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Dzieci ulicy – skąd pochodzą 
i dokąd zmierzają?

Współczesny świat przynosi ciągłe zmiany. Pozytywistyczny etos pracy stał się 
siłą napędową rozwoju cywilizacyjnego, lecz odsłonił również problemy, któ-
rych natężenie lub skutki nie były dotychczas widoczne. Najbardziej krzyw-
dzonym, wykorzystywanym i niedocenianym w tej epoce pracownikiem było 
dziecko. Stało się tanią siłą roboczą, przedmiotem nieposiadającym prawa gło-
su, niemogącym decydować o swoim życiu. Sytuacja ta zmieniała się z biegiem 
czasu na korzyść dziecka, lecz przełom przyniosły dopiero czasy po drugiej 
wojnie światowej, kiedy zaczęto mówić o tym, że dziecko ma prawo do opieki, 
do wychowania, do godnych warunków życia, do nauki, a niejako obowiąz-
kiem rodziców jest miłość oraz zagwarantowanie wychowankowi poczucia 
bezpieczeństwa i jak najlepszych warunków rozwoju. Normy te zaczęły regu-
lować następujące akty prawne: Deklaracja Genewska, podpisana przez Ligę 
Narodów w 1924 roku, Karta Praw Dziecka (Deklaracja Genewska rozszerzo-
na i uzupełniona przez Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom w 1948 
roku), a także Deklaracja Praw Dziecka, przyjęta przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych w 1959 roku, zawierająca dziesięć podstawowych zasad, który-
mi należy się kierować, myśląc o dobru najmłodszych. Czy dziś prawa zawarte 
w tych dokumentach są przestrzegane w stosunku do wszystkich dzieci w kra-
jach, które je ratyfi kowały?

Polska ratyfi kowała Konwencję o Prawach Dziecka w 1991 roku (przyję-
ta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 
roku), lecz przez osiemnaście lat, jakie minęły od wprowadzenia w życie zapi-
sanych w niej artykułów, dziecko nadal nie jest w pełni chronione i spotyka się 
z problemami często przekraczającymi jego możliwości. Pomimo starań, aby 
zmienić tę sytuację, dziecko nadal jest zagrożone. Szkoła, instytucje pomo-
cy społecznej czy organizacje działające na rzecz dzieci wciąż nie są w stanie 
przezwyciężyć wszystkich problemów, z jakimi borykają się najmłodsi. Śro-
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dowisko bliskie dziecku, głównie rówieśnicy, sąsiedzi czy dalsza rodzina, nie 
chce widzieć krzywdy, jaka je spotyka. Jeśli już zdają oni sobie z tego sprawę, 
to często nie robią nic, aby pomóc, gdyż nie czują się do tego zobligowani. 
Osoby, które powinny być oparciem, zapewniać miłość, poczucie bezpieczeń-
stwa, możliwość optymalnego rozwoju i pomoc w każdej sytuacji, czyli rodzice 
i inni znaczący dorośli, często są powodem problemów dziecka. Dziećmi, które 
szczególnie cierpią i narażone są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, są tak 
zwane dzieci ulicy, czyli „te, które na skutek niespełniania przez ich rodziców 
podstawowych funkcji opiekuńczych i wychowawczych dużo czasu spędzają 
poza domem w różnych miejscach niekontrolowanych aktywności” (Olear-
czyk 2008). Jest to defi nicja, którą posługuje się Krajowy Komitet Wychowania 
Resocjalizującego. Według Leksykonu pedagogiki ulicy za dzieci ulicy uznaje się 
„dzieci w wieku 3–18 lat uważające ulicę za środowisko im najbardziej sprzyja-
jące. Pozostają one poza istniejącym systemem opieki i wychowania. Na ulicy 
zaspokajają swoje potrzeby, łamią normy i zasady społeczne, często wchodzą 
w konfl ikty z prawem i narażone są na niebezpieczeństwa. Mają słabe więzi 
z rodziną, środowiskiem i szkołą, które to instytucje nie spełniają potrzeb dziec-
ka. Dzieci ulicy utrzymują się z prostytucji i kradzieży. Często używają sub-
stancji psychoaktywnych” (Pospiszyl 2009). Defi nicje te mają wspólne punkty, 
ale traktują dzieci ulicy różnie. W pierwszej z nich zaznaczona jest rola, jaką 
odegrali rodzice w procesie stawania się dziecka utajoną sierotą. Druga zosta-
wia pewną możliwość wyboru. Według niej dziecko może mniej lub bardziej 
świadomie wybrać spędzanie większości czasu na ulicy. Drugim elementem 
defi nicji, którą posługuje się Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizujące-
go, jest fakt, że dziecko w czasie przebywania poza miejscem zamieszkania 
podejmuje aktywność, nie będąc pod jakąkolwiek kontrolą. Dzieci te nie pod-
legają wtedy nadzorowi opiekunów prawnych, wychowawców w instytucjach 
społecznych, na przykład świetlicach czy klubach młodzieżowych. Rodzi to 
poważny problem, gdyż dzieci te – uważając, że są wolne – nie mają wytyczo-
nych granic, nie są nauczone, jak korzystać z wolności, którą same sobie dały. 
Dlatego często popadają w konfl ikty z prawem, uzależniają się od środków 
psychoaktywnych, podejmują przedwczesne kontakty seksualne, które bez 
odpowiedniej wiedzy mogą zakończyć się niechcianą ciążą. Te czynniki, czy-
li rodzina niewydolna wychowawczo oraz spędzanie czasu przez dzieci poza 
domem bez kontroli, wyczerpują pierwszą defi nicję. Druga, która znalazła się 
w Leksykonie pedagogiki ulicy, podaje dodatkowe cechy dzieci ulicy:

–  precyzuje ich wiek (3–18 lat);
–  określa ulicę jako środowisko, które jest dla nich optymalne, gdyż tam 

mogą zaspokajać swoje potrzeby;
–  określa więzi takiego dziecka z rodziną, szkołą, rówieśnikami;
–  określa podstawowe zagrożenia dla nieletniego przebywającego na ulicy.
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Jest to defi nicja pełniejsza, lecz również nie w pełni oddająca realną sytua-
cję dzieci ulicy.

Samo zjawisko dzieci ulicy przechodzi ciągłe zmiany. Nie można go jed-
noznacznie zdefi niować i stworzyć w pełni spójnego systemu wiedzy na ten 
temat. Różnice wynikają nie tylko ze zmian w zakresie samego zjawiska, ale 
uwarunkowań, w których jest ono osadzone. W Polsce defi nicje tego zjawiska 
będą się różniły od innych krajów, gdyż tak naprawę trudno jednoznacznie 
orzec, jak dużą grupę stanowią dzieci na stałe mieszkające na ulicy. Częstym 
przypadkiem są sytuacje, w których dzieci i młodzież przebywają poza domem 
większość czasu, co podkreśla druga z przytoczonych defi nicji. Osoby takie 
mają możliwość powrotu do domu, spędzania w nim części czasu, lecz nie jest 
on dla nich miejscem bezpiecznym. Ulica staje się wówczas wyborem. Sytuacja 
tych dzieci wydaje się najtragiczniejsza. Nigdy bowiem nie jest prawdziwym 
wyborem dziecka, że trafi a na ulicę. 

Irena Pospiszyl (2009) wymienia sześć typów dzieci ulicy:

–  uciekinierów;
–  poszukiwaczy przygód;
–  włóczęgów/uliczników/gawroszy;
–  galerianki;
–  blokersów/dzieci podwórkowe;
–  buntowników bez powodu.

Żadna z tych grup nie wywodzi się z prawidłowo funkcjonujących środo-
wisk rodzinnych. Najczęstszymi problemami rodzin, z których wywodzą się 
dzieci określane jako dzieci ulicy, są: uzależnienia, bieda, bezrobocie, przemoc 
fi zyczna i psychiczna, konfl ikty z prawem członków rodziny. Są to środowiska 
z tak zwanego tradycyjnego marginesu społecznego. Dodatkowo „luźni lu-
dzie” mają przeważnie problemy w szkole, przez co ich sytuacja staje się jeszcze 
bardziej dramatyczna, gdyż to właśnie szkoła powinna wspierać rodzinę w jej 
funkcjach wychowawczych i opiekuńczych. Jest to bowiem pierwsze miejsce 
po domu, gdzie dziecko powinno spędzać najwięcej czasu. 

Problemy rodzin, z których wywodzą się dzieci ulicy, możemy rozważać na 
kilku płaszczyznach. Za Władysławem Dykcikiem (Sakowicz 2006) wyłonić 
można następujące płaszczyzny dysfunkcjonalności rodziny:

–  strukturalną,
–  organizacyjną,
–  funkcjonalną.

Pierwsza z nich odnosi się do charakterystyki demografi cznej, więzi emo-
cjonalnych, cech psychofi zycznych dziecka oraz zaburzeń jego rozwoju za-
równo w sferze psychicznej, jak i fi zycznej. W rodzinach takich brak jest więzi 
opartych na bliskości, miłości i poczuciu bezpieczeństwa, co wywołuje w dziec-
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ku niechęć do podjęcia kontaktu. Często są one pozostawione samym so-
bie, nie mogą liczyć na pomoc i wsparcie, co rodzi problemy w komunikacji. 
Rodzic nie podejmuje prób kontaktu, a gdy już tak się staje, dziecko odtrą-
ca go, nie widząc takiej potrzeby, ale również nie umiejąc postąpić inaczej. 
Stan ten jest ściśle związany z zaburzeniami w rozwoju psychicznym. Dzie-
cko nie jest w stanie wytworzyć w sobie odpowiednich postaw i przekonań. 
Wpływa to także na zaburzenia w sferze rozwoju społecznego dziecka, gdzie 
proces socjalizacji zostaje zaburzony i nie przebiega w zgodzie z panującymi 
w danym społeczeństwie regułami. Dodatkowo z powodu trudnych warun-
ków materialnych, które mogą odbić się na zdrowiu dziecka i jego rozwoju 
fi zycznym, braku odpowiednich warunków mieszkaniowych, diety ubogiej 
w białko i witaminy może dojść do rozwoju chorób zagrażających zdrowiu 
i życiu dzieci.

Drugą płaszczyzną dysfunkcjonalności wychowawczej rodzin jest płasz-
czyzna organizacyjna, która związana jest z warunkami materialnymi, orga-
nizacją życia, wykształceniem rodziców, sposobami spędzania wolnego czasu, 
pozycją dziecka w rodzinie. Dzieci ulicy w przeważającej większości pochodzą 
ze środowisk o niskim statusie społecznym, a w samej strukturze rodziny zaj-
mują miejsce podrzędne, nie są partnerem w relacji z rodzicami. Są to rodziny 
biedne, przejawiające trudności z wyjściem z tej sytuacji ze względu na niski 
poziom wykształcenia. Częstym problemem towarzyszącym dzieciom już od 
chwili narodzin, a nawet poczęcia jest alkohol, który może stać się źródłem 
przemocy i licznych zaburzeń. Rodzinom brak jest pomysłu i chęci, aby podjąć 
konstruktywną działalność, która przyniosłaby korzyść im samym, dzieciom, 
jak i całości, którą tworzą.

Ostatnią płaszczyzną, którą wymienia W. Dykcik, jest płaszczyzna funkcjo-
nalna. Dotyczy ona przede wszystkim postaw opiekuńczo-wychowawczych, 
jakie prezentują rodzice. W psychologii społecznej postawa rozumiana jest 
jako część osobowości i składają się na nią trzy komponenty. Pierwszym z nich 
jest komponent poznawczy. W jego ramach mieści się wiedza na temat danego 
przedmiotu, w tym wypadku wychowania i opieki; może ona mieć pochodze-
nie wewnętrzne lub być przejęta od kogoś.

W przypadku dzieci z rodzin wykazujących cechy patologiczne, które sytu-
acja domowa zmusiła do przebywania na ulicy, opiekunowie nie są świadomi 
swej roli w życiu podopiecznych. Obowiązki podejmowane względem dziecka 
przeważnie ograniczają się do minimum koniecznego do przeżycia. Potrzeby 
dziecka leżące w sferze psychicznej i społecznej są niejednokrotnie ignorowa-
ne, a zaspokajane są tylko potrzeby fi zyczne w stopniu minimalnym. Rodzice 
nie są świadomi odpowiedzialności, jaką niesie z sobą wychowanie dziecka.

Niezwykle ważkim problemem wydaje się również wchodzenie w do-
rosłość przez dzieci z tego typu środowisk. Nie posiadają one podstawowej 
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wiedzy, którą mogłyby czerpać z doświadczeń życia rodzinnego dotyczących 
bycia w związku, wychowania dzieci czy wykonywania czynności domowych. 
Przez to nie potrafi ą przekazać jej swoim dzieciom, co prowadzi do sytuacji, 
w której coraz trudniej jest rozwikłać ten problem. Drugim komponentem 
postawy, która niepodważalnie ma wpływ na dysfunkcję rodziny, są emocje. 
Emocje związane z wychowaniem i opieką nad dzieckiem, które potrzebuje 
nieustannej troski i zainteresowania, wśród osób obarczonych wieloma prob-
lemami wynikającymi z trudnej sytuacji życiowej mogą prowadzić do nega-
tywnych emocji i uczuć okazywanych dziecku, traktowania go jako dodatko-
wej przeszkody w życiu, nie mówiąc o wychodzeniu z konkretnego problemu, 
na przykład uzależnienia. Dziecko nienauczone pozytywnych reakcji, czasem 
nawet nieznające pozytywnych uczuć, nie umie ich przyjmować i okazywać. 
Często reaguje nieadekwatnie do sytuacji, okazuje agresję, gdyż nie wie, że 
można inaczej. Trzecim budulcem postawy jest element behawioralny – ele-
ment zachowań. Jak mogą reagować rodzice dziecka uznawanego za trudne, 
którzy nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje? Mogą reagować agresją, wyco-
faniem się z kontaktu, całkowitym jego zerwaniem, pozostawieniem dziecka 
samego, co jeszcze wzmaga jego negatywne zachowania, a to znów potęguje 
reakcję rodzica. Niezwykle trudno jest przerwać tego typu błędne koło, dla-
tego dziecko znajduje się na ulicy, która staje się lepszym rozwiązaniem niż 
dom rodzinny.

W rodzinach dysfunkcyjnych przeważnie występują wszystkie płaszczy-
zny wymieniane przez W. Dykcika, co jeszcze umacnia problem i komplikuje 
wychodzenie z niego nawet przy chęci i dużym zaangażowaniu wszystkich 
stron, w tym przy pomocy z zewnątrz, na przykład w postaci wsparcia pomo-
cy społecznej.

Dzieci, które wychowuje ulica, to dzieci z problemami nie tylko swoimi, 
ale i rodziny. Nie są w stanie dostosować się do zasad panujących w szkole 
na przykład przez nieznajomość reguł życia społecznego, których nigdy nie 
zostały nauczone. Normy, które sobie przyswoiły, mają na celu przede wszyst-
kim pomóc im przetrwać w warunkach, gdzie czują się nieustająco zagrożo-
ne, a nie mają do kogo skierować się z prośbą o pomoc. Ulica jest miejscem 
ryzykownym dla dzieci. Chodzą głodne, w ubraniach nieodpowiednich do 
pogody, odurzone środkami psychoaktywnymi, zarabiają pieniądze, kradnąc, 
prostytuując się czy zbierając surowce wtórne. Faktem jest, że ich zachowanie 
częstokroć przekracza normy społeczne, lecz nie posiadają one klucza do kodu 
społecznego, którym posługujemy się na co dzień.

Już kilkadziesiąt lat temu Janusz Korczak mówił, że nie można nie do-
strzegać potencjału tkwiącego w każdym, nawet w dziecku, które od zawsze 
wychowywało się na ulicy: „Człowiek nie tylko pamięta, ale i zapomina, nie 
tylko się myli, ale poprawia swoje różne błędy, nie tylko gubi, ale i znajduje. 
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Można się nauczyć pamiętać to, co dobre i pożyteczne. Znam wielu, których 
ulica nie zepsuła wcale, a zahartowała, wyrobiła silną wolę, żeby być uczciwym 
i rozważnym człowiekiem” (Korczak 1958: 38). Słowa te pozwalają spojrzeć 
nam z innej perspektywy na utajone sieroty, którymi niezaprzeczalnie są dzieci 
ulicy, nie tylko z perspektywy zmiany ich losu, ale również poprzez wykorzy-
stanie tkwiącego w nich potencjału.

Problem dzieci ulicy w Polsce jest w dużej mierze marginalizowany. Rzad-
ko spotykane są sytuacje, których nieletni mieszkają na ulicy, dużo częściej 
są to dzieci, które na ulicy przebywają, dlatego problem ten jest spychany na 
dalszy plan. Tłumaczy się go istnieniem instytucji powołanych do pomocy 
osobom w takiej sytuacji. W rzeczywistości świetlice socjoterapeutyczne, śro-
dowiskowe czy kluby młodzieżowe często nie są odpowiednim dla nich miej-
scem. Dzieci ulicy nie umieją przystosować się do panujących w nich reguł, 
stwarzają dużo większe problemy wychowawcze. Dlatego też niezbędny jest 
„element pośredni”, czyli praca z dziećmi, ale i ich rodzinami, która pozwoli 
im zaufać, zrozumieć i nauczyć się świata innego niż podwórko, blok, osiedle 
i najbliższych kilka ulic. Tę lukę wypełniają pedagodzy ulicy.

Pedagogika ulicy jest działem pedagogiki, który dopiero zaczyna się roz-
wijać, lecz już w tym momencie należy jednoznacznie stwierdzić, że jest ona 
ukierunkowana nie tylko na dzieci przebywające na ulicy, ale również na 
bezdomnych dorosłych. Przewaga tego podejścia nad tradycyjnymi formami 
i metodami pracy polega przede wszystkim na wyjściu do osoby potrzebującej 
pomocy. Często osoby te nie wiedzą, gdzie szukać wsparcia przy rozwiązywa-
niu problemów życiowych, gdzie się zgłosić i na jaką pomoc liczyć. Pedagog 
pracujący na ulicy jest dostępny, zawsze gotów udzielić rady, wskazać możliwe 
rozwiązania lub pomóc je odnaleźć. W pracy z dziećmi zadaniem pedagoga jest 
proponować, pokazywać nowe możliwości i odkrywać je, towarzysząc dziec-
ku, nie narzucając swojej woli ani nie nadzorując. Pedagog ulicy jest zawsze 
obok. Aby jego praca była skuteczna i przynosiła zamierzone efekty, konieczna 
jest niezwykła systematyczność podejmowanych działań oraz słowność. Raz 
nadszarpniętego zaufania pedagog ulicy może już nigdy u swoich podopiecz-
nych nie odbudować. Systematyczność pracy może stać się problemem, gdyż 
praca przede wszystkim bazuje na projektach własnych pedagogów, przez co 
istnieje zagrożenie, że zabraknie funduszy na kontynuację działań w ramach 
kolejnych projektów.

Działalność pedagoga ulicy nie ogranicza się jedynie do pracy z bezpo-
średnim odbiorcą pomocy, ale jest skierowana na środowisko, w którym on 
funkcjonuje. Niezbędna jest tu współpraca z rodzicami, sąsiadami, szkołą, nie-
skupianie się na jednostkach w danej społeczności lokalnej, a na całej grupie. 
Może to być pomoc w zdobyciu informacji o najpilniejszych potrzebach, ale 
wsparcie z tej strony może się również wyrazić w niezniechęcaniu dziecka do 
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uczestnictwa w zajęciach. Niezwykle ważna jest tu jasność sytuacji, gdyż tylko 
to jest w stanie uchronić samego pedagoga przed oporem ze strony otoczenia, 
ale i bezpośrednim zagrożeniem, które wiąże się z „wejściem na ich teren”.

Spojrzenie na wychowanie i opiekę w ramach tego nurtu może się wydawać 
rewolucyjne, lecz stanowi ono idealne dopełnienie pracy już wykonywanej. Jest 
niejako kierunkowskazem, który ma pomagać osobom znajdującym się w naj-
trudniejszym położeniu. Jest znakiem, że coś można zmienić, jest szansą na 
poprawę losu w każdej sytuacji. Pedagog uliczny daje nadzieję, pomaga w po-
czątkowym etapie wychodzenia z kryzysu i kieruje „szczebel wyżej”, czyli do 
instytucji pomocy społecznej, stowarzyszeń czy organizacji pozarządowych.

Oprócz bezpośredniej pracy z podopiecznymi i współpracy ze środowi-
skiem pedagog ulicy ma do wykonania dodatkowo niezwykle ważne zadanie: 
powinien również nagłośnić problem, pokazać, że on istnieje, nie bazując na 
sensacji, ale skupiając się na faktach i wysuwając propozycję, jak pomóc, jak 
go rozwiązać, sugerując, co można zrobić. Media często piszą na temat krzyw-
dy, jaka dzieje się ludziom, jednak kluczem do sukcesu jest tworzenie akcji 
i kampanii informacyjnych, które nie będą dotykać i naznaczać osób nimi 
objętych. Sposobem na to mogą być kampanie społeczne ukazujące nie tylko 
problem, lecz przede wszystkim to, co udało się osiągnąć pomimo trudno-
ści. Niezaprzeczalnie w przedstawianiu problemu liczy się obiektywizm, gdyż 
tylko dzięki niemu można pokazać prawdę na temat tego, jaka jest rzeczywi-
stość dzieci z enklaw biedy, gdzie dysfunkcje i patologie są niezwykle częste, 
a dzieci nie mając innej alternatywy, same organizują sobie czas na ulicach 
i podwórkach.

Ten kształtujący się dopiero dział pedagogiki jest niezwykle wymagający. 
Osoby, które poświęcają swój czas na pracę z dziećmi ulicy, poza wymaga-
nymi cechami osobowymi, predyspozycjami takimi jak: komunikatywność, 
otwartość, słowność, zaangażowanie w podejmowane działania czy konse-
kwencja, powinny posiadać również rozległą wiedzę z wielu dziedzin. Musi 
ona wykraczać poza samą propozycję skierowaną do podopiecznych i chęć 
pracy, ale należy być świadomym trudności, jakie można napotkać, a tak-
że wiedzieć, z jakimi problemami borykają się podopieczni. Tylko to może 
dać szansę, że działania pedagoga spotkają się z aprobatą osób, do których 
są skierowane. Ważna jest znajomość problemów danej społeczności, doko-
nanie rzetelnej i trafnej diagnozy środowiska i na tej podstawie dopiero kon-
struowanie działań. Niezwykle istotna jest odporność psychiczna, gdyż jest 
to praca wymagająca poświęceń, w której nie można liczyć na spektakularne 
sukcesy, ale trzeba mieć świadomość, że nawet najdrobniejsze zmiany wy-
magają czasu. Trzeba przy tym pamiętać, że wszelkie działania mają służyć 
podopiecznym i to poprawa ich losu oraz danie im szansy, której może nigdy 
nie mieli, są priorytetowe.
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Praca streetworkerów z dziećmi ulicy jest bardzo ważna. Daje szansę mło-
dym ludziom na odmianę ich losu oraz pokazuje, że można ten los odmienić. 
Dzieci wywodzące się z rodzin dysfunkcjonalnych przede wszystkim są silnie 
naznaczone społecznie, co jeszcze zmniejsza ich nadzieje na samodzielne upo-
ranie się z problemami. Jednak przy odrobinie wsparcia i zaangażowania są 
w stanie odmienić swój los. Tak więc pytanie „Dokąd zmierzają dzieci ulicy?” 
pozostaje otwarte. Jeśli znajdą się osoby chętne, aby im pomóc i ich wspierać, 
dzieci ulicy mogą osiągnąć wszystko, o czym marzą, pokonać nie tylko prze-
ciwności losu, ale i własne ograniczenia.
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