaniu zwróciło uwagę na zjawisko nar-
komanii. Na trzecim miejscu wymieniono brak pracy, choć „niedoce-
nienie” znaczenia problemu może być związane z tym, że bezpośrednio 
nie dotyczy on uczącej się młodzieży. Warto natomiast zwrócić uwagę 
na wrażliwość uczniów na kwestie związane z ochroną środowiska. Z ko-
lei za alarmujące uznać należy odpowiedzi dotyczące problemu prze-
mocy w rodzinie, często pojawiające się w ankietach uczniów z 2014 r. 

Podsumowując: należy podkreślić, że w opinii dorosłych mieszkańców 
i uczącej się młodzieży, głównymi zagrożeniami o charakterze społecz-
nym w szczycieńskiej wspólnocie samorządowej są bezrobocie, alkoholizm 
i narkomania. W związku z tym wymienione w badaniach zjawiska warto 
poddać dalszej analizie w odniesieniu do danych statystycznych instytucji 
lokalnych zajmujących się powyższymi problemami. 

Wykres 1
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Szczytnie w latach 2004–2014y
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Źródło: opracowane własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 
w Szczytnie

W analizowanym okresie sytuacja na danym rynku pracy zmieniała się 
diametralnie. W 2004 r. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Szczytnie było 2425 osób, w 2009 r. — 1979, zaś w 2014 r. tylko 
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1738 osób 36. Pozytywny trend na lokalnym rynku pracy obserwowany był 
w kolejnym roku, ponieważ w 2015 r. zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Szczytnie było 1272 osób, zaś rok później — 978 37. Dla 
gmin stopa bezrobocia nie jest podawana przez Główny Urząd Statystycz-
ny, więc w celu ukazania zjawiska określa się jego natężenie 38.

Tabela 3
Natężenie bezrobocia w gminie miejskiej Szczytno w latach 2004–2014

Rok Liczba mieszkańców
w wieku produkcyjnym

Liczba osób 
bezrobotnych

Natężenie 
bezrobocia

2004 16 925 2425 14,3%

2005 16 920 2332 13,8%

2006 16 808 1990 11,8%

2007 16 667 1733 10,4%

2008 16 663 1693 10,2%

2009 16 426 1979 12,0%

2010 16 231 2055 12,7%

2011 16 371 1894 11,6%

2012 16 075 2025 12,6%

2013 15 688 1961 12,5%

2014 15 378 1738 11,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 
w Szczytnie

Największy poziom natężenia bezrobocia w Szczytnie wystąpił w 2004 r., 
zaś najmniejszy w 2008 r. W 2014 r. jego wartość osiągnęła jedną z niż-
szych w analizowanym okresie, aczkolwiek należy zwrócić uwagę na to, 
że w gminie systematycznie zmniejsza się liczba mieszkańców w wieku 
produkcyjnym. Mimo tego uczestnicy badania realizowanego na potrzeby 
omawianych diagnoz wymieniali bezrobocie jako główne zagrożenie spo-
łeczne w środowisku lokalnym. W związku z tym warto ukazać charakter 
zjawiska w oparciu o dane Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.

36  <http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.display?p_czas=10%2C11%2C12%2
C13%2C14%2C15%2C16%2C17%2C18&p_nts=14&p_tery=3247>, 3 grudnia 2015 r.

37  <http://www.pup.szczytno.pl/urzad_pracy/statystyki_graficzne.html>, 
27 września 2017 r.

38  Natężenie bezrobocia — udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym. Patrz: Badania wykonane przez TNS OBOP 
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie, Rynek pracy w powiecie 
szczycieńskim. Badanie aktywności osób bezrobotnych, Warszawa 2010, s. 21.
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Wykres 2
Bezrobotni w Szczytnie według czasu pozostawania bez pracy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 
w Szczytnie

W omawianej wspólnocie bezrobocie miało charakter długotrwały: 
większość osób pozostawała bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Ponadto 
dużą grupę stanowiły osoby będące bez pracy do 3 miesięcy. Związane 
to było z tym, że część bezrobotnych znajduje zatrudnienie na krótki okres 
(np. staże, umowa zlecenie), a następnie ponownie rejestruje się w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Szczytnie. Inną charakterystyczną cechą lokal-
nego bezrobocia jest niski poziom wykształcenia osób bez zatrudnienia. 
W grupie bezrobotnych osoby z wyższym wykształceniem stanowiły przy-
kładowo w 2014 r. 13,6%, zaś jednostki po szkole gimnazjalnej lub z niż-
szym wykształceniem aż 26,8% 39. Wynika z tego, że wykształcenie ułatwia 
znalezienie pracy, gdyż edukacja wydobywa z człowieka to, co najlepsze 40. 

Wykres 3
Struktura wiekowa bezrobotnych w Szczytnie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy 
w Szczytnie

39  Por. Powiatowy Urząd Pracy w  Szczytnie, Raporty o bezrobociu w powiecie 
szczycieńskim za okres 2004–2014, Szczytno 2015.

40  B. Śliwerski, Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Kraków 1992, 
s. 27.
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Kolejną cechą charakterystyczną zjawiska jest fakt, że dużą grupę 
bezrobotnych w gminie stanowią ludzie młodzi w wieku od 25 do 34 lat. 
Jest to niepokojąca tendencja, choć w ostatnich latach zmienia się ona 
na korzyść ludzi młodych, którzy po zakończeniu edukacji mają ogromny 
problem z „wejściem” na rynek pracy. Poszukującym zatrudnienia bezpo-
średnio po szkole brakuje przede wszystkim doświadczenia zawodowego 
i trudno jest im rywalizować z innymi bezrobotnymi. Dla młodych ludzi 
może to być argument w podjęciu decyzji o emigracji.

Innym, istotnym problem społecznym zidentyfi kowanym przez człon-
ków szczycieńskiej wspólnoty samorządowej jest alkoholizm. Liczba odpo-
wiedzi udzielonych w badaniach, w których zwrócono uwagę na problem, 
może sugerować, że jest to istotne zagrożenie w środowisku lokalnym. 

Wykres 4
Liczba osób z problem alkoholowym w Szczytnie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Przychodni Terapii Uzależnie-
nia od Alkoholu i  Współuzależnienia w Szczytnie

W analizowanym okresie liczba zarejestrowanych w Przychodni Tera-
pii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie wynosiła 
od 235 do 344 osób. W roku 2008 i 2009 odnotowano najwięcej osób 
z problemem alkoholowym, zaś najmniej w 2011 r. Za niepokojący fakt 
należy uznać, że w 2013 r. liczba zarejestrowanych w przychodni nie-
znacznie się zwiększyła w porównaniu do poprzednich 3 lat. Mimo to, 
analizowany problem w ujęciu statystycznym nie stanowi dużego zagro-
żenia w szczycieńskiej wspólnocie samorządowej. Według Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych średnia szacunkowa 
dla miejscowości do 25 tys. mieszkańców jest prawie dwukrotnie wyższa 
(ok. 500 osób) 41. Poza tym warto nadmienić, że z powodu uzależnienia 

41  Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoho-
lowych w mieście do 25 tys. mieszkańców (dane szacunkowe): liczba osób uza-
leżnionych od alkoholu — ok. 500 osób; dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika  
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od alkoholu cierpią również najbliżsi z otoczenia alkoholika. Jak wynika 
z danych przedstawionych na powyższym wykresie, w niektórych okre-
sach problem dotyczył łącznie prawie 500 osób w Szczytnie (2008 r. — 
492 osoby; 2009 r. — 456 osób). Statystycznie zagrożenie nie jest nadal 
duże, choć młodzi ludzie deklarują, że często mają kontakt z alkoholem, 
co jest już niepokojącym trendem. 

Tabela 4
Uczniowie, którzy spożywali alkohol 30 dni przed badaniem

Respondenci 2004 r. 2009 r. 2014 r.

Klasy VI szkół podstawowych 28% 14% 11%

Klasy III gimnazjów 28% 51% 34%

Klasy II szkół 
ponadgimnazjalnych 39% 62% 63%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza problemów uzależnień…, 
wyd. cyt., s. 47; Lokalna diagnoza, monitoring…, wyd. cyt., s. 22

Większość respondentów z klas II szkół ponadgimnazjalnych twierdziła, 
że spożywała alkohol w ostatnim miesiącu przed badaniem. W przypad-
ku uczniów szkół podstawowych było to 11% ankietowanych. Co ciekawe, 
młodzież z gimnazjów deklarowała w 2014 r., że 30 dni przed badaniem 
rzadziej sięgała po alkohol, niż w 2009 r.

Tabela 5
Uczniowie, którzy kiedykolwiek upili się napojem alkoholowym

Respondenci 2004 r. 2009 r. 2014 r.

Klasy VI szkół podstawowych 24% 18% 16%

Klasy III gimnazjów 22% 50% 44%

Klasy II szkół 
ponadgimnazjalnych 37% 28% 65%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnoza problemów uzależnień…, 
wyd. cyt., s. 47; Lokalna diagnoza, monitoring…, wyd. cyt., s. 24

— ok. 1.000 osób; dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholików — ok. 1.000 
osób; osoby pijące szkodliwie — 1.250–1.750 osób. Zob. <http://www.parpa.pl/
index.php/33-analizy-badania-raporty>, 15 września 2017 r.
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16–18% uczniów z klas VI szkół podstawowych przyznało w ostatnich 
dwóch badaniach, że w swoim życiu „upili się” już napojem alkoholowym, 
zaś w przypadku gimnazjalistów była to prawie połowa uczęszczających 
do klas III. W badaniach przeprowadzonych w 2014 r. aż 65% uczniów 
z klas II szkół ponadgimnazjalnych deklarowało, że zaliczyło „upicie się”. 
Warto przy tym nadmienić, że młodzież najczęściej sięgała po piwo, a zde-
cydowanie rzadziej po wino, czy też wódkę 42. Reasumując należy zauwa-
żyć, że alkoholizm nie jest dużym problemem w Szczytnie, ale zjawisko wy-
maga monitoringu i inicjowania działań prewencyjnych w formie np. cie-
kawych programów profi laktycznych adresowanych do młodych ludzi. 

Narkomania w opinii mieszkańców Szczytna postrzegana jest za istotne 
zagrożenie społeczne, czego nie potwierdzają dane Punktu Konsultacyjno-
-Informacyjnego utworzonego w 2007 r. w Przychodni Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu i Współuzależnienia.

Wykres 5
Liczba osób z problemem narkotykowym w Szczytnie
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z realizacji Miejskiego 
Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
w Szczytnie za lata 2008–2014, Urząd Miejski w Szczytnie

W latach 2007–2014 liczba zarejestrowanych w Punkcie Konsultacyjno-
-Informacyjnym w Szczytnie nie przekroczyła 100 osób. W 2009 r. odnoto-
wano 91 osób z problemem narkotykowym, zaś pięć lat później — 60. War-
to przy tym dodać, że w tej grupie są nie tylko zażywający środki psycho-
aktywne, lecz również ich rodziny. W placówce udzielane jest wsparcie 
w zakresie m.in. udostępniania informacji na temat placówek odwykowych 
funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, porad-
nictwa na temat zapobiegania nawrotom uzależnienia, jak również prowa-
dzone są rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego.

42  G. i A. Hryszkiewicz, Diagnoza problemów uzależnień…, wyd. cyt., s. 11; 
G. i A. Hryszkiewicz, Lokalna diagnoza, monitoring…, wyd. cyt., s. 24.
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Tabela 6
Kontakt szczycieńskiej młodzieży ze środkami odurzającymi 

Respondenci 2004 r. 2009 r. 2014 r.

Klasy VI szkół podstawowych 14% 3% 6%

Klasy III gimnazjów 14% 16% 18%

Klasy II szkół ponadgimnazjalnych 14% 27% 26%

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów: G. i A. Hryszkiewicz, 
Diagnoza problemów uzależnień…, wyd. cyt., s. 47; G. i A. Hryszkiewicz, Lokalna 
diagnoza, monitoring…, wyd. cyt., s. 30

Z odpowiedzi młodzieży udzielonych na pytanie: „Czy kiedykolwiek mia-
łeś kontakt z jakimiś środkami odurzającymi?” wynika, że do kontaktu 
z narkotykami przyznaje się mała liczba uczniów klas VI ze szkół pod-
stawowych. Ze środkami odurzającymi częściej eksperymentuje młodzież 
w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Tabela 7
Środki odurzające zażywane najczęściej przez uczniów

Klasa
Rodzaj środka 

Szkoły
podstawowe

klasy VI

Gimnazja
klasy III

Szkoły ponadgimnazjalne 
klasy II

SZCZYTNO ESPAD-2011
ogólnopolskie

środki nasenne 3 % 6 % 5 % 17 % 

środki wziewne 
(m.in. klej, budapren) 4 % 2 % 2 % 6 % 

marihuana lub 
haszysz 4 % 16 % 26 % 37 % 

amfetamina 0 % 3 % 5 % 8 % 

heroina 0 % 0 % 0 % 1 % 

kokaina 0 % 0 % 1 % 3 % 

ecstasy 0 % 0 % 1 % 5 % 

LSD lub inne 
halucynogeny 0 % 1 % 1 % 3 % 

inne 0 % 0 % 0 % – 

Źródło: G. i A. Hryszkiewicz, Lokalna diagnoza, monitoring…, wyd. cyt., s. 30

Szczycieńska młodzież eksperymentująca z narkotykami sięga najczęś-
ciej po marihuanę. Jest przy tym przekonana o małej szkodliwości środ-
ka, co oczywiście nie jest prawdą. Część uzależnionych od „mocniejszych” 
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środków odurzających rozpoczynała właśnie od tzw. miękkich narkoty-
ków (np. marihuana, haszysz). Zdecydowanie rzadziej szczycieńscy ucz-
niowie próbują działania amfetaminy, środków nasennych, czy też wziew-
nych. W tabeli dla porównania podano wyniki badań ogólnopolskich 
ESPAD-2011 w grupie wiekowej 15–16-latków i starszej młodzieży 43. 
Na ich tle szczycieńska młodzież rzadko sięga po narkotyki. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania stwierdzić należy, że diagnoza 
społeczna jest pomocnym narzędziem w identyfi kowaniu lokalnych zjawisk, 
negatywnie oddziałujących na członków wspólnoty samorządowej. Jest ona 
istotnym elementem strategii rozwiązywania problemów społecznych, której 
obowiązek opracowania przez gminy i powiaty wynika z ustawy o pomo-
cy społecznej. W ciągu ostatnich 15 lat diagnoza społeczna w Szczytnie 
przeprowadzona została trzy razy. Na jej potrzeby w 2009 i w 2014 r. zrea-
lizowano badania empiryczne: sondaż uliczny, badanie ankietowe w szko-
łach, analizę danych statystycznych oraz wywiady z właścicielami sklepów 
alkoholowych (2014 r.). W opinii badanych mieszkańców (osób dorosłych 
i uczącej się młodzieży) głównymi zagrożeniami społecznymi w Szczytnie 
są bezrobocie, narkomania i alkoholizm. Wysoki poziom bezrobocia w gmi-
nie potwierdzają dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Szczyt-
nie. Od kilkunastu lat stała praca jest dobrem pożądanym w regionie, a jej 
brak główną „bolączką” mieszkańców. W związku z tym odpowiedzi respon-
dentów na ten temat nie są dużym zaskoczeniem, choć w ostatnim okre-
sie poprawia się sytuacja na rynku pracy. Inaczej przedstawia się kwestia 
alkoholizmu i narkomanii, które przez członków wspólnoty samorządowej 
uczestniczących w badaniach postrzegane są za istotne problemy społeczne. 
Z analizy danych statystycznych instytucji zajmujących się problematyką 
uzależnień w mieście wynika, że wspomniane zjawiska występują w Szczyt-
nie, ale ze względu na swoją skalę i charakter nie stanowią dużego zagroże-
nia. Szczególnie narkomania jest zjawiskiem marginalnym w świetle lokal-
nych statystyk. W związku z tym pojawia się pytanie, dlaczego mieszkańcy 
zwracają uwagę na wspomniane zjawiska? Otóż: to jak ludzie oceniają wagę 
problemów nie musi koniecznie odpowiadać ich realnemu poziomowi zagro-
żenia. Odczucia społeczne nie zawsze muszą być adekwatne do realnej skali 
problemów społecznych i ich skutków, ponieważ mogą być w tym wzglę-
dzie subiektywne i kształtowane przykładowo przez media 44. Mimo to na-
leży je uwzględniać, ponieważ zwracają uwagę na zjawiska, które wzbu-
dzają obawy wśród mieszkańców. Rozbieżność opinii respondentów i lokal-
nych danych statystycznych wynikać może także ze świadomości członków 
wspólnoty samorządowej w zakresie negatywnych konsekwencji problemów 
takich jak alkoholizm, czy też narkomania. W związku z powyższym mogą 

43  Badania młodzieży szkolnej ESPAD (European School Survey Project 
on Alcohol and Other Drug) — Europejski program badań ankietowych w szko-
łach. Por. J. Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkol-
ną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r., War-
szawa 2011.

44  T. Schimanek, Diagnozowanie problemów społecznych, Warszawa 2015, 
s. 4.
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pojawiać się wątpliwości, czy diagnozy społeczne są wiarygodne i potrzebne. 
Wydaje się, że jest to narzędzie pomocne w kształtowaniu lokalnej polityki 
społecznej. Pozwala poznać zachowania mieszkańców i zweryfi kować, czy 
społeczność lokalna dostrzega lub bagatelizuje określone zagrożenia. Diag-
noza społeczna jest dobrym narzędziem do ukazania jak realnie wyglądają 
problemy społeczności lub może pomóc zidentyfi kować „ukryte” zagroże-
nia, z których społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy 45. Jest to dobry punkt 
wyjścia do projektowania strategii rozwiązywania problemów społecznych 
i inicjowania w tym zakresie skutecznych działań. Mimo to, warto zwró-
cić uwagę na pewne mankamenty narzędzia. Na przykład próba badawcza 
w sondażu ulicznym przeprowadzonym na potrzeby diagnozy w 2009 r. sta-
nowiła 60 osób, a dwukrotnie więcej w 2014 r., mimo iż zmniejszyła się 
liczba mieszkańców Szczytna. Poza tym sondaż „ma jednak swoje ograni-
czenia, m.in. nie odzwierciedla opinii ogółu mieszkańców, pozwala na wy-
chwycenie jedynie głównych, najważniejszych wątków podjętego problemu. 
Sondaż nie daje pełnego obrazu, a jedynie przybliżony wynik” 46. Ponadto 
warto zastanowić się, czy odpowiedzi uczniów uzyskane w badaniach meto-
dą ankiety audytoryjnej byłyby takie same, jak w przypadku ankietowania 
tych samych respondentów w sposób indywidualny. Istotniejszą kwestią 
wydaje się jednak częstotliwość diagnozowania problemów i zagrożeń spo-
łecznych. W szczycieńskiej wspólnocie samorządowej odbywa się to co 5 lat, 
przy czym ostatni raz miało to miejsce w 2014 r. Jest to długi okres czasu, 
mając na uwadze dużą dynamikę życia społecznego oraz złożony charakter 
zagrożeń społecznych, które przenikają się wzajemnie i często współwystę-
pują ze sobą. W związku z tym proponuje się, aby uzupełnieniem diagnoz 
był monitoring problemów społecznych, dzięki któremu możliwe byłoby bie-
żące ukazanie zmian w zakresie charakteru i natężenia występujących zja-
wisk. To mogłoby okazać się pomocne w inicjowaniu skutecznych działań 
na rzecz ograniczania problemów społecznych. Inną kwestią, którą war-
to zasygnalizować, a powiązaną z omawianą problematyką, jest ewaluacja 
działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom społecz-
nym. Wydaje się, że w środowiskach lokalnych jest to element zaniedbywa-
ny lub realizowany w sposób schematyczny. Tymczasem ewaluacja działań 
(inicjowanych m.in. w oparciu o diagnozę) umożliwiłaby uzyskanie odpowie-
dzi, w jakim zakresie udało się osiągnąć zamierzone cele. 

Na zakończenie warto także podkreślić, że przeprowadzenie rzetelnej 
diagnozy problemów społecznych (oraz ich monitoringu) może przyczynić 
się do zwiększenia wiarygodności i zaufania do władz lokalnych oraz insty-
tucji, zajmujących się tą problematyką. Z kolei władzom lokalnym rzetel-
na diagnoza może być pomocna w kreowaniu lokalnej polityki społecznej 
i w efektywnym zarządzaniu środkami, które są ograniczone, szczególnie 
w przypadku małych gmin. 

45  Tamże, s. 5.
46  Jak przeprowadzić diagnozę społeczną, czyli słów kilka o badaniu społecz-

ności, s. 9, <https://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2013/02/Jak-prze-
prowadzic-diagnoze.pdf>, 17 września 2017 r.
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Summary: The article presents the es-
sence and importance of social diagno-
sis and presents the local dimension 
of social problems and threats on the 
example of Szczytno municipal munici-
pality. Local diagnosis is an important 
part of the social problem solving strat-
egy, which is mandated by the Social 
Welfare Act. Its purpose is to identify 
the severe phenomena and situations in 
a  given community in order to initiate 
a social change. In Szczytno, in 2004–
2014, three social diagnoses were devel-
oped. The content of these documents 
based on empirical research shows that 
the main threats in the city are unem-
ployment, alcoholism and drug addic-
tion. Such a state of reality is not con-
fi rmed by statistical data collected by 
local institutions that deal with these 
problems. In this regard, the article pre-
sents the scale and nature of the severe 
phenomena identifi ed in the colossal 
social diagnosis. To this end, reference 
was made to the “Diagnosis of problems 
of addictions and other social hazards 
for the city of Szczytno” from 2009 and 
to the document “Local diagnosis, moni-
toring and strategy for solving addiction 
problems and other social threats for 
the city of Szczytno” developed in 2014.

Słowa kluczowe: diagnoza społeczna, 
zagrożenia społeczne, bezrobocie, 
alkoholizm, narkomania, Szczytno

Streszczenie: W artykule ukazano 
istotę i znaczenie diagnozy społecznej 
oraz przedstawiono lokalny wymiar 
problemów i zagrożeń społecznych 
na przykładzie gminy miejskiej Szczyt-
no. Lokalna diagnoza jest ważnym 
elementem strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, a obowią-
zek jej opracowania wynika z ustawy 
o pomocy społecznej. Jej celem jest 
zidentyfi kowanie dotkliwych zjawisk 
i sytuacji w danej wspólnocie, tak aby 
zainicjować potrzebne zmiany społecz-
ne. W Szczytnie, w latach 2004–2014, 
opracowano trzy diagnozy społeczne 
w oparciu o przeprowadzone badania 
empiryczne. Wynika z nich, że w mie-
ście głównymi zagrożeniami o charak-
terze społecznym są bezrobocie, alko-
holizm i narkomania. Takiego stanu 
rzeczy nie odzwierciedlają dane staty-
styczne gromadzone przez instytucje 
lokalne, zajmujące się wspomnianymi 
problemami. W związku z pojawia-
jącymi się rozbieżnościami w ocenie 
zagrożeń występujących na terenie 
gminy, w artykule przedstawiono ska-
lę i charakter niepożądanych zjawisk, 
które poddano analizie w szczycień-
skich diagnozach społecznych. W tym 
celu odwołano się do „Diagnozy prob-
lemów uzależnień i innych zagrożeń 
społecznych dla miasta Szczytno” 
z 2009 r. oraz do dokumentu „Lokal-
na diagnoza, monitoring oraz strategia 
rozwiązywania problemów uzależnień 
i innych zagrożeń społecznych dla mia-
sta Szczytno” opracowanego w 2014 r.


