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w innowacyjnych oddziaływaniach resocjalizacyjnych 
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STRESZCZEnIE: celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie roli czynników chroniących 
w innowacyjnych oddziaływaniach resocjalizacyjnych w kontekście koncepcji resilience.
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ABSTRACT: this article describe the role of protective factors with innovations resocializations 
programmes in context of resilience theory.
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Problem aspiracji życiowych młodych ludzi, rozumianych jako wszyst-
ko to, co cenią i do czego dążą, wzbudził żywe zainteresowanie badaczy 
i praktyków w dobie nowej rzeczywistości, ukształtowanej po przemianach 
społecznych i gospodarczych w Polsce i na świecie. Kryzys dotychczaso-
wych oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych, 
nieprzystających i mocno nieadekwatnych do nowych warunków społecz-
nych spowodował niską efektywność podejmowanych oddziaływań i jed-
nocześnie stworzył przestrzeń do szukania nowych, innowacyjnych pomy-
słów w tym obszarze.

 * Dr Małgorzata Michel, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Instytut Peda-
gogiki, Uniwersytet Jagielloński.
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Współcześnie mamy do czynienia z osobliwą sytuacją dotyczącą kon-
dycji młodego pokolenia i zasad funkcjonowania nieletnich w świecie płyn-
nej nowoczesności1. Pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się w pracach 
Z. Baumana jako kategoria opisowa rzeczywistości i porządkująca rzeczy-
wistość. Płynna nowoczesność jawi się jako epoka niepewności2, w której 
człowiek żyje wciąż w płynnym lęku3, doświadcza płynnej miłości4, w świe-
cie pozbawionym trwałych więzi, poddając wciąż swoją tożsamość zmia-
nom. Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w refleksji dotyczą-
cej nieletnich, niedostosowanych społecznie, będących w okresie adolescen-
cji, którego jednym z głównych celów rozwojowych jest kształtowanie się 
tożsamości. Sloganem współczesności stała się „elastyczność”, której kon-
sekwencjami zdaje się taka wielość projektów tożsamościowych, że para-
doksalnie człowiek często stoi w miejscu, nie mając pojęcia, co robić dalej 
i gdzie szukać odpowiedzi na pytania: „kim jestem?”, „dokąd zmierzam?”. 
Sytuację komplikuje fakt, że już od nastolatka wymaga się dokonywania 
wyborów determinujących jego egzystencję i przyszłość, głównie w kwestii 
wyboru drogi życiowej i zawodu. Przy skomplikowanej sytuacji, w jakiej 
znajduje się zwykle nieletni oraz w kontekście społeczno-ekonomicznym 
daje to fatalny w skutkach wynik dotyczący kondycji nieletniego. Rodzą się 
pytania, odpowiedzi na które należało by zacząć szukać w metodycznych 
oddziaływaniach dotyczących procesów profilaktyki i resocjalizacji.

Obecny stan zachowań ryzykownych wśród nieletnich, które prowa-
dzą często do zachowań przestępczych, skłania zarówno teoretyków, jak 
i praktyków do refleksji dotyczącej sensowności dotychczasowych oddzia-
ływań w zakresie profilaktyki i resocjalizacji jako mało skutecznych lub 
nieskutecznych i nieadekwatnych w nowych warunkach społeczno-ekono-
micznych i kulturowych. Wobec tych wyzwań podejmuje się próby tworze-
nia innowacyjnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych z na-
ciskiem na profilaktykę selektywną i wspierającą, czyli działania na dru-
gim i trzecim poziomie, których jednym z celów jest uruchomienie proce-
sów prawidłowej socjalizacji, czyli de facto resocjalizacji. Działania te skie-

 1 Por. Z. Bauman, Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge 2000.
 2 Por. Z. Bauman, Moralność w niestabilnym świecie, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 
2006.
 3 Por. Z. Bauman, Płynny Lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.
 4 Por. Z. Bauman, Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, Polity Press, Cambridge 
2003.
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rowane są do osób, które podjęły już zachowania ryzykowne, i co do któ-
rych istnieje prawdopodobieństwo, że zachowania te spowodują negatyw-
ne konsekwencje w postaci demoralizacji i czynów karalnych, których kon-
sekwencje przewidziane są głównie Ustawą o Postępowaniu w Sprawach 
Nieletnich z dnia 26 października 1982 r.5 Celem nowoczesnych, inno-
wacyjnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych staje się za-
pewnienie warunków ciekawego i twórczego życia. Zaprzestaje się działań 
zwalczających zachowania ryzykowne na rzecz wzmacniania potencjałów 
oraz czynników chroniących. Podejście to, określane często mianem od-
działywań kreatywnych6, koncentruje się na systemie racjonalnych działań 
wzmacniających lub podtrzymujących rozmaite prospołeczne postawy, któ-
rych zalążki powinny być ukształtowane w okresie dorastania7. Zwolenni-
cy profilaktyki kreatywnej preferują tzw. pozytywne sposoby i środki dzia-
łania, za pomocą których chcą inicjować, kształtować i wzmacniać właści-
we postawy. Celem profilaktyki kreatywnej jest zatem „rozwijanie zjawisk 
pożądanych w taki sposób, aby wypierały one zjawiska niepożądane lub 
nie pozostawiały dla nich miejsca”8. 

Doskonałym fundamentem tego rodzaju działań jest koncepcja twór-
czej resocjalizacji Marka Konopczyńskiego9, która bazując na założeniach 
teorii poznawczej i odnosząc się do koncepcji interakcyjnych, odwołuje się 
do potencjałów kreacyjnych jednostki niedostosowanej społecznie. Jej pod-
stawowym przesłaniem jest traktowanie procesu resocjalizacji jako proce-
su rozwoju osobowego i społecznego jednostki, nie zaś jako procesu korek-
cyjnego lub psychokorekcyjnego. Teleologia twórczej resocjalizacji wyróżnia 
cztery cele etapowe: a) zidentyfikowanie strukturalnych składników proce-
su umożliwiającego twórcze rozwiązywanie problemów; b) rozwijanie struk-
turalnych składników procesu twórczego, polegające na ćwiczeniach i pró-
bach; c) próba zadaniowa realizacji dzieła twórczego, jakimi są nowe para-
metry tożsamości wychowanka, a przez nie odmienne sposoby rozwiązywa-

 5 Dz.U. z 2002 r., Nr 11, poz. 109 z późn. zm.
 6 Por. J. Kwaśniewski, Profilaktyka społeczna: związki ze stylami polityki społecznej 
oraz implikacje dla nauki, [w:] Zachowania dewiacyjne i kierunki oddziaływania, t. 3, Prace 
IPSiR, Warszawa 1976.
 7 Tamże.
 8 Por. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 
2001, s. 469.
 9 Por. M. Konopczyński, Metody Twórczej Resocjalizacji, PWN, Pedagogium, Warszawa 
2006.
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nia sytuacji problemowych; d) uzasadnienie i urzeczywistnienie społeczne 
wykonanego dzieła10. Przy czym przez pojęcie twórczości i dzieła twórczego 
autor koncepcji rozumie nie działania artystyczne i ich wytwory, lecz umie-
jętność twórczego sposobu rozwiązywania sytuacji problemowych, który pro-
wadzi do kreowania nowych parametrów tożsamościowych. Wydaje się, iż 
Innowacyjne Działania Resocjalizacyjne znajdują swoje miejsce w tym wła-
śnie nurcie podejścia do pracy z nieletnimi, niedostosowanymi społecznie.

Nowoczesne działania profilaktyczne i resocjalizacyjne oparte powin-
ny być na wzmacnianiu czynników chroniących oraz osłabianiu czynni-
ków ryzyka, i to zarówno endogennych, jak i egzogennych. Czynniki ryzy-
ka to cechy, sytuacje i warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzy-
kownych. Czynniki chroniące natomiast zwykło definiować się jako cechy, 
sytuacje i warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzy-
ka. Są to również właściwości indywidualne i/lub cechy środowiska i ich 
wzajemne interakcje, które zmniejszają lub neutralizują negatywne efekty 
działania czynników ryzyka11. Czynniki chroniące to innymi słowy zasoby. 
Pojęcie zasobów odnosi się do potencjałów12, które w przypadku wyma-
gań stawianych przez codzienne życie sprzyjają skutecznemu radzeniu so-
bie ze stresem i sytuacjami trudnymi. Należą do nich: 1) cechy biologicz-
ne, psychiczne, fizyczne i duchowe jednostki; 2) cechy najbliższego otocze-
nia społecznego, czyli bliskie relacje, grupy odniesienia, instytucje świad-
czące pomoc, opiekę lub zajmujące się edukacją, oraz 3) zasady i normy 
współżycia społecznego13.

 10 B.M. Nowak, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa 2011.
 11 Por. S.S. Luthar, Resilience in development A synthesis of research across five decades, 
[w:] Cicchetti D., Cohen D.J., (red.), Developmental Psychopatology: Risk, disorder, and ad-
aptation, Vol. 3 (2 edition), Wiley, New York 2006; A.S. Masten, J.L. Powell, A Resilience 
framework for Research Policy and Practice, [w:] Luthar S.S. (red.), Resilience and Vulner-
ability, Cambridge University Press, 2003.
 12 Praca nad zasobami i potencjałami od poziomu diagnozy poprzez zastosowanie od-
powiednich metod pracy to priorytet wielu koncepcji, form i metod pracy z osobami zacho-
wującymi się ryzykownie. Wspomnę tu choćby o Koncepcji Twórczej Resocjalizacji Marka 
Konopczyńskiego, bazującej na potencjałach wychowanka czy takich metodach, jak: drama, 
coaching, skillstreaming, Agression Replecament Training oraz koncepcji resocjalizacji syste-
mowej w ujęciu synergicznym B.M. Nowak. Wszystkie one mogą być wykorzystane w dzia-
łaniach skierowanych na minimalizację czynników ryzyka i wzmocnienie czynników chro-
niących na trzech poziomach profilaktyki społecznej.
 13 Por. H. Sęk, Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wieloznaczne funkcje wspar-
cia, [w:] Z. Jurczyński, N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdro-
wiu jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
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Masten na podstawie przeglądu badań własnych oraz innych bada-
czy14 stworzyła listę czynników chroniących i zasobów, które korelują do-
datnio z pozytywną adaptacją. Wymienione poniżej grupy tych czynni-
ków mogą moim zdaniem stanowić swoistą osłonę nieletnich w sytuacjach 
trudnych i być płaszczyzną oporu przed podejmowaniem zachowań ryzy-
kownych lub minimalizować ich skutki w grupie rówieśników. Zainspiro-
wana wynikami badań cytowanej autorki, do kategorii czynników chronią-
cych zaliczam:
 — cechy indywidualne – dobre funkcjonowanie intelektualne i umie-

jętności rozwiązywania problemów, skuteczne strategie regulowania 
emocji i zachowań, pozytywny obraz własnej osoby, optymizm, wia-
ra w przyszłość, wiara i poczucie sensu życia, posiadanie uzdolnień 
i cech cenionych społecznie (talenty, poczucie humoru, atrakcyjność), 
realizowanie swoich obowiązków, udzielanie się społeczne, brak ten-
dencji do izolacji, umiejętność mówienia o swoich problemach i pro-
szenia o pomoc, umiejętność zachowań asertywnych;

 — cechy rodziny – stabilne i dające oparcie środowisko rodzinne, pod-
trzymywanie więzi i kontaktu z rodziną, realizacja tradycji rodzin-
nych, pamiętanie o rodzinnych uroczystościach i rocznicach;

 — cechy społeczności lokalnej – korzystne środowisko zamieszkania, tj. 
wysoki poziom bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, dostęp do 
centrów pozytywnej rekreacji, dobra infrastruktura zapewniająca reali-
zację potrzeb intelektualnych, działalność instytucji dbających o pra-
wa człowieka, atrakcyjna oferta edukacyjna, możliwość uczestnictwa 
w dodatkowych zajęciach sportowych, teatralnych, muzycznych, do-
bra opieka zdrowotna, łatwy dostęp do służb szybkiego reagowania 
i znajomość procedur interwencji kryzysowej, uruchomienie progra-
mów profilaktyki społecznej;

 — cechy społeczne i związane z kulturą – otaczanie się przyjaciółmi, ni-
ski poziom akceptacji dla zachowań ryzykownych, posiadanie umie-
jętności reagowania na sytuacje trudne, praca ze świadkiem przemo-
cy, uruchomienie działań przeciwdziałających marginalizacji i wyklu-

 14 A.S. Masten, Resilience in developing system: Progress and promise as the fourth 
waves rises, [w:] Development and Psychopathology, Vol. 19, 2007; Garmezy N., Stress- 
Resistant Children: The search for Protective Factors, [w:] Stevenson (red.), Recent Research 
in Developmental Psychopatology, Pergamon Press Oxford–New York–Toronto–Sydney–Paris– 
–Frankfurt 1985.
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czeniu społecznemu, uruchomienie nieformalnej kontroli społecznej, 
stawianie wymagań dotyczących zachowań zgodnych z normami spo-
łecznymi i tzw. dobrym wychowaniem oraz kulturą osobistą, brak ak-
ceptacji dla zachowań łamiących normy społeczne, działania eduka-
cyjne skierowane na przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej i reli-
gijnej oraz ze względu na płeć czy pochodzenie.
W oddziaływaniach profilaktycznych i resocjalizacyjnych ważne staje 

się współcześnie zróżnicowane oddziaływanie na konkretnych ludzi, egzy-
stujących w określonych środowiskach i uwikłanych w sieć rozmaitych re-
lacji społecznych oraz takie kształtowanie środowiska społecznego i relacji 
międzyludzkich, aby zmniejszać rozmiary zachowań ryzykownych oraz wy-
posażać nieletnich w umiejętności niezbędne do radzenia sobie w różnego 
rodzaju sytuacjach życiowych. Ważny jest również fakt przekazania kon-
kretnego narzędzia i umiejętności, którą nabędzie nieletni i które pozwolą 
mu na odnalezienie się w skomplikowanych warunkach społeczno-ekono-
micznych. Doskonałym tego przykładem jest program „Drogowskaz życio-
wy”, dający konkretne umiejętności w postaci choćby uprawnień sternika 
motorowodnego, niesienia pomocy w sytuacjach klęsk żywiołowych, opie-
ki nad osobami niepełnosprawnymi oraz umiejętności ratowania zdrowia 
i życia ludzkiego. Założeniem tego programu bowiem jest zmiana postaw 
osób niedostosowanych społecznie w obszarze zarówno wiedzy, jak i emo-
cji oraz zachowania. 

Koncepcją, która wydaje się posiadać cechy wyjątkowej aplikowalno-
ści do praktyki działań na płaszczyźnie profilaktyki społecznej i resocjali-
zacji, jest koncepcja resilience, zwana koncepcją „oporu-elastyczności” lub 
„odporności psychicznej”. Zjawisko resilience definiowane jest w uproszcze-
niu jako zdolność człowieka do skutecznego radzenia sobie ze stresem. To 
swoista plastyczność czy też opór jednostki wobec stresogennych czynni-
ków ryzyka. Innymi słowy, zjawisko to jest pewną szczególną konsekwen-
cją funkcjonowania jednostki w warunkach podwyższonego stresu. Kon-
cepcja „oporu-elastyczności” powstała i rozwinęła się w drugiej połowie 
XX wieku, stwarzając teoretyczne ramy dla wyjaśnienia fenomenu dobrego 
funkcjonowania jednostki pomimo doświadczanych przez nią niepomyślno-
ści losu15. Wyniki badań empirycznych inspirowane tą koncepcją przyczy-

 15 Por. N. Garmezy, Stress- Resistant Children… (1985); M. Rutter, Psychological 
Resilience and Protective Mechanisms, „American Jurnal of Otrhopsychiatry” 1987, nr 57(3); 
M. Rutter, Implication of Resilience Concept for Scientific Understanding. Annals of the New 
York Academy of Sciences, Vol. 1094: Resilience of Children, 2006; E.E. Werner, Overcoming 
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niły się do rozwoju wiedzy na temat czynników i procesów, które chronią 
człowieka w obliczu niesprzyjających warunków życiowych lub przeciwno-
ści losu16.

Resilience w literaturze anglojęzycznej rozumiane jest bardziej jako 
proces niż cecha indywidualna17. Jest definiowane jako dynamiczny pro-
ces, podczas którego indywidualnie eksponowane są zachowania pozytyw-
ne (świadczące o dobrym radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami), w mo-
mencie kiedy osoba napotyka na znaczące i krytyczne nieszczęścia, trau-
my, tragiczne wydarzenia, niepoprawne i konfliktowe relacje z innymi oso-
bami lub inne wydarzenia narażające ją na duży stres18. Chociaż cech tych 
nie można uogólniać na wszystkie populacje, gdyż są to często cechy in-
dywidualne, z pewnością wiadomo, że czynnikami wpływającymi na ich 
rozwój i wzmacnianie jest dobrze funkcjonująca pod względem wycho-
wawczym i profilaktycznym szkoła19. Autorzy wyraźnie zwracają uwagę 
na fakt pewnego równoważenia się korzystnych i niekorzystnych czynni-
ków, na swoistą homeostazę i postawę elastyczności człowieka w sytu-
acjach trudnych.

the odds, „Developmental and Behavioral Pediatrics” 1994, Vol. 15(2),; E.E. Werner, 
Protective factors and individual resilience, [w:] S.J.Shonkoff, S.J. Meisels (red.), Handbook 
of Early Child Intervention, New York–Cambridge 2001; S.S. Luthar, D. Cicchetti, 
B. Becker, The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work, 
„Child Development” 2000, Vol. 71(3); A.S. Masten, J.L.Powell, dz. cyt.; S.S. Luthar, 
L.B. Zelezo, Research on Resilience. An Integrative Review, [w:] S.S. Luthar (red.), Resilience 
and Vulnerability, Cambridge University Press 2003; S.S. Luthar, Resilience in development 
A synthesis of research across five decades, [w:] D. Cicchetti, D.J. Cohen (red.), Developmental 
Psychopatology: Risk, disorder, and adaptation, Vol. 3 (2 edition), Wiley, New York 2006; 
A.O. Craig, L. Bond, J.M. Burns, D.A. Vella-Bronrick, S.M. Sawyer, Adolescent resilience: 
a concept analysis, „Jurnal of Adolescence” 2003, Vol. 26; A. Sameroff, K. Rosenblaum, 
Psychosocial Contraints on the Development of Resilience. Annals of the New York Academy of 
science, Vol. 1094(2006): Resilience in Children.
 16 Por. A.S. Masten, J.L. Powell, dz. cyt.; A.S. Masten, J. Obradović, Competence and 
resilience in development, [w:] Annals of the New York Academy of Science, New York 2006; 
A.S. Masten, dz. cyt.
 17 Por. M. Rutter, Developing concepts in developmental psychopathology, [w:] J.J. Hudziak 
(red.), Developmental psychopathology and wellness: Genetic and environmental influences, 
DC: American Psychiatric Publishing, Washington 2008.
 18 Por. S.S. Luthar, D. Cicchetti, B. Becker, dz. cyt.
 19 Por. D. Anunziata, A. Hogue, L. Faw, Liddle H.A., Family functioning and school success 
in at – risk, inner- city adolescents, „Jurnal of Adolescence” 2006, 35(1); D.J. Shernoff, 
J.A. Schmidt, Further evidence of an engagement-achievement paradox among U.S. high 
school students, „Journal of Youth and Adolescence” 2008, nr 37.
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Sam termin resilience pochodzi z fizyki i oznacza wysoką elastycz-
ność lub sprężystość materiałów odpornych na odkształcenia. W naukach 
społecznych jest metaforą zjawisk, które składają się na fenomen dobrego 
funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży, mimo obiektywnie 
niekorzystnych warunków do życia i rozwoju. Zjawiska te wyjaśnia kon-
cepcja resilience, koncentrująca się na wyjaśnianiu procesów równoważenia 
lub redukowania niekorzystnych zjawisk20. Najważniejszym jej aspektem 
są czynniki i mechanizmy sprzyjające pozytywnej adaptacji, czyli czynni-
ki chroniące21. Koncepcja zrodziła się z obserwacji dzieci i młodzieży, lecz 
odnosi się również do osób dorosłych, narażonych na traumatyczne do-
świadczenia życiowe22. Koncepcja ta zdaje się mieć niebagatelne znaczenie 
w pedagogice resocjalizacyjnej, co podkreśla cytowany przeze mnie nie-
jednokrotnie autor. Marek Konopczyński pisze, iż koncepcja ta jest „wyraź-
nym krokiem w kierunku szerszego, bardziej systemowego ujęcia naszych 
zachowań”23.

Resilience wyjaśnia wielowątkowy proces, za pomocą którego człowiek 
nabywa umiejętności korzystania z wewnętrznych i zewnętrznych zasobów 
po to, aby osiągnąć dobre przystosowanie, czyli pozytywną adaptację, po-
mimo trudności i przeciwności losu24. Proces ten obejmuje redukowanie 
lub neutralizowanie ryzyka poprzez między innymi udzielanie wsparcia, 
wzmacnianie i nagradzanie, stawianie wymagań i granic, rozwijanie kon-
struktywnych zainteresowań, zaangażowanie w naukę, rozwijanie poczucia 

 20 Por. N. Garmezy, Stress- Resistant Children: The search for Protective Factors, [w:] 
Stevenson (red.), Recent Research in Developmental Psychopatology, Pergamon Press, Oxford– 
–New York–Toronto–Sydney–Paris–Frankfurt 1995.
 21 Por. S. Fergus, M.A. Zimmerman, Adolescent resilience: A framework for understanding 
healthy development in the face of risk, „Annual Review of Public Health” 2005, Vol. 26.
 22 Por. E.E. Werner, Overcoming the odds, „Developmental and Behavioral Pediatrics” 
1994, Vol. 15(2); N. Garmezy, Stress- Resistant Children (1995); M. Rutter, dz. cyt.; 
G. Bonnano, Loss, trauma, and human resilience. Have we underestimated the human capacity 
to thieve after extremely aversive events?, „American Psychologist” 2004, Vol. 59(1).
 23 Por. M. Konopczyński, Twórcza resocjalizacja w warunkach penitencjarnych. Utopia czy 
rzeczywistość, [w:] B. Urban (red.), Adekwatność polskiego systemu penitencjarnego i resocja-
lizacyjnego do współczesnych rozmiarów i rodzajów przestępczości, Wydawnictwo Górnoślą-
skiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysło-
wice 2007, s. 212.
 24 Por. T.M. Yates, B. Egeland, A. Sroufe, Rethinking resilience: A developmental process 
perspective, [w:] S.S. Luthar (red.), Resilience and Vulnerability, Cambridge University Press 
2003.
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własnej wartości, wzmacnianie umiejętności społecznych i angażowanie się 
w działalność prospołeczną25. 

Na podstawie wyników badań26 zrobiono listę faktorów, które, jak się 
wydaje, odgrywają kluczową rolę w procesie resilience, są to:
 — umiejętność efektywnego radzenia sobie ze stresem przy użyciu stra-

tegii niezagrażających zdrowiu i życiu;
 — posiadanie kompetencji potrzebnych do rozwiązywania konfliktów 

i problemów;
 — umiejętność szukania pomocy i proszenia o pomoc;
 — posiadanie wiary w to, że w sytuacjach trudnych zawsze można kie-

rować się swoimi uczuciami i działaniami, i że zależy to ode mnie;
 — posiadanie wsparcia społecznego;
 — poczucie więzi z bliskimi, przyjaciółmi i innymi znaczącymi osobami;
 — mówienie głośno o swoich problemach, nieukrywanie ich;
 — swoista duchowość, która może być rozumiana jako wiara i religij-

ność, choć niekoniecznie;
 — posiadanie przekonania, że w sytuacjach trudnych należy przetrwać, 

a nie stawać się ofiarą;
 — postawa gotowości do pomocy innym;
 — pozytywne, konstruktywne wychodzenie z sytuacji traumy.

Znakomitą płaszczyzną do kształtowania tych faktorów zdaje się pro-
gram „Drogowskaz życiowy”, realizowany w ramach Innowacyjnych Od-
działywań Resocjalizacyjnych, które nastawione są na rozwój i wzmacnia-
nie potencjałów osób niedostosowanych społecznie i bazują na ich takich 
cechach resilientnych, jak choćby wytrzymałość w sytuacjach trudnych, od-
porność na stres, chęć samorealizacji i sprawdzenia się w sytuacjach eks-
tremalnych w grupie.

Jak pisze Beata Maria Nowak, w koncepcji tej wykorzystany jest me-
chanizm tzw. „odbicia się od dna”27. Według niej w wyniku konfiguracji 
czynników endogennych i egzogennych dochodzi do odwrócenia nieko-
rzystnego przebiegu procesu socjalizacji. Istotą tej koncepcji jest założenie 

 25 Por. A. Borucka, K. Ostaszewski, Czynniki i procesy resilience wśród dzieci krzywdzo-
nych, [w:] Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, nr 3(40): Resilience – pozytywna 
adaptacja dzieci krzywdzonych, 2012.
 26 Por. M. Tull, Posttraumatic Stress (PTSD): Overcoming Trauma, American Psychological 
Association 2007.
 27 Por. B.A. Nowak, Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa 2011.
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istnienia dwóch płaszczyzn mających charakter sprawczy. Pierwszą z nich 
jest płaszczyzna „oporu”. W procesie socjalizacji mogą ją stanowić pierwot-
ne grupy socjalizujące, czyli: rodzina, grupa rówieśnicza a także środowi-
sko lokalne. W okresie adolescencji, kiedy to priorytetem staje się grupa 
rówieśnicza, rodzina niezależnie od swojej jakości, powoli zaczyna scho-
dzić na dalszy plan. Grupa rówieśnicza poprzez swoje immanentne funk-
cje, takie jak zaspokojenie potrzeby akceptacji i przynależności u nieletnich 
uruchamia funkcjonalny układ równoważący niekorzystne wpływy rodziny 
i szerszego środowiska. Grupa rówieśnicza poprzez akceptację ma czynny 
udział w kształtowaniu się pozytywnych relacji interpersonalnych opartych 
na właściwych podstawach emocjonalno-percepcyjnych28. Tym samym wy-
twarza się swoista osłona i przeciwwaga dla ujemnych wpływów patolo-
gicznego środowiska rodzinnego. Zawsze należy pamiętać, że grupa rówie-
śnicza pełni rolę zarówno pozytywną jak i negatywną. W działaniach pro-
filaktycznych i resocjalizacyjnych zwykło się akcentować negatywny wpływ 
grupy rówieśniczej na jednostkę. W swojej książce dotyczącej interakcji ró-
wieśniczych Bronisław Urban obala tę tezę, mocno akcentując pozytyw-
ny wpływ grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji i równoważeniu nega-
tywnych wpływów pozostałych środowisk socjalizacyjnych29. Można śmiało 
uznać, że w przypadku wadliwej socjalizacji rodzinnej u młodzieży prze-
jawiającej symptomy niedostosowania społecznego i demoralizacji, może-
my mówić często o profilaktycznej czy wręcz resocjalizacyjnej roli grup ró-
wieśniczych.

Strategiami pomocnymi w realizacji Innowacyjnych Oddziaływań Re-
socjalizacyjnych mogą być postulowane w nowoczesnym modelu działań 
profilaktycznych strategie alternatyw i edukacyjna. Strategia oddziaływań 
profilaktycznych i resocjalizacyjnych oparta na alternatywie oznacza nic in-
nego jak postawienie człowieka wobec sytuacji wyboru. Aby wybór był 
możliwy i realny, muszą pojawić się co najmniej dwie opcje. Opcje te mo-
gą dotyczyć sposobów spędzania czasu wolnego, zaspokajania potrzeb bio-
logicznych, psychologicznych i społecznych oraz sposobów i strategii roz-
wiązywania sytuacji trudnych i problemów. Wśród czynników ryzyka wy-
mienia się często brak znajomości alternatywnych sposobów zaspokajania 

 28 Por. B. Urban, Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 29 Por. tamże.
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potrzeb psychologicznych i osiągania przyjemnych stanów emocjonalnych. 
W sposób łatwy i szybki zapewniają to substancje psychoaktywne. Poza 
tym, szczególnie młodzież, nie ma wiedzy dotyczącej faktu, że te same ce-
le można realizować różnymi sposobami, wśród których pojawiają się za-
równo sposoby destrukcyjne, jak i konstruktywne i nieniosące za sobą ry-
zyka. W strategii alternatyw chodzi o stwarzanie możliwości i przestrzeni 
do bezpiecznego realizowania potrzeb i celów życiowych. Działania w stra-
tegii alternatyw sprzyjają aktywności akceptowanej społecznie, nieniosącej 
ze sobą ryzyka i zagrożenia dla zdrowia oraz życia, minimalizują działa-
nia destrukcyjne na rzecz twórczych aktywności. Ma ona na celu pomoc 
w zaspokojeniu ważnych potrzeb, np. przynależności, sukcesu oraz osią-
ganie satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania się 
w działalność pozytywną artystyczną, społeczną, sportową. U podstaw tej 
strategii leży założenie, że wielu ludzi nie ma możliwości realizowania 
potrzeby aktywności, podniesienia samooceny poprzez osiąganie sukcesów 
czy też rozwoju zainteresowań30. U podstaw tej strategii znajduje się za-
łożenie, że wiele osób nie ma możliwości realizowania potrzeby aktyw-
ności, swoich pasji i rozwoju zainteresowań, a tym samym nie ma szans 
na poczucie odniesienia sukcesu i podniesienia swojej samooceny. Działa-
nia w ramach tej strategii polegają na animowaniu sytuacji, miejsc, zda-
rzeń będących konkurencją dla nudy oraz stwarzaniu alternatyw w postaci 
atrakcyjnych miejsc i ciekawych zajęć sportowych, muzycznych, artystycz-
nych, kół zainteresowań, amatorskich grup teatralnych czy też organizacji 
młodzieżowych, takich jak harcerstwo, wolontariat i grupy liderów mło-
dzieżowych. W Stanach Zjednoczonych strategia alternatyw zdobyła popu-
larność poprzez alternatywne programy szkolne, które zostały opracowa-
ne dla nieletnich przestępców oraz uczniów, którzy nie są w stanie spro-
stać tradycyjnym programom szkolnym. Tego rodzaju programy koncentru-
ją się na zajęciach kulturalno-oświatowych i spędzaniu czasu wolnego, za-
jęciach wyrównawczych (np. nauka zawodu, rekreacja fizyczna – wyciecz-
ki, zajęcia sportowe). Inną wersją są indywidualne korepetycje realizowa-
ne w zależności od potrzeb zagrożonych młodych pacjentów. Pomerantz 
i Clark dokonali oceny czterech alternatywnych szkół dziennych w Pen-

 30 Por. Z. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 
1993; J. Hawkins, Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych, Wydawnictwo IPiN oraz 
PTP, Warszawa–Olsztyn 1994; M. Malinowska, Pierwsze: nie straszyć, [w:] Problemy i zagro-
żenia młodzieży uzależnieniem, nr 3, Wydawnictwo COMP, Warszawa 1989.
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sylwanii i stwierdzili, że programy te zapewniają młodzieży zagrożonej 
ryzykiem uzależnienia od narkotyków odzyskanie kontroli nad swoim ży-
ciem31. Newcomb i Bentler twierdzą, że na młodzież zagrożoną ryzykiem 
nadużywania narkotyków największy wpływ mają programy nauczania al-
ternatywnych szkół. Najbardziej skuteczne są wysiłki w zakresie profilak-
tyki i resocjalizacji, ukierunkowane na promowanie alternatywnych zajęć, 
budowanie pewności siebie i umiejętności prospołecznych oraz zapewnie-
nie szerokiej sfery doznań. Przy czym skuteczność ta była wyraźna w pro-
gramach, w których zastosowano kombinację interwencji ukierunkowanych 
na młodzież podejmującą zachowania ryzykowne i działań mających na 
celu pomoc w radzeniu sobie w swoim środowisku. Podstawą teoretyczną 
do tworzenia działań w tej strategii jest wspomniana powyżej koncepcja 
twórczej resocjalizacji Konopczyńskiego. Podejmowane w jej ramach dzia-
łania stwarzają płaszczyznę do rozwijania wachlarza możliwości zaspokaja-
nia potrzeb psychospołecznych w sposób twórczy i angażujący takie struk-
tury jak motywacja, wyobraźnia, pamięć, myślenie, emocje. Konsekwencją 
tego faktu jest wykształcenie twórczego, elastycznego podejścia do sytuacji 
trudnych i postawienie człowieka przed faktycznym wyborem co do sposo-
bu realizacji swojej roli życiowej, zadania i stylu życia.

Strategia edukacyjna natomiast ma na celu pomoc w rozwijaniu waż-
nych umiejętności psychologicznych i społecznych, do których zaliczyć mo-
żemy między innymi: umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, ra-
dzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom 
ze strony otoczenia, umiejętność panowania nad gniewem, empatii, podej-
mowania decyzji, radzenie sobie z presją grupy itd. Różni autorzy wymie-
niają zestawy umiejętności psychospołecznych, niezbędnych do prawidło-
wego funkcjonowania człowieka32. U podstaw tej strategii leży przekona-
nie, że ludzie, nawet dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują zacho-
wania ryzykowne z powodu braku wielu umiejętności niezbędnych w ży-
ciu społecznym. Deficyt w zakresie kompetencji społecznych uniemożliwia 

 31 Por. Pomerantz, Clark 1983 za: J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy pro-
fesjonalnej psychoprofilaktyki, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 
Warszawa 2002.
 32 Por. W.B. Hansen, School- Based alcohol prevention programs, Alcohol Health and 
Research World, Vol. 17, nr 1, 1993; D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, 
Poznań 1997; E. McGinnis, A. Goldstein, Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego 
dziecka, Warszawa 2003; A. Goldstein, B. Glick, J. Gibbs, ART. Program zastępowania 
agresji, Fundacja Karan, Warszawa 2004.
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budowanie im głębszych, satysfakcjonujących związków z ludźmi, powo-
duje frustrację, uniemożliwia odnoszenie sukcesów. Zakłada się, że rozwój 
umiejętności psychospołecznych stanowić może czynnik chroniący przed 
podejmowaniem zachowań ryzykownych. Korzystna do wyjaśnienia tego 
procesu jest teoria napięcia R. Agnew, według którego zachowania te czę-
sto podejmowane są w celu redukcji napięcia spowodowanego specyficz-
nym efektem kumulacyjnym. U jego podłoża leży niemożność osiągania 
pozytywnie wartościowanych celów i deficyt pozytywnie wartościowanych 
bodźców33. Realizowane w ramach strategii edukacyjnej programy to zwy-
kle treningi kompetencji psychospołecznych, na których uczestnicy pozna-
ją własne braki w zakresie umiejętności i mogą w warunkach bezpiecz-
nych je trenować. Zajęcia te zwykle odbywają się w grupie rówieśników, 
a ważnym momentem na nich jest feedback34. Programy i treningi adreso-
wane są szczególnie do młodzieży z deficytami behawioralnymi. Są to oso-
by, które z różnych względów nie mają możliwości nauki tych umiejętności 
w swoich naturalnych środowiskach, szczególnie w rodzinie. Badania wy-
kazują jasno, że deficyty w zakresie tych umiejętności są ważną przyczyną 
zaburzeń w zachowaniu w późniejszym okresie życia człowieka. Związane 
są z nieprzystosowaniem szkolnym, odrzuceniem rówieśniczym, później zaś 
stanowią jeden z czynników ryzyka wejścia na drogę przestępczą35. 

Reasumując powyższe rozważania, należy uznać, iż szanse powodze-
nia mają te działania profilaktyczne i resocjalizacyjne adresowane do nie-
dostosowanych społecznie nieletnich, które spełniają wytyczne nowocze-
snego modelu profilaktyki, oparte są na potwierdzonych naukowo kon-
cepcjach i wprowadzają elementy innowacji w postaci kształtowania po-
staw, zachowań, kompetencji ułatwiających odnalezienie się w skompliko-
wanej rzeczywistości społecznej. To bowiem jest jednym z podstawowych 
wyznaczników dostosowania społecznego. Innowacyjne Oddziaływania Re-
socjalizacyjne podjęte w programie „Drogowskaz życiowy” w pełni realizu-
ją te wymogi.

 33 Por. J. Bylica, Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie na profilaktykę uzależnień, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 34 Stosowany między innymi w socjoterapii i innych grupowych zajęciach (np. socjodra-
ma) komunikat zwrotny od uczestników grupy, dotyczący zachowania na sesji, uruchamia-
jący motywację w kierunku zmiany, utrwalenia i transferu zachowania. 
 35 Por. K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów od-
działywań, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.
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