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Próby inkluzji społecznej młodzieży 
marginalizowanej w lokalnym 

systemie resocjalizacji

Celem niniejszego opracowania było ukazanie przykładów działań profi lak-
tyczno-resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, stanowiących próby aplika-
cji rozważań teoretycznych na grunt praktyki realizowanej w społecznościach 
lokalnych. Autorzy starali się ukazać ramy teoretyczne i prawne konieczne do 
zainicjowania w społecznościach lokalnych działań, których benefi cjentami są 
dzieci i młodzież niedostosowane społecznie, spędzające swój czas na ulicy. Jest 
to szczególna grupa odbiorców działań, albowiem osoby te uczestniczą w życiu 
społecznym niejako obok, często na marginesie lub w opozycji do stylu życia 
swoich rówieśników. W momencie kiedy podstawową aktywnością dzieci i mło-
dzieży winna być nauka szkolna i większość swojego czasu osoby te powinny 
spędzać w szkole, główna aktywność omawianej grupy społecznej skoncentro-
wana jest na ulicy. Na ulicy zatem osoby te uczą się relacji interpersonalnych, 
funkcjonowania, a często umiejętności niezbędnych do przetrwania, na ulicy 
zdobywają tożsamość społeczną oraz zaspokajają potrzeby biopsychospołeczne. 
Opracowanie to powinno zatem przyczynić się do refl eksji na temat związku sy-
tuacji społecznej dziecka w środowisku z przebiegiem procesu jego socjalizacji 
oraz uruchamianymi w społeczności lokalnej oddziaływaniami i mechanizma-
mi blokującymi bądź stymulującymi ten proces. Szczególna uwaga winna być 
skupiona na systemie profi laktyki i resocjalizacji w społecznościach lokalnych, 
którego konkretne działania powinny być dostosowane do potrzeb społecznych 
jej uczestników. W kontekście poglądu traktującego niedostosowanie społeczne 
jako skutek dysfunkcjonalności lokalnych systemów wychowawczych czy też 
jako zaburzenie synergii pomiędzy konkretną jednostką a systemem, należy 
skoncentrować refl eksję na konieczności organizowania i integrowania społecz-
ności lokalnych wokół problematyki procesu socjalizacji. Istotą bowiem tego 
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procesu jest funkcja uczestnictwa jednostki w życiu społeczności lokalnej. Natu-
ralną konsekwencją powinien być zatem fakt, że wszelkie działania profi laktycz-
no-resocjalizacyjne winny być skoncentrowane i ulokowane w tych społecznoś-
ciach. Nie jest to pogląd nowy, albowiem koncepcje organizowania społeczności 
lokalnych wokół działań społeczno-wychowawczych przy aktywnym udziale 
tkwiących w środowisku sił społecznych czy też tworzenia lokalnego systemu 
wychowawczego pochodzą od takich pedagogów, jak Aleksander Kamiński lub 
Stanisław Kowalski (Ambrozik 2010). Wiesław Ambrozik za takimi autorami jak 
Stanisław Kowalski czy Janina Czapska stawia pewne tezy, które stanowić powin-
ny podstawę zarysowujących się przemian w obszarze działań profi laktyczno-
-resocjalizacyjnych, głównie realizowanych na gruncie społeczności lokalnych. 
Tezy te stanowić powinny podstawę każdego procesu resocjalizacji, a brzmią 
one następująco:

–  Skoro proces uspołecznienia jednostki postrzegany jest jako funkcja jej 
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, to tym samym wykolejenie 
społeczne czy przestępcze należy traktować jako skutek dysfunkcjonal-
ności podstawowych środowisk społecznego uczestnictwa tych jednostek 
oraz zdezorganizowanego na nich oddziaływania wychowawczego tych 
społeczności (Kowalski 1984).

–  Wykolejenie społeczne czy zachowania przestępcze muszą być zatem prze-
zwyciężane przede wszystkim tam, gdzie powstały (Czapska 1999).

Tezy te mogą i zaczynają faktycznie urzeczywistniać się w praktyce ży-
cia społecznego za sprawą zmieniającej się w Polsce jego organizacji i świa-
domości obywatelskiej. Związane jest to z decentralizacją wielu obszarów 
funkcjonowania państwa i towarzyszącym jej procesom upodmiotowienia 
i usamorządowienia społeczności lokalnych. Te zjawiska otwierają możliwość 
uruchomienia i zintegrowania odpowiednich sił społecznych, które mają zdol-
ność i możliwość uruchomienia i zintegrowania odpowiednich sił społecz-
nych, zdolnych do rozwiązywania narastających problemów zaniedbań oraz 
zagrożeń społecznych w konkretnych społecznościach i środowiskach. Pogląd 
ten oparty jest na fi lozofi i organizowania społeczności lokalnych, która bazuje 
na następujących założeniach (Stępniak 1998):

–  społeczności ludzkie mają zdolność rozwiązywania własnych problemów;
–  ludzie chcą zmian i są w stanie się zmieniać;
–  ludzie powinni uczestniczyć w dokonywaniu oraz kontrolowaniu zmian 

odbywających się w obrębie ich społeczności;
–  zmiany w życiu społeczności, które przygotowuje i których dokonuje ona 

sama, mają większe znaczenie i są trwalsze niż te narzucone;
–  podejście holistyczne (synergetyczne) pozwala radzić sobie z wieloma 

problemami, wobec których podejście fragmentaryczne jest bezradne.
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Inicjatywy dotyczące rozwiązywania problemów przestępczości nieletnich 
w społecznościach lokalnych wymagają zaangażowania liderów, włączania 
w to agend rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, spon-
sorów, Kościoła itp.

Tym samym aktualne są trzy modele rozwiązywania problemów na pozio-
mie społeczności lokalnych:

–  Model rozwoju lokalnego (locality development model), który polega na za-
angażowaniu obywateli w problem przeciwdziałania zjawiskom patologii 
społecznej, w szczególności przestępczości, poprzez budowanie poczucia 
wspólnoty opartej na podstawowych cechach społeczności lokalnej, two-
rzenia i umacniania pozytywnych relacji.

–  Model planowania społecznego (social planning model), który wykorzy-
stuje strukturę organizacji formalnych i rezultaty badań do podejmowania 
racjonalnych decyzji, jakie działania należy podjąć, aby rozwiązać czy zmi-
nimalizować problem przestępczości nieletnich.

–  Model działań społecznych (social action model), który polega na stosowa-
niu taktyk i technik wykorzystywanych podczas konfl iktów i konfrontacji 
do obrony sprawiedliwości społecznej oraz dokonywania zmian w struktu-
rach władzy (Stępniak 1998).

Warunkiem zorganizowania, zaktywizowania i zintegrowania działań pro-
fi laktyczno-resocjalizacyjnych w społecznościach lokalnych jest potrzeba prze-
prowadzania stałej i systematycznej diagnozy społecznej oraz w konsekwencji 
stworzenie systemu monitorowania pojawiających się w tych społecznościach 
zaniedbań i zagrożeń społecznych (Ambrozik 2010). Tego rodzaju monitoro-
wanie w konsekwencji mogłoby doprowadzić do stworzenia lokalnego banku 
informacji i tym samym przyczyniłoby się do powstania lokalnej bazy danych 
o zagrożeniach społecznych i możliwości wykorzystania tych informacji do 
planowania i tworzenia lokalnych programów oddziaływań profi laktyczno-
-resocjalizacyjnych.

W metodach rozwiązywania problemów społecznych używa się pew-
nych specyfi cznych metod potrzebnych do zbierania informacji. Zwykle do 
tego celu stosuje się badania społeczne z wykorzystaniem metody sonda-
żu diagnostycznego. Najpopularniejszym w tym badaniu narzędziem ba-
dawczym jest kwestionariusz ankiety, w którym można zadać pytania doty-
czące lokalnych problemów społecznych. Często wykorzystuje się też inne 
rodzaje analiz. W Krzeszowicach do analizy uwarunkowań wewnętrznych 
i zewnętrznych wykorzystano analizę strategiczną metodą SWOT. Nazwa 
tej metody pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Strengths – moc-
ne strony (czynniki wewnętrzne pozytywne), atuty, walory organizacji, które 
wyróżniają ją w otoczeniu; Weaknesses – słabe strony (czynniki wewnętrz-
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ne negatywne), które są konsekwencją ograniczeń zasobów i niedostatecz-
nych kwalifi kacji, ograniczają one sprawność, a ich szybkie i obiektywne 
rozpoznanie może ograniczyć ich wpływ; Opportunities – szanse (czynniki 
zewnętrzne pozytywne), czyli zjawiska i tendencje zewnętrzne, które odpo-
wiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz osłabią zagrożenia; 
Th reats – zagrożenia (czynniki zewnętrzne negatywne), czyli pewne bariery 
rozwoju, utrudnienia, dodatkowe koszty działania (za: Urban 2009). Analiza 
ta może stać się podstawą zidentyfi kowania i sformułowania podstawowych 
problemów i zagadnień strategicznych.

Ważne jest również, aby działania te opierały się na sprawdzonych teoriach 
i koncepcjach pracy socjalnej i bazowały na wypróbowanych metodach (Am-
brozik 2010). Elementy te prowadzą do stworzenia strategii lokalnych działań 
profi laktyczno-resocjalizacyjnych. Strategię rozumie się jako pewien zespół 
czynności, obejmujący przygotowanie i prowadzenie konkretnych działań 
cząstkowych, składających się na pewną całość ograniczoną czasowo i prze-
strzennie. Strategia charakteryzuje się pewnym planem działania i przewidy-
walnością działań w różnych sytuacjach oraz celowością. Osoba zaś realizująca 
daną strategię przede wszystkim jest jej znawcą, czyli profesjonalistą w swojej 
dziedzinie. Strategia jest kompleksowym działaniem mającym na celu wy-
tyczenie celów organizacji oraz ich osiągnięcie. Dokonując analizy licznych 
opracowań z zakresu profi laktyki społecznej, środowiskowej i lokalnej, nasuwa 
się wniosek, że dość często pojawia się w nich termin „strategia” w odniesie-
niu do działań zapobiegawczych, zmierzających do ograniczania negatywnych 
zjawisk społecznych, minimalizowania zachowań ryzykownych, eliminowania 
czynników ryzyka lub wzmacniania czynników chroniących bądź minimali-
zowania problemów społecznych czy to całego kraju, czy też konkretnych spo-
łeczności lokalnych (Urban 1997; Szymańska 2002; Świątkiewicz 2002; Michel 
2004 itd.). Obecnie w zakres tych działań włączono również te, które zmierzają 
do inkluzji społecznej osób marginalizowanych lub zagrożonych marginaliza-
cją. Tym samym można uznać, że w kontekście środowiska lokalnego mówi-
my o zaplanowanych działaniach, których celem jest zapobieganie problemom 
społecznym oraz ich minimalizowanie. W tym zawierają się działania inklu-
zyjne, zmierzające do włączania osób marginalizowanych lub wykluczanych ze 
społeczności lokalnej.

Każda strategia charakteryzuje się pewnymi cechami i składa się z pew-
nych etapów. Andrzej Urban wymienia pięć cech głównych strategii i zalicza 
do nich (Urban 2009):

1. Horyzont czasowy. W strategii określony powinien być czas wykonania po-
szczególnych czynności, a także przewidywany czas wystąpienia efektów 
działań.
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2. Efekty. Strategia powinna przynieść spodziewane po wprowadzeniu dzia-
łań w życie efekty.

3. Skupienie wysiłków. Zasada ta dotyczy działań, na które powinno się poło-
żyć szczególny nacisk, gdyż to one właśnie winny być najskuteczniejsze.

4. Układ decyzji. Dla skutecznej realizacji strategii niekiedy konieczne jest po-
dejmowanie wielu decyzji, które powinny się nawzajem wspierać [a już na 
pewno nie wykluczać – przyp. M.M.].

5. Wszechobecność. Strategia dotyczy działań zarówno codziennych, jak 
i rzadko podejmowanych, ale dotyczy wszystkich pracowników organizacji 
i całej jej struktury.

Strategia wyraża się w opracowaniu projektu szczególnego, całościowego 
układu działań, które spowodować mają osiągnięcie wyznaczonego celu czy 
też wypełnienie misji. Budowanie strategii zapobiegawczej można ocenić 
z punktu widzenia jej właściwości etycznych, sprawnościowych lub estetycz-
nych. Grażyna Świątkiewicz (2002) skupia swoją uwagę na aspektach spraw-
nościowych, czyli na praktycznych walorach działania, i tym samym wymienia 
następujące cechy dobrej strategii:

1. Celowość. O celowości można mówić wtedy, gdy w następstwie wdrożenia 
projektowanych czynności zaplanowane cele strategiczne zostają faktycz-
nie osiągnięte. Działanie zatem jest celowe, gdy prowadzi do powstania za-
mierzonych skutków. Celowość strategii inkluzyjnej jest tym większa, im 
bardziej realnych skutków oczekujemy i im bardziej są one dostosowane do 
specyfi ki lokalnej oraz występujących w lokalnej społeczności faktycznych 
problemów społecznych.

2. Racjonalność. Ta cecha odnosi się do wiedzy o przebiegu następstwa zda-
rzeń i wykorzystania jej w procesie przygotowania strategii. Ugruntowana 
i adekwatna wiedza pozwala dobrać takie środki i sposoby działania, które 
zwiększają skuteczność strategii. Czyniąc implikacje dla praktyki pedago-
gicznej, zalecane jest gromadzenie jak największej ilości informacji o fak-
tach, zdarzeniach oraz o związkach przyczynowych i współwystępowaniu 
pewnych zjawisk. Informacje te leżą u podstaw dobrze poczynionej diag-
nozy środowiskowej, a ich analiza powinna stanowić fundament decyzji 
o doborze racjonalnych przesłanek działania strategicznego oraz właści-
wych im środków. Przydatny może być tutaj funkcjonalny model diagnozy 
(Wysocka 2008), który wychodzi z założenia, że niedostosowanie społecz-
ne jednostki jest funkcją wadliwie działającego systemu społecznego, nie-
adekwatnego do oczekiwań jednostki i niewydolnego z punktu widzenia 
zaspokojenia jej podstawowych potrzeb. Stanowi to podstawę do przyję-
cia założeń dotyczących przedmiotu diagnozy resocjalizacyjnej, poszerzo-
nego o ustalenie przyczyny bądź zespołu przyczyn zachowania jednostki 
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(na przykład jej wykluczenia lub marginalizacji) przez analizę określonych 
zdarzeń środowiskowych, możliwych do obiektywnej identyfi kacji, który-
mi można dowolnie manipulować w trakcie działań interwencyjnych za-
wartych w opracowanej strategii.

3. Ekonomiczność. Cecha ta wyraża się w relacji pomiędzy nakładami umoż-
liwiającymi podjęcie działania a jego efektami. Ocena ekonomiczności 
sprowadza się do uwzględnienia takich walorów działania, jak oszczędność 
i wydajność. Działanie jest oszczędne wtedy i tylko wtedy, gdy prowadzi 
do zamierzonych skutków przy użyciu relatywnie małych nakładów. Do 
nakładów tych w strategii lokalnej możemy zaliczyć między innymi zaso-
by ludzkie, zasoby materialne oraz czas. Działanie jest natomiast wydajne 
wtedy i tylko wtedy, gdy prowadzi do osiągnięcia zadowalających wyników 
przy relatywnie niskich nakładach. Optymalna strategia zakłada minimali-
zację kosztów i optymalizację zysków. Wydaje się, że lokalne strategie pro-
fi laktyczne spełniają ten wymóg, bowiem poprzez korzystanie z zasobów 
lokalnych jedną z ich cech realnych jest ekonomiczność (Urban 2003).

4. Spójność wewnętrzna. Jest to taki układ działań, które są wzajemnie upo-
rządkowane i zharmonizowane. Działania nie powinny wykluczać się 
wzajemnie, realizacja jednych nie powinna blokować realizacji innych. Po-
mocny okazuje się w tym miejscu tak zwany postulat komplementarności 
działań strategicznych. Zaleca on branie pod uwagę różnych, nawet kon-
kurencyjnych opcji. Ten komplementarny układ działań jest ważny szcze-
gólnie, jeśli realizujemy działania nowatorskie, ponieważ gdy one zawiodą, 
można sięgnąć po alternatywne możliwości.

5. Interdyscyplinarność. Cecha ta oznacza wzięcie pod uwagę od momentu 
diagnozy i planowania aż po ewaluację działań strategicznych wiedzy z róż-
nych dziedzin i dyscyplin naukowych.

6. Kompleksowość. Ta cecha dotyczy sposobu połączenia w całość wszystkich 
elementów składowych strategii, realizowanych na różnych poziomach 
profi laktycznych i przez różne instytucje systemu lokalnego, gdyż inicjaty-
wy dotyczące rozwiązywania problemów społecznych w społecznościach 
lokalnych wymagają zaangażowania liderów, włączania agend rządowych 
i samorządowych, organizacji pozarządowych, sponsorów itp. Tym samym 
strategia nabiera dodatkowej cechy, mianowicie elastyczności, która zapew-
nia gotowość realizatorów do aktualizacji i korekty pierwotnie przyjętych 
rozwiązań.

Poruszana w powyższym opracowaniu problematyka oraz poszczególne 
wątki tematyczne są efektem dziesięcioletniej pracy redaktorki i autorki jako 
pedagoga praktyka i badacza tego wycinka rzeczywistości społecznej, jakim są 
lokalne działania profi laktyczno-resocjalizacyjne na gruncie polskiego syste-
mu resocjalizacji. Wiele z nich podejmowanych jest i podsumowanych w in-
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nych opracowaniach. Tutaj zostały zaprezentowane w sposób syntetyczny, tak 
aby zrealizować cele niniejszego wydawnictwa.
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