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Wprowadzenie 

 

Dzieci uczą się wzorców zachowań poprzez obserwację i naśladowanie 

członków własnej rodziny, innych dorosłych oraz środowiska rówieśniczego. Jeśli te 

wzorce są niewłaściwe, dziecko znajduje się w tzw. grupie ryzyka i albo powiela 

(imituje) te negatywne wzorce, albo jest pasywne (bierne) i nie potrafi wpływać na 

otaczającą je rzeczywistość, a jedynie się jej podporządkowuje i ulega naciskom 

płynącym z otoczenia. Dlatego tak istotne jest włączanie dzieci i młodzieży w 

inicjatywy, poprzez które mogą rozwinąć się w sferze poznawczej, pobudzić swoją 

motywację do działania, uzyskać samodzielność poprzez opanowanie różnych 

umiejętności, osiągnąć niezależność psychiczną od innych ludzi, znaleźć pozytywne 

wzorce zachowania oraz cel w życiu, czy wreszcie uzyskać satysfakcję z tego, co 

robią, nawet gdy czasami odnoszą niepowodzenia czy porażki.  

Aktywizowanie jest zadaniem dla społeczności lokalnych, przedszkoli i szkół, 

świetlic, placówek kulturalnych i sportowych, liderów różnych grup. Może być ono 

realizowane poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży do przynależności do rozmaitych 

organizacji młodzieżowych i podejmowania rozmaitych działań w ich ramach (np. 

harcerstwo), klubów sportowych, aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych (np. 

muzycznych, teatralnych, informatycznych), a także do uczestnictwa w programach 

wolontaryjnych (np. działania na rzecz seniorów czy osób mniej sprawnych) i akcjach 

charytatywnych (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). Samorządy mogą 

umożliwiać dzieciom i młodzieży z tzw. grup ryzyka dostępność do sektora usług 

społecznych: edukacji, kultury, turystyki (np. bezpłatne bilety na imprezy i wydarzenia 

kulturalne, wycieczki krajowe, wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany między 

szkołami, stypendia socjalne, naukowe czy „twórcze”).  
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Przebywanie dziecka w środowisku aktywnym i różnorodnym, dobrze 

zorganizowanym, pełnym pomysłów, rozmaitych celów (bliskich i dalekich, 

łatwiejszych i trudniejszych do osiągnięcia, wymagających indywidualnego 

zaangażowania lub współpracy z innymi), dostarcza wzorców zachowania nie tylko 

zróżnicowanych, ale i  odmiennych w stosunku do ich patologicznego środowiska 

rodzinnego, sąsiedzkiego czy lokalnego. Osłabia w konsekwencji więzi z osobami, 

które mają negatywny wpływ na dziecko, zapobiega nawiązywaniu kontaktów z 

destrukcyjnymi grupami takimi, jak miejscowi chuligani, drobni przestępcy, 

pseudokibice. Pokazywanie dziecku alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

daje mu zatem szansę na prawidłowy rozwój, wzmacnia samoocenę, kształtuje 

umiejętności społeczne, ale przede wszystkim buduje  aktywną i mocną postawę 

przeciwstawiania się zagrożeniom płynącym z patologicznego środowiska jego 

rozwoju (rodzinnego, sąsiedzkiego, lokalnego). 

 Zanim przejdziemy do przedstawienia różnych sposobów aktywizowania dzieci 

i młodzieży z grup ryzyka, omówimy pokrótce problemy rozwoju społecznego 

dziecka, czynniki decydujące o znalezieniu się w „grupie ryzyka”, czyli inaczej - 

czynniki ryzyka oraz ich wpływ na zachowanie młodych ludzi, zastanowimy się, czym 

jest aktywizacja i dlaczego to ją wskazujemy, jako ważną formę pracy z 

„zagrożonymi” dziećmi i nastolatkami. 

Dziecko jako istota społeczna 

W każdym etapie swego rozwoju dziecko znajduje się w polu oddziaływań 

różnych „sił” – tak czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, np. stanu swego 

zdrowia i kondycji psychofizycznej, uzdolnień i talentów, predyspozycji 

osobowościowych, cech temperamentu (patrz: Rys.1.). Im dziecko młodsze tym 

bardziej zależne jest od dorosłych i środowiska, w jakim dorasta. To dorośli i 

najbliższe otoczenie odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu dróg jego rozwoju 

poznawczego, emocjonalnego czy społecznego, kształtują jego motywację do 

działania, jego zainteresowania, wreszcie w znaczącym stopniu odpowiedzialni są za 

to, jaką nabywa wiedzę i jakie opanowuje umiejętności. Można powiedzieć, iż to 

dorośli w głównej mierze warunkują prawidłowość przebiegu procesów społecznej 

adaptacji dziecka w różnych środowiskach społecznych - dzieci młodszych, 

rówieśników, dzieci starszych czy osób dorosłych, a z innej perspektywy – w 
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środowisku sąsiedzkim, lokalnym, szkolnym, tak formalnym, jak i nieformalnym.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początkowo – w okresie wczesnego dzieciństwa - owo uspołecznianie dzieje 

się głównie poprzez wyznaczanie obowiązków poszczególnych członków rodziny, 

określanie pól ich aktywności, przyzwolenie do pełnienia różnych ról społecznych,  

ocenianie stopnia i jakości wywiązania się z nich, nagradzanie za sukcesy i 

zachęcanie do ponownego wykonania zadania w sytuacji porażek. We wczesnym 

okresie życia aż po koniec wieku przedszkolnego dorośli pełnią rolę wrażliwego i 

czujnego „zewnętrznego strażnika” i stanowią dla dziecka główny punkt orientacyjny, 
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Rys. 1. Środowiska społeczne oraz czynniki oddziaływujące na rozwój dziecka 

Źródło: opracowanie własne. 
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także podstawowy wzorzec moralny w analizie i ocenie swego postępowania jako 

„dobre” bądź „złe”. 

Od dorosłych zależy to, jaki rodzaj sprawowanej opieki wybiorą dla dziecka, 

czy będzie ono uczęszczało do żłobka i przedszkola, do jakiej szkoły pójdzie, to 

również rodzice decydują o ilości i jakości wspólnie spędzanego czasu, o atmosferze 

w domu, miejscu zamieszkania, statusie społeczno-ekonomicznym, o tym, z kim 

dziecko ma kontakty, kto przychodzi do domu, na jakie dodatkowe zajęcia dziecko 

uczęszcza w swym czasie wolnym poza obowiązkami domowymi i przedszkolnymi 

czy szkolnymi.  

Czynniki środowiskowe i rodzinne odgrywają dlatego tak znaczącą rolę w 

budowaniu przyszłości dziecka, bo są „odpowiedzialne” za jakość jego 

indywidualnych zasobów: za poziom i rodzaj wykształcenia, jakie uzyska, i w 

rezultacie także za pracę, jaką wybierze, rodzinę, jaką założy, postawę wobec 

samego siebie, wobec innych ludzi i świata jako takiego (m. in. za postawę 

proekologiczną). W planie psychologicznym środowisko, w jakim dziecko wzrasta w 

znacznym stopniu wpływa na to, jakie opanowało ono nawyki codziennego 

postępowania, jakie są jego przekonania i leżące u ich podstaw wartości, jaki jest 

zakres opanowanych umiejętności I wiedzy w różnych dziedzinach, także tzw. wiedzy 

życiowej - ważnej w codziennym zmaganiu się z „normalnymi” życiowymi 

problemami. 

Przeszłość, czyli historia życia może dwojako oddziaływać na teraźniejszość, 

na aktualne funkcjonowanie dziecka (Brzezińska, 2006). Po pierwsze, daje poczucie 

ciągłości, trwania, kontynuacji dzięki temu, iż kolejne, następujące po sobie pokolenia 

przekazują sobie to, co dla nich najistotniejsze (np.: wartości, postawy, umiejętności). 

Z drugiej jednak strony, przeszłość może być ciężarem, czymś, co utrudnia 

wykorzystywanie wszystkich okazji i szans działania, jakie daje teraźniejszość, może 

także utrudniać tworzenie wizji, budowanie projektów przyszłego działania, może 

ograniczać aspiracje i utrudniać poszukiwanie innych niż znane dotąd i utrwalone 

tradycją sposoby działania.  

Trudna emocjonalnie przeszłość więzi dziecko, nie pozwala mu na pełen 

rozwój, utrudnia korzystanie z opanowanych wcześniej zasobów, ale też nie pozwala 

na ich poszerzanie, bo powodowane lękiem dziecko bardziej skupia się na 
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uzyskiwaniu poczucia bezpieczeństwa niż na eksplorowaniu otoczenia i odkrywaniu 

okazji, jakie niesie świat.  

Czynniki ryzyka 

 Dzieci i młodzież, na których tutaj się skupiamy to tak zwane „dzieci i młodzież 

z grup ryzyka”. Oznacza to, że dorastają one w środowisku, które nie sprzyja ich 

rozwojowi bądź też ich osobowość i nagromadzone w poprzednich okresach rozwoju 

doświadczenia „owocują” nieprawidłowymi z punktu widzenia standardów 

społecznych zachowaniami. Czynniki te – środowiskowe i/lub osobowościowe - mogą 

w efekcie zagrażać dalszemu rozwojowi i sprowadzać dziecko na ścieżkę zachowań 

ryzykownych (np.: zachowania autodestrukcyjne, wagarowanie, nadużywanie 

substancji psychoaktywnych, przestępstwa).  

Do niesprzyjających rozwojowi dziecka warunków zaliczamy cztery grupy 

czynników ryzyka (por. Sęk, Brzezińska, 2008):  

1. związane z przeobrażeniami transformacyjnymi, których efektem mogą być: 

utrata przez rodziców pracy i zarobków, częste zmiany bądź niepewność 

zatrudnienia, pojawienie się w sąsiedztwie rodzin mniejszości etnicznych, duża 

liczba rozwodów, matki/ojcowie samotnie wychowujący dzieci, różnice w rozwoju 

miast i wsi m. in. w dostępie do różnych usług, w tym do placówek kulturalnych, 

migracje w poszukiwaniu pracy głównie do dużych miast lub zagranicę, a co za 

tym idzie - opuszczanie rodzin pochodzenia i pozostawianie dzieci;  

2. związane z niewydolnym wychowawczo systemem rodzinnym, w którym 

jedno bądź dwoje rodziców pije alkohol, zażywa narkotyki, stosuje przemoc, bądź 

jest chore psychicznie, ma bardzo niski poziom wykształcenia, nie wywiązuje się 

z podstawowych funkcji opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci; 

3. związane z funkcjonowaniem systemu oświaty, np.: wymagania nieadekwatne 

do możliwości dziecka, brak adekwatnej opieki i pomocy w trudnych sytuacjach, 

selekcja uczniów do szkół / klas, stereotypy, etykietowanie  i dyskryminacja 

uczniów; 

4. związane z właściwościami dziecka, takimi jak: zakres i różnorodność jego 

doświadczeń życiowych, sprawność procesów umysłowych, zasób wiedzy i 

umiejętności, w tym interpersonalnych oraz stylu komunikowania się z innymi.  
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W Polsce narastają trudne problemy związane z funkcjonowaniem systemu 

rodzinnego - według danych Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa 

Sprawiedliwości1, rodziny nie biorą odpowiedzialności za nadaną im konstytucyjnie 

wolność i autonomię. Świadczą o tym dane, według których w roku 1998 pod nadzór 

kuratora oddano ogółem 54 709 rodzin niespełniających zasadniczych wymogów 

opiekuńczo-wychowawczych. Sytuacja ta dotyczy przede wszystkim małoletnich 

żyjących w rodzinach dysfunkcyjnych (Tab.1.), o skumulowanych czynnikach ryzyka 

bądź wręcz czynnikach patogennych. 

Tab.1. Rodzina dysfunkcyjna i przyczyny jej powstania 

Charakterystyka rodziny dysfunkcyjnej: 

 brak jasno określonej struktury, a więc: ról, zadań, oczekiwań, systemu komunikacji; 

 sztywność, niezmienność funkcjonowania, nie dostosowywanie się do zmian w najbliższym 
otoczeniu;  

 brak spójności zapewniającej tożsamość rodziny. 

Przyczyny powstania rodzin ryzyka społecznego: 

 związki małżeńskie, w które ludzie wstąpili jako bardzo młodzi, niedojrzali społecznie, fizycznie 
bądź psychicznie, 

 rodziny znajdujące się w niekorzystnych sytuacjach losowych (z osobami przewlekle chorymi, 
chorymi psychicznie), 

 rodziny pozostające w sytuacji czasowego rozbicia w wyniku rodzaju  pracy zawodowej rodziców, 
jak np. w przypadku marynarzy, osób pracujących poza granicami kraju lub poza miejscem 
zamieszkania.   

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prajsner (2002). 

Trudno jest jednoznacznie powiedzieć, który z czynników ryzyka odpowiada 

za konkretne niedostosowane społecznie zachowania. Zależy to m.in. od nasilenia 

danego czynnika, środowiska otaczającego oraz sieci udzielanego wsparcia i 

osobowości dziecka. Każdy przypadek dzieci z grup ryzyka różni się, jednak u 

większości zaobserwować można szereg nieprawidłowo rozwiniętych umiejętności, 

bądź całkowite niewykształcenie niektórych (np.: brak umiejętności nawiązywania 

kontaktów społecznych, brak wiary w siebie, brak wytrwałości w radzeniu sobie z 

przeszkodami w działaniu, nieumiejętność współdziałania z mało znanymi osobami, 

nieumiejętność pracy w zespole).  

Chcąc udzielać wsparcia dzieciom i młodzieży z grup ryzyka należy 

                                                 
1
 Ministerstwo Sprawiedliwości (1998). Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych 

Warszawa, par. 2.57. 
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rozpoznać, który z czynników ryzyka zaburza ich funkcjonowanie i w jaki sposób. W 

większości przypadków planując formy pomocy należy skierować je nie tylko do 

samego dziecka, ale również do osób i otoczenia, w którym dorasta. Wyjątkiem od 

takiego interakcyjnego podejścia może być sytuacja, w której cechy osobowościowe 

dziecka i jakość zgromadzonych doświadczeń znacznie utrudniają mu 

funkcjonowanie. Wówczas oddziaływania powinny koncentrować się głównie na 

dziecku. Dziecko jest jednym z członków systemu rodzinnego i otaczającego go 

środowiska społecznego, zatem zmieniając samo dziecko, bez włączenia do procesu 

pomagania pozostałych ważnych dla niego osób i bez uwzględnienia specyfiki 

najbliższego otoczenia - efekt pracy może być krótkotrwały lub pozorny. 

Zachowania ryzykowne 

Czynniki ryzyka mają istotny wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka w 

różnych obszarach – nie tylko w rodzinie, ale i w szkole, w kontaktach z 

rówieśnikami, w relacjach z dorosłymi i stosunku do siebie (Rys. 2.). 
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Rys.2. Ścieżki ryzyka a zachowania ryzykowne 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Jessor (1993), McWhirter i in. (2005), Ostaszewski (2005).  
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przedstawia Tab. 2. Mają oni również liczne trudności w funkcjonowaniu w 

środowisku rówieśniczym. Dodatkowo nieadekwatny obraz siebie, niska i niestabilna 

samoocena, zewnętrzne poczucie kontroli oraz niska odporność na stres często 

przejawiają się w postaci zachowań jawnie dysfunkcjonalnych – autodestrukcyjnych i 

destrukcyjnych.  

Tab. 2. Kompetencje cechujące młodzież zagrożoną 

 

Obszary 
kompetencji 

 

Młodzież zagrożona 

Kompetencje 
szkolne 

 słabe wyniki w nauce, głównie trudności z czytaniem i arytmetyką,  

 dysfunkcjonalne zachowania społeczne, z reguły dające się opisać na 
dwubiegunowych krańcach: złość/nieposłuszeństwo– 
współpraca/posłuszeństwo; apatia/bierność– zainteresowanie/aktywność 
(Freeman, 1995). 

 

Obraz własnej 
osoby i  
samoocena  

 niska samoocena, która koreluje z niskim poziomem wykonania zadań 
(Harter, 1990), 

 brak osiągnięć szkolnych, który zwrotnie wpływa na obniżanie samooceny 
(Seligmann, 1995). 

Komunikacja 
i kontakty 
społeczne 

 trudności i bariery w skutecznym i adekwatnym do sytuacji / zadania 
komunikowaniu się z innymi,  

 brak dobrego kontaktu z rówieśnikami, częste funkcjonowanie poza grupami 
rówieśniczymi lub na ich peryferiach, częste odrzucanie przez rówieśników 

 brak szacunku dla dorosłych,  

 wybuchy złości i impulsywność.  

 

Radzenie sobie  
ze stresem 

 obrona przed stresem za pomocą zachowań ekspresyjno-rozładowczych 
(acting–out), izolacji, zaprzeczania, 

 częste stany depresyjne, lękowe, 

 unikanie i wycofywanie się z sytuacji nowych / trudnych. 

Kontrola 

 brak kontroli nad decyzjami, przyszłością, życiem, 

 nieumiejętność generowania kompetentnych decyzji, konsekwentnego 
trzymania się ich,  

 niechętnie odraczanie gratyfikacji (nagrody),  

 źródło kontroli siebie i swojego zachowania umiejscowione jest  na zewnątrz, 

 ograniczone poczucie sensu życia lub jego całkowity brak. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie McWhirter i in. (2005). 

Pamiętać jednak należy, iż każde dziecko, nie wyłączając dziecka 

zagrożonego, posiada gotowość wykształcenia w sobie dojrzałego, indywidualnego 

podejścia do życia, zainteresowania otoczeniem i efektywnego dla innych oraz 

satysfakcjonującego dla siebie funkcjonowania w społeczeństwie. 

Aktywizacja  

Myśląc o aktywizacji najlepiej odwołać się do słowa "aktywność". Według 
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definicji Benedykta Spinozy: "aktywność oznacza podmiotowość, dokonywanie 

wyborów, przyjemność istnienia, smakowania i doświadczania życia". W tym 

sposobie myślenia „aktywność” oznacza naturalny stan człowieka. Człowiek aktywny, 

to człowiek który działa, przeżywa różne uczucia, czasami kieruje się intuicją i 

zdrowym rozsądkiem, a czasami chłodna kalkulacją zysków i strat, myśli 

symbolicznie i logicznie, ma w sobie mechanizm doprowadzający do dokonywania 

wyboru. Posługuje się własną wolą, stawia sobie cele bliskie i dalekie, realizuje swoje 

potrzeby, tworzy, a także odpoczywa i działa w pewnym rytmie. Aktywizacja, zatem w 

najogólniejszym ujęciu, to uruchomienie chęci do działania. Można to określić takim 

stwierdzeniem: aby chciało się chcieć. W pewnym sensie, błędem jest używanie 

stwierdzenia "aktywizacja do", ponieważ sugeruje to celowość czy „finalność” 

aktywizacji i raczej takie działanie można zakwalifikować do pewnej kategorii 

wywierania wpływu na drugiego człowieka. Dopiero, kiedy osoba zostanie 

zaktywizowana, czyli zachęcona do działania, odpowiednio zmotywowana, a więc 

będzie chciała działać, można ewentualnie wskazać jej różne możliwości, pomóc 

określić kierunek działań, pomóc dobrać czy stworzyć środki realizacji celów, ale jest 

to już następny etap. Nasze rozumienie aktywizacji prezentuje Rys. 3. 
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Rys. 3.  Pojęcie aktywizacji: etapy i rodzaje działań 

Opracowanie: Anna Izabela Brzezińska 
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Człowiek uczy się głównie w oparciu o doświadczenie i dlatego będąc 

nieaktywnym nie można się tak naprawdę niczego nauczyć. Podsumowując można 

powiedzieć, że aktywizowanie to przede wszystkim zachęcanie, inspirowanie, 

nakłanianie, umożliwianie współudziału, a mówiąc nieco metaforycznie 

„uruchamianie potencjału rozwojowego”.  

Zastosowanie szczególnie wobec dzieci i młodzieży z grup ryzyka 

oddziaływań aktywizujących jest ważne, gdyż przyczynia się do powstrzymania 

samospełniającego się proroctwa (Rosenthal, Jacobson, 1968; za: McWhirter i in., 

2005) oraz pohamowania pogłębiającej się spirali problemów takich, jak 

niepowodzenia szkolne, trudności w funkcjonowaniu wśród rówieśników, 

uzależnienia, przemoc czy zachowania przestępcze (Jessor, 1993).  

Dlaczego aktywizacja? 

Obecnie żyjemy w świecie, w którym coraz bardziej oczekuje się i wręcz 

wymaga zaangażowania, aktywności, wiedzy, umiejętności współpracy z innymi 

ludźmi, ale też szybkości decyzji, umiejętności dokonywania wyborów, brania 

odpowiedzialności za swoje decyzje i ich skutki. Jeżeli człowiek nie potrafi działać w 

taki „intensywny” sposób, który jednocześnie byłby zgodny z jego naturalnym rytmem 

funkcjonowania, a więc cechami temperamentu i dotychczas utrwalonymi sposobami 

działania to na skutek przeciążenia czyli niedopasowania oczekiwań (bo są 

nadmiernie wysokie) do jego możliwości może: 

 popaść w różne nałogi, które doraźnie będą obniżały napięcie odczuwane jako 

dyskomfort,  

 zacząć podejmować różne działania, by spełnić te oczekiwania, będą one jednak 

miały charakter chaotyczny i pozorny, bowiem nie będą prowadziły do osiągania 

zakładanych celów, 

 odczuwać, że jest przez swoje otoczenie marginalizowany czy nawet wykluczany 

z różnych przedsięwzięć. 

Dzieci i młodzież z grup ryzyka często doświadczają wykluczenia już we 

wczesnych etapach rozwoju, w okresie dzieciństwa, a przyczyną bywa m.in.: 



Brzezińska, A. I.,  Resler-Maj, A. (2010). Aktywizacja dzieci i młodzieży z grup ryzyka. W: A. W. Brzezińska, A. 
Hulewska, J. Słomska-Nowak (red.), Edukacja kulturowa. Społeczność – aktywizacja – uczenie się (s. 
83-99). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”. 

 11 

 nieakceptowana przez innych „inność” - np.: dzieci z rodzin mniejszości 

etnicznych i religijnych, z rodzin biednych, wielodzietnych, rodzin bezrobotnych 

lub gorzej wykształconych rodziców,  

 nieradzenie sobie z wymaganiami i obowiązkami w przedszkolu czy szkole 

 niski status ekonomiczny rodziców.  

Niekompetencja czy niewłaściwa postawa rodziców, często trudne i bolesne 

doświadczenia z dzieciństwa (np.: awantury w domu, konflikty w relacjach z 

rówieśnikami, słabe wyniki w nauce, trudna sytuacja materialna) mogą rodzić u dzieci 

negatywne przekonania na temat siebie, innych osób oraz świata, co w rezultacie 

znacznie obniża motywację do nawiązywania kontaktów, zaburza samoocenę 

dziecka, a co za tym idzie wiarę w siebie, swoje umiejętności i możliwości. W efekcie 

może prowadzić również do poczucia beznadziejności, izolacji, czy osamotnienia, a 

nawet poczucia alienacji (wyobcowania). 

Poczucie alienacji jest wynikiem braku pożądanych relacji z innymi ludźmi, 

normami społecznymi, wartościami, także z sobą samym (Seemann, 1959, 1975). 

Powoduje ono, że człowiek czuje się nie tylko inny, ale i gorszy, co z reguły nie 

motywuje do działania, lecz często bywa wręcz odwrotnie – powoduje powstawanie 

kolejnych barier utrudniających nawiązywanie kontaktów z otoczeniem. Poczucie 

alienacji jest związane z silnymi emocjami negatywnymi, prowadzącymi nierzadko do 

poważnych zaburzeń zachowania, a także do podejmowania przez jednostkę 

destrukcyjnych – z punktu widzenia celu działania i wymagań otoczenia - strategii 

radzenia sobie z tym stanem psychicznym.  

Negatywne doświadczenia, jakie są udziałem dzieci i młodzieży z grup ryzyka 

same w sobie nie motywują do prawidłowych sposobów radzenia sobie z alienacją, 

np. w formie działalności twórczej, tworzenia wspólnot o konstruktywnym charakterze 

czy do aktywności społecznej – na rzecz innych ludzi, dla dobra wspólnego. Jest 

wręcz przeciwnie – silnie pobudzają do szukania rozwiązań, które doraźnie 

rozwiązują problem, bo zmniejszają przykre napięcie, ale de facto powodują 

nasilanie poczucia alienacji, bo ich forma nie jest społecznie akceptowana.  Dlatego 

działania takie, jak aktywizacja (por. Rys 3 – różne jej formy w zależności od fazy 

procesu aktywizowania) są niezbędne – pełnić bowiem mogą jednocześnie funkcje 

profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne.  
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Cele i formy aktywizacji dzieci i młodzieży z grup ryzyka 

Właściwe planowanie działań aktywizacyjnych wymaga najpierw rozpoznania 

istoty problemu i odpowiedzi na pytanie, dlaczego dziecko jest bierne? W 

odpowiedzi na to pytanie warto posłużyć się klasyfikacją stylów życia 

zaproponowaną przez A. Sicińskiego (2000). Główne kryterium, pozwalające na 

dokonanie klasyfikacji stylów życia odnosi się wg niego do możliwości dokonywania 

wyborów. Pozostałe kryteria odnoszą się do orientacji życiowej osoby, która ma 

możliwość dokonywania wyborów w środowisku, w którym żyje (op. cit., s. 83).  

Zatem – posługując się koncepcją stylów życia A. Sicińskiego – musimy w 

procesie rozpoznawania problemu postawić takie pytania w odniesieniu do dzieci i 

młodzieży z grup ryzyka, jak:  

(a) czy mają możliwość dokonywania wyborów w środowisku, w którym żyją czyli czy 

mogą dokonywać wyborów?  

(b) jeżeli tak, to jaka jest ich gotowość korzystania z tej możliwości czyli czy chcą 

dokonywać wyborów?   

(c) jeżeli tak, to czy są wystarczająco kompetentne, by podejmować decyzje, 

określać cele swych działań  i adekwatnie dobierać cele ich realizacji czyli czy 

potrafią dokonywać wyborów?  

(d) jeżeli tak, to jakie są wybierane przez nie cele i środki ich realizacji czyli jakie są 

ich nastawienia? 

Odpowiedź na te pytania pozwoli nam określić, jakie jest główny cel 

aktywizacji: czy jest nim pobudzenie dziecka i „wytrącenie” ze stanu bierności (por. 

Rys. 3. – aktywizacja I), czy może chodzi o kształtowanie gotowości do 

podejmowania działania (Rys. 3. – aktywizacja II), czy wreszcie o nadanie jakiegoś 

kierunku działaniom dziecka i uczynienie ich bardziej skutecznymi (Rys. 3. – 

aktywizacja III). 

Ponadto przyjęcie interakcyjnego (systemowego) punktu widzenia, pozwoli 

poszerzyć nasze spojrzenie i objąć uwagą nie tylko samo dziecko czy nastolatka, ale 

również otoczenie, w którym żyją oraz jakość relacji, których doświadczają (np.: 

matka – ojciec - dziecko, dziecko – rodzeństwo, dziecko – rówieśnicy ze szkoły, 

dziecko - nauczyciele). Zebranie informacji o dziecku, o najbliższym środowisku i 
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innych czynnikach oddziaływujących na nie (patrz: Rys.1.) pozwoli na lepsze 

dopasowanie formy  aktywizacji do sytuacji, w jakiej znajduje się dziecko i jego 

rodzina. W pracy z dziećmi i młodzieżą podejście systemowe ma niezwykle istotne 

znaczenie, gdyż ze względu na wiek nie są to osoby decydujące w pełni o sobie, 

często nie są w stanie żyć w oderwaniu od opiekunów, są od nich zależne finansowo 

i emocjonalnie. Podlegają również obowiązkowi edukacji. Bardzo często zatem 

działania aktywizujące samo dziecko okazują się niewystarczające i konieczne jest 

wsparcie – w różnych formach - również dla jego rodziny, czy otoczenia. 

Przykładowe programy aktywizujące 

Przedstawiamy tu kilka wybranych - różnych co do celów i form pracy - 

przykładów aktywizowania dzieci i młodzieży. 

Młodzi w Akcji 

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa w ramach projektu Kampania Wolontariatu 
Młodzieżowego zorganizowało w roku 2005 kampanię promującą wolontariat, która 
rozpoczęła się konferencją, po której odbył się Festiwal Młodzi w Akcji. Projekt 
dofinansowano ze środków Działaj Lokalnie V Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Funduszu 
Partnerstwa Doliny Środkowej Odry.  

Inspiracją do powstania stowarzyszenia były wyniki ankiet, które pokazały, że  aż 74% osób 
nigdy nie angażowało się w działania w wolontariacie i nie wie, w jakich placówkach mogłoby 
się zaangażować w wolontariat. Poinformowano szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, aby 
oddelegowały na konferencję po pięciu takich uczniów z każdej szkoły, którzy potem 
potrafiliby przekazać zdobyte wiadomości na spotkaniu swoim rówieśnikom i zachęciliby ich 
do zaangażowania się w wolontariat. W trakcie konferencji młodzi wymienili swoje 
doświadczenia w różnych organizacjach działających na terenie powiatu głogowskiego i 
zachęcali swoich rówieśników do pomagania innym.  

Po konferencji młodzież dla młodzieży zorganizowała festiwal Młodzi w Akcji. Bardzo dużo 
młodych osób zaangażowało się w organizację i promocję festiwalu (poprzez roznoszenie 
ulotek i rozwieszanie plakatów, przygotowanie audycji telewizyjnej). Byli to przede wszystkim 
wolontariusze ze Stowarzyszenia, osoby chcące zaangażować się w życie swojej 
społeczności oraz młodzi ludzie, którzy do tej pory nie mieli możliwości, aby zaprezentować 
swoje umiejętności. Młodzi ludzie zaprezentowali siebie i zachęcali do zabawy, pokazywali, 
jak można pożytecznie i bezpiecznie spędzić wolny czas. Młodzież uczestniczyła w takich 
działaniach, jak: warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie (techniką decoupage, Kosmo-spray, 
ozdabianie form gipsowych), muzyczne (podstawy gry na gitarze basowej i perkusji), 
warsztaty bębniarskie, graffiti, kurs pierwszej pomocy, warsztaty wizażu, żonglerki, dawne 
tańce, walki rycerskie, chodzenie na szczudłach, kuchnia włoska, mecz piłki nożnej. Poza 
tym zorganizowane zostały dla osób chętnych warsztaty edukacyjne: S.E.K.S. - czyli Sztuka 
Eliminacji Krępujących Sytuacji, Warsztaty z edukacji o prawach człowieka – „Droga do 
Krainy Równości”, warsztaty graficzne – retusz zdjęć w programie Photo Shop. Była 
możliwość spotkania się i porozmawiania z psychologiem. Stworzona została „Mała Scena”, 
na której zaprezentowały się młode zespoły. Zorganizowana została wioska sportowa, gdzie 
młodzi ludzie mogli sprawdzić się w różnych zmaganiach sportowych takich, jak: ściana 
wspinaczkowa, ergometr wioślarski, mini kosz, dmuchane boisko do gry w piłkę nożną.  
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Festiwal „Młodzi w Akcji” przyczynił się do zaktywizowania nie tylko uczestników spotkania, 
ale również młodzieży, która go organizowała. Sposób aktywizowania młodzieży przez 
młodzież wydaje się szczególnie istotny i trafny, gdyż w okresie dorastania to grupa 
rówieśnicza staje się główna arena działań I PODSTAWOWYM UKŁADEM ODNIESIENIA. 
Zaprezentowanie przez aktywnych nastolatków bezpiecznych i aktywnych form spędzania 
wolnego czasu oraz stworzenie miejsca do rozwoju twórczej aktywności, realizacji swoich 
pasji i zainteresowań z pewnością jest bardziej przekonujące niż propozycje wysuwane 
przez dorosłych.  

Rozwijanie aktywności obywatelskiej i zaangażowanie młodych ludzi do aktywnego życia 
społecznego i kulturalnego to w istocie integracja różnych grup młodzieżowych - zarówno 
jeśli chodzi o teren zamieszkania (inne kraje, miasto, wieś), a także pochodzenie (młodzież 
różnej narodowości), jak również zainteresowania. Wolontariat pozwala zdobyć 
doświadczenie w pracy, organizacji i współpracy, które jest potrzebne w życiu i bardzo 
często w pracy. Daje nie tylko możliwość poznania wielu ludzi i uczestniczenia w życiu 
społecznym i kulturalnym, ale także podróżowania i poznania innych kultur, odmiennych od 
własnych poglądów, preferencji oraz zainteresowań.   

Opracowanie: Anna Resler-Maj na podstawie http://www.szansa.glogow.org/  

Druga strona ulicy 

Druga strona ulicy to projekt finansowany w roku 2007przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, mający na celu aktywizację artystyczną i kulturalną poprzez 
prowadzenie cyklu systematycznych zajęć w ramach muzycznych warsztatów twórczych. 
Pierwszym krokiem do aktywizacji były wspólne z uczestnikami prace remontowe adaptujące 
pomieszczenia na potrzeby realizacji projektu. Następnie prowadzone były cykliczne 
warsztaty muzyczne i koncerty. Założeniem projektu było wprowadzenie młodego człowieka 
w istotę procesu twórczego, umożliwienie mu swobodnej wypowiedzi artystycznej na 
interesujące go tematy oraz wykształcenie otwartej postawy wobec otaczającej go 
rzeczywistości.  

Dzięki projektowi możliwe było rozwinięcie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, 
zapobieżenie rozpowszechnianiu się środków uzależniających (substancje psychoaktywne) 
poprzez nabycie wiedzy na temat możliwości rozwoju zainteresowań i własnej osobowości, 
zwiększenie umiejętności interpersonalnych, rozwinięcie umiejętności społecznych 
przydatnych w codziennym życiu. 

Opracowanie: Anna Resler-Maj na podstawie http://www.szansa.glogow.org/  

Program Starszy Brat Starsza Siostra -  wolontariat 

Program Starszy Brat Starsza Siostra to projekt, który polega na wytworzeniu dobrej relacji 
oraz więzi emocjonalnej między dzieckiem ("młodszym"), a jego mentorem - opiekunem i 
przewodnikiem ("starszym" bratem czy siostrą), który przez co najmniej rok opiekuje się 
"młodszym", pomaga mu w nauce i rozwiązywaniu życiowych problemów, podnosi jego 
samoocenę. Wytworzenie więzi między "przyszywanym rodzeństwem" stanowi podstawowy 
czynnik chroniący dziecko przed różnymi zagrożeniami i ryzykownymi wyborami.  

Program Starszy Brat Starsza Siostra jest okazją do wprowadzenia odpowiednio 
przygotowanych wolontariuszy w życie dzieci i młodzieży po to, aby mogły one nawiązać z 
nimi relację pełną zaufania. Starszy od dziecka wolontariusz może stać się wzorem do 
naśladowania, mentorem i przewodnikiem, ale także przyjacielem dającym wsparcie i 
poczucie bezpieczeństwa. Grupę „braci i sióstr” tworzą odpowiedzialni i chętnie pomagający 
innym wolontariusze i to właśnie oni są „starszym rodzeństwem”. Z kolei „młodsze 
rodzeństwo” to dzieci, które potrzebują pomocy i opieki „starszego brata lub siostry”. 

Związek z troskliwą, ale i odpowiednio przygotowaną osobą może pomóc młodemu 

http://www.szansa.glogow.org/
http://www.szansa.glogow.org/


Brzezińska, A. I.,  Resler-Maj, A. (2010). Aktywizacja dzieci i młodzieży z grup ryzyka. W: A. W. Brzezińska, A. 
Hulewska, J. Słomska-Nowak (red.), Edukacja kulturowa. Społeczność – aktywizacja – uczenie się (s. 
83-99). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”. 

 15 

człowiekowi w przyswajaniu właściwych postaw, może uczyć pozytywnego postrzegania 
samego siebie i swojej przyszłości, szukania wartości takich, jak troskliwość, sprawiedliwość 
społeczna, uczciwość i odpowiedzialność. Uczy również ważnych kompetencji społecznych: 
zawierania przyjaźni, planowania swojego życia, podejmowania racjonalnych decyzji. Może 
też zachęcać do podejmowania różnych działąń, motywować dziecko do nauki. Rozwija 
interpersonalne więzi emocjonalne oraz zainteresowania dzieci - a są zasadnicze czynniki 
ochronne w profilaktyce zaburzeń zachowania. 

Opracowanie: Anna Resler-Maj na podstawie http://www.brat-siostra.org/  

 

ZUPa 

Zobacz, Usłysz, Poczuj, akcja – w skrócie ZUPa, to inicjatywa młodych głogowian, którzy 
postanowili wyjść poza schematy klasycznego upowszechniania kultury, serwując 
głogowskiej młodzieży, a pośrednio wszystkim mieszkańcom miasta artystyczną strawę 
nazwaną Kulturalną ZUPą.  

Inicjatorem przedsięwzięcia był wolontariusz Stowarzyszenia Szansa, który zainspirowany 
spotkaniem Młodych Menadżerów Kultury w Warszawie przekonał do swego pomysłu 
inicjatywy lokalnej wiele innych osób, co zaowocowało tym, że w akcję zaangażowanych 
zostało kilkudziesięciu młodych, aktywnych głogowian.  

W styczniu 2003 roku odbył się przegląd filmowy dyskusyjnego kina alternatywnego, 
happening, wystawa prac malarskich oraz koncert muzyki klasycznej. Nad tą częścią 
projektu młodych menedżerów patronat objął Minister Kultury. W kolejnych miesiącach 
mieszkańcom miasta serwowano prezentacje twórcze młodych głogowian z różnych dziedzin 
sztuki. W trakcie przygotowań do 4-dniowej akcji majowej, utrwaliła się Grupa Inicjatyw 
Twórczych, w skrócie GIT, która m.in. przeprowadziła badania ankietowe w szkołach 
średnich. Analiza preferencji i zaangażowanie licealistów w miejskie inicjatywy kulturalne 
pozwoliły jeszcze lepiej przygotować akcję majową, która obejmowała takie inicjatywy, jak: 
projekcje filmowe, prezentacje młodych plastyków, poetów, aktorów i koncerty muzyczne. 
Zainteresowanie wydarzeniami wyrażało się kompletem widzów na każdej z prezentacji, a 
animacja miejsca, jakim jest ratusz miejski okazała się najbardziej trafionym pomysłem. 
Wiele z tych wydarzeń zasługuje na osobny opis, niektóre zostały w pejzażu kulturalnym 
miasta, jak choćby dwie galerie: jedna w lokalu „Pinokio”, druga na poddaszu Urzędu Miasta 
„ZUPart - PODDASZE”.  

W ramach tej inicjatywy, do końca roku 2003 zostało przeprowadzonych jeszcze kilkanaście 
działań prezentujących twórczość głogowian. Do chwili obecnej są pokusy, by Zupę 
Kulturalną ugotować na nowo, mieszając w niej różne twórcze, młode składniki. Czy zostanie 
to jednak zrealizowane przez nową Grupę Inicjatyw Twórczych lub inną grupę osób, czas 
pokaże. 

Projekt pt. ZUPa Kulturalna w podsumowaniu ogólnopolskich działań Młodych Menedżerów 
Kultury została uznany za jedną z najlepiej przygotowanych i przeprowadzonych inicjatyw 
młodzieżowych w kraju. Na szczególną uwagę w zasługuje fakt, iż obejmował on całą 
społeczność lokalną. 

Opracowanie: Anna Resler-Maj na podstawie http://www.szansa.glogow.org/  
                                                                       http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/41321.html  

Podsumowanie 

Ukazane przez nas – jako przykład - programy aktywizacyjne są dowodem na 

to, iż dobry pomysł, odpowiednia interwencja środowiskowa, wsparcie opiekuna, 
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grupy rówieśniczej czy całej społeczności lokalnej mogą doprowadzić do zmiany 

niekonstruktywnych przekonań, postaw i zachowań. Efektywne okazuje się 

aktywizowanie młodych ludzi poprzez różne formy aktywnego spędzania czasu w 

środowisku innym niż mają na co dzień, zorganizowanym, pełnym pomysłów, 

różnych celów, co dostarcza nie tylko okazji do nabywania nowych zachowań, ale też 

zachęca do - i umożliwia to - innego spojrzenia na siebie i otaczający świat.  

W aktywizowaniu dzieci i młodzieży ważną rolę odgrywa nawiązanie z nimi 

kontaktu – jest to istotny i zarazem podstawowy czynnik, dzięki któremu możliwy 

staje się przepływ informacji, zrozumienie oraz współpraca. Z kolei włączanie dzieci i 

młodzieży do wspólnego ustalania celów pokazuje, że traktujemy ich poważnie, jest 

to też forma okazywania szacunku drugiej osobie - jej dążeniom, celom i 

oczekiwaniom (por. Tab.3.).  

Tab. 3. Aktywizacja dzieci i młodzieży z grup ryzyka 

1. Jak aktywizować:  

 formułować jasne, wspólnie ustalone cele  

 działać w "naturalnym" rytmie i poprzez odwoływanie się do rzeczywistych potrzeb i osobistych  
doświadczeń  

 pomagać w uświadamianiu swoich potrzeb  

 pokazywać różne możliwości działania w zwykłych codziennych sytuacjach 

2. Inne istotne czynniki aktywizacji: 

 uświadamianie naszych intencji, ważne jest, aby młodzież wiedziała: dlaczego warto być 
aktywnym? 

 dostrzeganie (np.: poprzez chwalenie) zachowań pozytywnych, nazywanie ich – praca nad 
samooceną 

 podmiotowe traktowanie –uzgadnianie pewnych kwestii, pytanie o zdanie, słuchanie opinii, 
zachęcanie do wygłaszania własnych pomysłów, poglądów. 

Źródło: opracowanie własne 

 

W aktywizowaniu nie chodzi o narzucanie swojej woli, ale o wspólne 

dyskutowanie i szukanie porozumienia z dziećmi i młodzieżą, tak aby była jasność z 

obu stron, jakie są wzajemne oczekiwania, cele i potrzeby. Potwierdzają to wyniki 

badań z raportu na temat aktywności młodzieży (Fatyga, 2005)2, z którego wynika, iż 

dorośli próbują przesłonić obraz aktywności funkcjonujący wśród młodzieży własnymi 

wizjami. Z raportu wynika, iż działania podejmowane dla, wobec i z młodzieżą 

powinny być dogłębnie przemyślane i przedyskutowane z nią samą, aby nie opierały 

                                                 
2
 Dwie prawdy o aktywności. Uwarunkowania i możliwości działania młodzieży w środowisku lokalnym 
w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy. Raport z badań. Opublikowany w całości: 
http://antropologia.isns.uw.edu.pl/teksty_uzupelniajace/dwie_prawdy.pdf 
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się jedynie na wyobrażeniach, mitach i „modelach domowego wyrobu” dorosłych. 

 

 

 

 

Ciekawe strony 

http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/820/ 

http://www.fundacjafarma.pl/mlodziez/polska 

http://www.fpdim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=14  
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