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Podstawę metodologiczną innowacyjnego programu wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej wyklu-
czeniem z powodu używania środków psychoaktywnych lub pochodzenia z rodziny alkoholowej stanowi kon-
cepcja zachowania zasobów S. Hobfolla. Główne założenie teorii polega na tym, że ludzie dążą do uzyskania, 
utrzymania, ochrony i promowania tego, co jest dla nich cenne (zasobów)1. 

Pozyskiwanie zasobów psychospołecznych przez młodzież zagrożoną wykluczeniem w programie IPI3 jest uza-
sadnione specyfiką funkcjonowania młodych osób używających środków psychoaktywnych lub pochodzących 
z rodziny z problemem alkoholowym. Poniżej została zaprezentowana krótka charakterystyka tego zagadnienia.

1.1. SpoSób funkcjonowania młodzieży używającej SubStancji 
pSychoaktywnych i/lub pochodzących z rodzin z problemem 
alkoholowym jako czynnik ryzyka wykluczenia Społecznego

W programie IPI3 uwzględniono dwa kryteria wskazujące na podwyższone ryzyko uzależnienia w populacji 
młodzieży:

1. dużą częstotliwość używania środków chemicznych

2. pochodzenie z rodzin z problemem alkoholowym.

Ad 1) Charakterystyka ryzyka wykluczenia społecznego młodzieży ze względu na dużą częstotliwość uży-
wania substancji chemicznych. Wśród preferowanych przez młode osoby zachowań dewiacyjnych należy 
zwrócić uwagę na takie, które wiążą się z  wysokim ryzykiem nałogu związanego z  używaniem środków 
psychoaktywnych. 

Konsumpcja alkoholu przez dzieci i młodzież nie jest zjawiskiem kulturowo nowym, ale współcześnie zyskuje 
nowy wymiar ilościowy i jakościowy – m.in. poprzez2:

 ¢ obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej, 

1  S. Hobfoll. Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk GWP 2006 s. 70-71. 

2  B. Fotyga, J. Sierosławski, J. Zieliński, P. Zieliński. Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych. Warsza-
wa 1999, PARPA, s. 66; I. Niewiadomska, M. Sikorska-Głodowicz. (2004). Uzależnienia – fakty i mity: Alkohol. Lublin 2004, 
„Gaudium”, s. 38-39; K. Okulicz-Kozaryn, A. Borucka. Picie alkoholu przez młodzież z mokotowskich szkół średnich w latach 
1984-2000. Alkoholizm i Narkomania 2005 nr 2, s. 245-259; K. Bobrowski. (2006). Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 
15-latków – badania mokotowskie. Alkoholizm i Narkomania 2006 nr 3, s. 225-242.
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 ¢ zwiększoną konsumpcję tego środka, 

 ¢ wzrost spożycia napojów wysokoprocentowych (wódek), 

 ¢ mieszanie alkoholu z innymi substancjami psychoaktywnymi, 

 ¢ zwiększenie spożycia w populacji dziewcząt. 

Należy również podkreślić, że głównymi konsumentami nielegalnych substancji psychoaktywnych są 
młode osoby (najczęściej do 24. roku życia), które eksperymentują jednocześnie z  różnymi środkami. 
Relatywnie najpowszechniej są używane przetwory konopi. Do względnie popularnych środków psycho-
aktywnych w tej grupie należy również amfetamina i LSD. Natomiast pozostałe środki narkotyczne są 
znacznie mniej popularne3. 

Na uwagę zasługują prawidłowości odnoszące się do zwiększonego ryzyka uzależnienia od narkotyków. Sięga-
niu po nielegalne środki – a następnie uzależnieniu – w grupie młodzieży i młodych dorosłych sprzyjają takie 
czynniki jak4:

 ¢ zamieszkiwanie w dużym mieście (powyżej 200 tysięcy mieszkańców)

 ¢ posiadanie statusu panny lub kawalera

 ¢ bezdzietność

 ¢ średnie wykształcenie (status ucznia lub studenta)

 ¢ dysponowanie dość dużymi kwotami pieniędzy

 ¢ brak zaangażowania religijnego.

Należy podkreślić, że okres rozwojowy adolescencji w szczególny sposób sprzyja ryzyku używania i/lub nad-
używania środków psychoaktywnych. Wynika to z faktu, że z jednej strony dojrzewanie jest zjawiskiem psy-
chobiologicznym, zaś z drugiej – społecznym. Kultura polega na nieustającym dialogu pokoleń, w którym 
osoby dochodzące do progu dorosłości muszą uniezależnić się od poprzedniej generacji. Tylko istotny i otwarty 
dialog zapewnia możliwość kontynuacji i pojednania pokoleń, które spotykają się jako równoprawni partnerzy 
tworzący tę samą kulturę5. Formy wadliwej adaptacji u młodzieży w okresie dorastania mogą mieć przyczyny 
w trzech obszarach – biologicznym, psychologicznym i społecznym6.

3  I. Niewiadomska, P. Stanisławczyk. (2004). Narkotyki. W serii: Uzależnienia: fakty i mity. Lublin: Wyd. KUL, 2004, „Gaudium”, 
s. 114. 

4  J. Sierosławski. (2003). Substancje psychoaktywne – postawy i zachowania. Używanie narkotyków wśród dorosłych. Serwis Infor-
macyjny. Narkomania nr 2, s. 19-20.

5  E. Dulit. The three stages of adolescence. W: R. Novello (red.). The short course in adolescent psychiatry. New York 1979, 
Brunner&Mazel, s. 57-89.

6  M. Orwid, K. Pietruszewski. Psychiatria dzieci i młodzieży. Kraków 1996, Wyd. Collegium Medicum UJ, s. 89-93.
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Biologiczne czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych w okresie dorastania. Skok pokwitanio-
wy przynosi nagłą zmianę morfologii ciała (m.in. szybki wzrost, zmianę sylwetki i rysów, nieproporcjonalność 
budowy, rozwój drugo- i  trzeciorzędowych cech płciowych), która jest powodem koncentracji na własnym 
organizmie i jego funkcjonowaniu. Zmieniające się ciało jest przedmiotem ciekawości, eksperymentów i ryzy-
kownych zabaw. Przecząca odpowiedź na pytanie, czy dobrze wyglądam?, stanowi podstawę zaburzeń w funk-
cjonowaniu psychicznym (np. negatywnego obrazu siebie i obniżonej samooceny) i/lub społecznym.

Psychologiczne czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych w okresie dorastania Psychologiczne 
determinanty problemów przystosowawczych u adolescentów są zawiązane z tym, że w okresie dorastania oso-
ba uzyskuje możliwość rozumowania na poziomie abstrakcyjnym, co ją skłania do pytań w sferze filozofii, po-
lityki i zagadnień społecznych. Pojawia się chęć przeciwstawiania własnych poglądów opiniom dorosłych. Kry-
tycyzm uwrażliwia na wszelkie formy indoktrynacji zewnętrznej. Pojawia się potrzeba autoanalizy. W związku 
z tym nastolatki często zadają pytanie: Jaki jestem? Ważne staje się również zagadnienie dotyczące własnej przy-
szłości – np. wyobrażanie sobie własnego życia i planowanie różnego typu ról. Wymienionym zjawiskom często 
towarzyszy bunt wobec dotychczasowych autorytetów, zwłaszcza wobec rodziców. Dlatego dorastanie nasila 
konflikty między dziećmi i ich rodzicami, którzy są krytycznie obserwowani i konfrontowani z tworzącym się 
systemem standardów wewnętrznych młodego człowieka. Proces dojrzewania powoli zmierza do kształtowania 
stabilnej tożsamości, która pozwala na uwzględnianie sądów, opinii, postaw i systemów wartości innych ludzi 
bez konieczności bezwzględnego podporządkowywania się im albo ich zwalczania.

Społeczne czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych w okresie dorastania Problemy przystoso-
wawcze młodzieży wynikają również ze zmian w obszarze funkcjonowania społecznego. W tym okresie rozwo-
jowym opinie rówieśników uzyskują większe znaczenie niż poglądy rodziców, a „świat” rówieśniczy staje się tak 
samo ważny – a czasem ważniejszy – niż świat domowy. Koledzy przyciągają do siebie chęcią porównywania 
siebie i rywalizacji. Grupy formalne i nieformalne charakteryzują się dużą siłą dośrodkową, która polega na 
tym, że młodzi ludzie mają spontaniczną tendencję do wspólnego spędzania czasu wolnego. Niezależność 
„świata” młodzieżowego podkreślana jest zewnętrznymi wyróżnikami – m.in. specyficzną muzyką, strojami, 
preferowanymi formami rozrywki, językiem. Przynależność do grupy rówieśniczej służy więc wyraźniejszemu 
odcięciu się od świata dorosłych. Społeczność koleżeńska stwarza również duże możliwości w zakresie ekspe-
rymentowania i zdobywania nowych doświadczeń społecznych – m.in. w obszarze umiejętności zespołowego 
działania, rywalizacji o  status społeczny w grupie czy też kompetencji o przywódczym charakterze. Dzięki 
rówieśniczym porównaniom społecznym osobie łatwiej jest odpowiedzieć na pytanie: Kim jestem? 

Należy również podkreślić, że postępowanie młodzieży – w tym również zachowanie dewiacyjne – jest czułym 
parametrem szerszych zjawisk społecznych, głównie ze względu na występowanie sprzecznych idei i  szybko 
zmieniającą się obyczajowość. Trudności adaptacyjne młodzieży narastają szczególnie wtedy, gdy w kulturze 
dochodzi do gwałtownych przeobrażeń i gdy zmiany społeczne stają się częścią indywidualnych konfliktów 
jednostki7. 

Ad 2) Charakterystyka ryzyka wykluczenia społecznego młodzieży ze względu na funkcjonowanie w rodzi-
nie z problemem alkoholowym. Długotrwałe funkcjonowanie w bliskich relacjach z alkoholikiem prowadzi 
często do współuzależnienia, które jest traktowane jako syndrom reakcji przystosowawczych do długotrwałej 

7  Orwid, Pietruszewki, jw. s. 88.
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i silnie stresującej sytuacji życiowej8. Do cech konstytuujących syndrom współuzależnienia zalicza się między 
innymi takie objawy jak9: 

 ¢ stała tendencja do tego, aby samoocena zależała od umiejętności kontrolowania siebie i innych w różnego 
rodzaju sytuacjach życiowych (w tym również w okolicznościach stanowiących zagrożenie)

 ¢ przyjmowanie odpowiedzialności za zaspokajanie potrzeb innych (nawet kosztem niezaspokajania potrzeb 
własnych)

 ¢ problemy z wyznaczaniem granicy między dwoma tendencjami – do bliskości i do zachowania dystansu

 ¢ skłonność do związków z jednostkami o zaburzonej osobowości i/lub z osobami uzależnionymi od sub-
stancji chemicznych

 ¢ występowanie przynajmniej trzech spośród następujących problemów: 1) silnie rozwiniętego mechanizmu 
zaprzeczania, 2) tłumienia uczuć, 3) depresji, 4) przejawiania nadmiernej czujności, 5) kompulsywności, 
6) nadużywania środków psychoaktywnych, 7) doświadczenia przemocy fizycznej i/lub seksualnej, 8) cho-
rób somatycznych stanowiących następstwo przeżywanego stresu, 9) pozostawanie przez co najmniej dwa 
lata w ścisłym związku z osobą uzależnioną bez próby szukania pomocy.

Można się zastanawiać, jak dochodzi do powstania syndromu współuzależnienia. Sprzyja temu przede wszyst-
kim funkcjonowanie w chaosie oraz w atmosferze zakłamania i niekonsekwencji. Gdy skutki uzależnienia stają 
się coraz bardziej widoczne i coraz trudniejsze do usunięcia, to dochodzi do zwiększenia potrzeby ukrywania 
tego faktu. Przedstawiony mechanizm prowadzi z jednej strony do hermetycznego zamknięcia systemu rodzin-
nego, zaś z drugiej – do przyjmowania nadmiernej odpowiedzialności za utrzymywanie równowagi w tym sy-
stemie. Do elementów dezintegrujących funkcjonowanie należy też zaliczyć brak konsekwencji i stałości, ciągle 
obecnych w życiu dzieci, których jedno lub obydwoje rodziców nadużywa alkoholu, a pozostali domownicy 
zaprzeczają temu faktowi. Osoby wychowywane w tego rodzaju środowisku przestają też ufać swoim uczuciom 
i ocenie napływających faktów szczególnie wtedy, gdy zdobędą przeświadczenie, że funkcje, jakie pełni alkohol 
w ich rodzinie – np. jako środek do wyrażania miłości, smutku, radości, złości czy do rozwiązywania istnieją-
cych problemów – nie mają powszechnego charakteru10.

W rodzinie z problemem alkoholowym następują też istotne zmiany w zakresie kontroli zachowań. Na etapie 
wstępnym rodzina znajduje się w fazie ostrego konfliktu, ponieważ wytwarza się rywalizacja o sprawowanie 
kontroli między rodzicem alkoholikiem i rodzicem niealkoholikiem. Gdy nasila się dezorganizacja życia rodzin-
nego, wówczas niepijący współmałżonek zaczyna rezygnować z prób sprawowania kontroli nad zachowaniami 
alkoholowymi partnera na rzecz kontrolowania doraźnych problemów. Stabilność rodziny może wzrosnąć, gdy 
niepijący rodzic na nowo podejmie próbę przejęcia kontroli nad życiem rodzinnym, a osoba uzależniona z po-

8  L. Cierpiałkowska. Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka. Poznań, 2000, Wyd. UAM, s. 90.

9  L. Cierpiałkowska . (1997). Alkoholizm. Małżeństwo w procesie zdrowienia. Poznań, 1997, Wyd. UAM, s. 20-23; M. Ryś. (2008). 
Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików. Warszawa, 2008, PWN, s. 48-49.

10  M. Ledwoch, B. Ledwoch. (1996). Neuropsychologiczne i emocjonalno-społeczne aspekty zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży 
z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. W: E. Januszewska (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. 
Lublin 1996, TN KUL, s. 89-104.
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zycji rodzicielskiej przejdzie na pozycję dziecka11. Przedstawiona dynamika zmian w kontrolowaniu systemu 
rodzinnego znajduje oddźwięk w funkcjonowaniu dzieci alkoholików, ponieważ łatwo przejmować nad nimi 
kontrolę za pomocą narzucania uczuć i/lub wymagań12.

Trudności adaptacyjne u dzieci alkoholików wynikają też ze specyficznych zasad, które służą utrzymaniu kru-
chej równowagi w systemie rodzinnym. Reguła „nie mów” dotyczy bezwzględnego milczenia na temat istnieją-
cej sytuacji. Skutki obowiązywania tej zasady są niebezpieczne, ponieważ domownicy nie informują ani siebie 
nawzajem, ani otoczenia o przeżywanych trudnościach. Dlatego rzadko tego typu rodziny otrzymują skuteczną 
pomoc we wczesnej fazie rozwoju problemów alkoholowych. Zasada „nie ufaj” oznacza brak zaufania – zarów-
no w stosunku do osób najbliższych, jak również do dalszego środowiska społecznego. Skutkiem obowiązy-
wania tej reguły jest permanentne odczuwanie braku bezpieczeństwa, przy stale doświadczanym zagrożeniu ze 
strony alkoholika. Zasada „nie odczuwaj” wyraża konieczność zaprzeczania emocjom, ponieważ osoby współ-
uzależnione często interpretują przeżywanie uczuć jako utratę kontroli nad zachowaniem13.

Efektem znalezienia się w sytuacji trudnej – w bliskich relacjach rodzinnych z alkoholikiem – często jest bez-
radność, ponieważ osoba nie wie, jak się zachować, gdyż stosowane przez nią sposoby radzenia sobie z prob-
lemami są nieskuteczne14. Do doraźnych następstw doświadczanego stresu należy zaliczyć przede wszystkim 
wysoki poziom napięcia emocjonalnego i przykre doświadczenia psychiczne – np. gwałtowną agresję werbalną 
i/lub fizyczną, gniew czy zachowanie ucieczkowe. Przedłużający się stan przeciążenia prowadzi do pogorszenia 
w funkcjonowaniu jednostki na poziomie somatycznym, psychicznym i/lub społecznym. Zaś trwałe następ-
stwa długotrwałego stresu polegają głównie na utrwaleniu destrukcyjnych sposobów radzenia sobie z trudnoś-
ciami, co w konsekwencji skutkuje wadliwym przystosowaniem jednostki15.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że czynnikiem regulującym nasilenie dezadaptacyjnych zachowań jest 
poziom odporności na stres. Jeśli jest niski, zwiększa ryzyko zaburzeń przystosowawczych, zaś dysponowanie 
konstruktywnymi strategiami zaradczymi prowadzi do wzrostu prawdopodobieństwa pozytywnej adaptacji. 
Przedstawioną prawidłowość potwierdzają wyniki badań, w których stwierdzono, że – niezależnie od etapu 
rozwojowego młodzieży – długotrwałe napięcie psychiczne prowadzi do trudności w procesie przystosowania 
młodych osób16.

Bardziej szczegółowa analiza problemów w funkcjonowaniu dzieci alkoholików zostanie przedstawiona w kon-
tekście trzech kryteriów zespołu wadliwego przystosowania17:

 ¢ tworzenia systemu iluzji i zaprzeczania (nieracjonalność i dziwaczność postępowania)

11  W. Sztander. Poza kontrolą. Warszawa 1994, PARPA, s. 44-45.

12  R. Ackerman R. (1987). Children of Alcoholics. New York 1987, Simon & Schuster, s. 63-76.

13  S. Brown. Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia. Warszawa 1992, Instytut Psychiatrii i Neurologii, s. 261.

14  A. Jacyniak, Z. Płużek. Świat ludzkich kryzysów. Kraków 1996, Wyd. WAM, s. 108.

15  W. Oniszczenko. Stres to brzmi groźnie. Warszawa 1993, WSiP, s. 72-74.

16  Centre for Substance Abuse Treatment. Treatment of adolescents with substance use disorder. Treatment Improvement Protocol. 
Washington, 1999, Government Printing Office, s. 107.

17  Ryś, jw. s. 49.
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 ¢ usztywnienia zachowań w celu utrzymania stabilności systemu

 ¢ naruszania norm społecznych.

Wpływ systemu iluzji i zaprzeczania (nieracjonalności zachowań) na trudności adaptacyjne u dzieci alkoho-
lików. Kiedy spostrzeżenia, myślenie i zachowania jednostki wydają się pozbawione sensu i nie mają podstaw 
w obiektywnej rzeczywistości, wówczas określa się tego typu postawę jako nieadaptacyjną. W przypadku rodzi-
ny, w której ojciec i/lub matka przez dłuższy czas nadużywa alkoholu, pozostali członkowie rodziny zaczynają 
dostosowywać swoje życie do zaistniałej sytuacji poprzez stosowanie systemu iluzji i zaprzeczeń18. Mechanizm 
ten polega na narastającej liczbie zniekształceń poznawczych, które z jednej strony zmniejszają zdolności w za-
kresie adekwatnego spostrzegania faktów oraz do ich „zdrowego” osądu, a z drugiej – nasilają zjawisko samo-
oszukiwania. Najczęściej występujące zniekształcenia mogą przyjąć postać19:

 ¢ zaprzeczenia prostego – przekonanie, że coś nie istnieje, mimo jego faktycznego występowania w rzeczy-
wistości 

 ¢ minimalizowania – przyznawanie się do występowania trudności, ale w taki sposób, że ich natężenie wy-
daje się mniejsze niż faktycznie jest

 ¢ racjonalizowania – usprawiedliwiania zachowań alkoholika w taki sposób, aby nie ponosił za nie odpo-
wiedzialności

 ¢ intelektualizowania – unikanie konkretnego myślenia o problemach na rzecz ich uogólniania i teoretyzo-
wania

 ¢ odwracania uwagi – zmienianie przedmiotu rozmowy (lub refleksji myślowej) w celu unikania tematów 
zagrażających systemowi iluzji, który został przez osobę wypracowany

 ¢ fantazjowania – częste posługiwanie się wyobrażeniami na temat nierealistycznych sytuacji, wydarzeń 
i własnych czynów

 ¢ koloryzowania wspomnień – przypominanie sobie minionych wydarzeń, które pomagają przetrwać trud-
ne momenty w relacjach z alkoholikiem

 ¢ życzeniowego planowania – tworzenie nierealistycznych wizji zarówno własnych działań, jak również 
przyszłych sytuacji, które przyczynią się do rozwiązania zaistniałych problemów. 

Przedstawione powyżej zniekształcenia poznawcze prowadzą w konsekwencji do tego, że członkowie rodziny 
z problemem alkoholowym zaczynają myśleć w  sposób magiczno-życzeniowy. W  tym myśleniu osoby wy-

18  J. Mellibruda, Z. Sobolewska-Mellibruda Z. (2006). Integracyjna psychoterapia uzależnień: teoria i praktyka. Warszawa 2006, IPZ, 
PTP. 

19  K. Linowski, J. Nowicka (2004). System terapeutyczny dla więźniów uzależnionych od alkoholu. Ostrowiec Świętokrzyski 2004, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, s. 53-54.
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korzystują manipulowanie20: 1) czasem – podporządkowując wspomnienia i  plany aktualnym przeżyciom, 
2) przyczynowością – zmieniając życzeniowo uwarunkowania zaistniałych zdarzeń, 3) znaczeniem – określając 
znaczenie zjawisk w oderwaniu od realiów. Celem stosowania systemu iluzji i zaprzeczeń przez współuzależ-
nionych członków rodziny nie jest okłamywanie innych, ale to, by nie dopuścić do uświadomienia sobie prze-
żywanych problemów alkoholowych, a także utrzymać stabilność systemu rodzinnego, pozytywną samoocenę 
i konstruktywną wizję własnego życia. 

Problemy adaptacyjne dzieci alkoholików związane z usztywnieniem zachowań. Osoby wychowywane w dys-
funkcjonalnych rodzinach mają tendencje do preferowania sztywnych i nieprzystosowawczych form działania 
(ról) po to, aby w dłuższym okresie czasu utrzymywać stabilizację tego systemu21. 

Podejmowanie przez dziecko określonej roli odbywa się w sposób nieświadomy, a jej kontynuacja jest wzmac-
niana poprzez oczekiwania odnoszące się do wyznaczonej jednostce funkcji w kontaktach między członkami 
rodziny. Odgrywanie roli w dłuższym okresie czasu doprowadza do jej utrwalenia w postaci określonych wzor-
ców zachowania, które jest przenoszone na funkcjonowanie w innych układach społecznych22. Dzieci alkoho-
lików najczęściej identyfikują się z rolą23:

a. Bohatera Rodzinnego

b. Zagubionego Dziecka (Aniołka, Dziecka we Mgle, Niewidocznego Dziecka)

c. Maskotki (Błazna)

d. Kozła Ofiarnego (Wyrzutka, Dewianta).

Ad A) Bohater Rodzinny. Zazwyczaj tego rodzaju rola jest przyjmowana przez najstarsze dziecko w rodzinie. 
Przyjmuje ono obowiązki związane z kompensowaniem deficytów w sprawowanej opiece rodzicielskiej. Wyko-
nywanie zadań przekraczających możliwości dziecka łączy się z kształtowaniem takich cech jak:

 ¢ nadmierna obowiązkowość

 ¢ nadodpowiedzialność

 ¢ zdolność do funkcjonowania w ciągłym napięciu

 ¢ niewielkie zaufanie do innych ludzi

 ¢ nadmierne kontrolowanie siebie i otoczenia

20  Linowski, Nowicka, jw. s. 55.

21  Sztander, jw. s. 39.

22  Ryś, jw. s. 89.

23  B. Robinson, J. Rhoden. (2003). Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. Warszawa 2003, PARPA, s. 55-60; Ryś, jw. s. 89-91.
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 ¢ brak umiejętności odpoczywania i redukcji napięć

 ¢ rezygnowanie z własnych potrzeb i troski o siebie

 ¢ nastawienie na perfekcjonizm i osiąganie sukcesów (np. nauce i/lub sporcie). 

Bohater Rodzinny sprawia też wrażenie osoby odpornej na stres, czyli takiej, która nie potrzebuje pomocy. 
W związku z tym takie dziecko rzadko otrzymuje wsparcie ze strony innych osób. W życiu dorosłym skutki tej 
roli są często związane z unikaniem używania alkoholu, rezygnacją z osobistego szczęścia, pracoholizmem, usta-
wicznym niezadowoleniem z uzyskiwanych osiągnięć oraz trudnościami w bliskich relacjach interpersonalnych 
(z powodu braku zaufania i nadmiernej kontroli).

Ad B) Zagubione Dziecko. Istnieje grupa osób, które radzą sobie z rodzinnym problemem alkoholowym po-
przez wycofanie się w „swój” świat. Często jest to związane z ucieczką w marzenia, lektury czy też w wirtualną 
przestrzeń Internetu. Jednostki przyjmujące rolę Zagubionego Dziecka stają się „niewidoczne” lub niedostrze-
galne dla otoczenia – np. nie mają przyjaciół i żyją na marginesie klasy. Przyjęcie opisanej powyżej postawy 
skutkuje formowaniem takich cech jak:

 ¢ skrywanie uczuć

 ¢ brak otwartości i tworzenie nadmiernego dystansu w międzyludzkich kontaktach

 ¢ unikanie ludzi

 ¢ uciekanie od doświadczanych problemów i/lub ich negowanie.

Utrzymujące się wzorce Zagubionego Dziecka w okresie dorosłości skutkują trudnościami adaptacyjnymi – 
zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Ich problemy polegają głównie na braku satysfakcjonujących 
związków uczuciowych, izolowaniu się od innych, niskich umiejętnościach w zakresie rozwiązywania różnego 
typu problemów, niewielkich zdolnościach asertywnych (najczęściej nie upominają się o własne prawa). 

Ad C) Maskotka. Dzieci postępujące zgodnie z rolą Maskotki rozładowują napięcia rodzinne poprzez to, że 
strojąc różnego rodzaju żarty, znajdują się w centrum uwagi wszystkich domowników. Wraz z upływem czasu 
jednostka przestaje rozumieć granicę między żartem a sytuacją serio (śmiechem i płaczem). Osoby z tej zbio-
rowości najczęściej stosują strategię rozwiązywania problemów, która polega na „robieniu dobrej miny do złej 
gry”. Przedstawiony mechanizm decyduje o kształtowaniu takich cech przystosowawczych jak:

 ¢ łatwość podporządkowywania się innym ludziom (preferowanie submisyjnych postaw)

 ¢ nadmierna chęć podobania się otoczeniu

 ¢ słabe zdolności obronne, co sprzyja wykorzystywaniu jednostki (w tym również seksualnemu)

 ¢ niewielkie kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów.
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Skutki tej roli w życiu dorosłym najczęściej dotyczą ambiwalencji zachowań. Pierwsza z nich polega na tym, 
że pomimo opinii osób wesołych, wewnątrz odczuwają one permanentny smutek, lęk i niepewność. Zaś druga 
ambiwalencja odnosi się do tego, że choć wzbudzają sympatię, to nie są traktowane poważnie – ani w kontak-
tach na płaszczyźnie zawodowej, ani w relacjach z partnerem. 

Ad D) Kozioł Ofiarny. Odgrywanie tej roli służy temu, aby poprzez skupianie uwagi na problemach dziecka – np. 
jego wagarach, dokonywanych kradzieżach czy spożywaniu alkoholu – odwrócić uwagę najbliższych od problemów 
rodzinnych. Dzięki „nieudacznictwu” osoby dochodzi do rozładowania w środowisku domowym różnego rodzaju 
frustracji, złości i/lub rozczarowań. Kozłem Ofiarnym zazwyczaj zostaje bardzo wrażliwa osoba, która, działając pod 
wpływem negatywnych uczuć, zaczyna przejawiać dewiacyjne zachowania. Doświadczanie nieustannych niepowo-
dzeń życiowych często skutkuje w dorosłym życiu Kozłów Ofiarnych społecznym niedostosowaniem. Dezaprobata 
ze strony otoczenia najczęściej jest wywołana statusem dewianta z powodu zachowań przestępczych i/lub przejawów 
demoralizacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w następnej części paragrafu. 

Trudności adaptacyjne dzieci alkoholików związane z naruszaniem norm społecznych. Nadużywanie sub-
stancji psychoaktywnych – głównie alkoholu – w rodzinie pochodzenia jest traktowane jako czynnik wyso-
kiego ryzyka zachowań dewiacyjnych dzieci. Zachowania niezgodne z obowiązującymi normami w tej grupie 
polegają głównie na24:

a. popełnianiu czynów karalnych

b. nadużywaniu substancji psychoaktywnych (przede wszystkim alkoholu)

c. innych przejawach demoralizacji. 

Ad a) Popełnianie czynów karalnych. Funkcjonowanie młodej osoby w dysfunkcjonalnych grupach pierwot-
nych – przede wszystkim w zaburzonym systemie rodzinnym i/lub dewiacyjnej grupie rówieśniczej – często 
prowadzi do lekceważenia ogólnie akceptowanych norm i wartości, co znajduje odzwierciedlenie w zachowa-
niach przestępczych25. Wyniki badań sugerują, że w populacji młodzieży czyny karalne najczęściej popełniają26:

 ¢ uczniowie starszych klas szkół gimnazjalnych lub zawodowych 

 ¢ głównie chłopcy

 ¢ wagarowicze

 ¢ często w wysokim stopniu zdemoralizowani

24  J. Stelmach J. (2001). Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich – analiza wyników badań. W: B. Urban (red.). Społecz-
ne konteksty zaburzeń w zachowaniu. Kraków 2001, Wyd. UJ, s. 165-181.

25  A. Szymanowska. Więzienie i co dalej. Warszawa 2003, Wyd. Akadem. „Żak”, s. 78.

26  A. Woźniak-Krakowian, B. Pawlica B. (1998). Przestępczość nieletnich na terenie województwa częstochowskiego w latach 1991-
1996. W: J. Papież, A. Płukis (red.). Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. Toruń 1998, Wyd. A. 
Marszałek, s. 453-463.
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 ¢ używający alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych

 ¢ uciekinierzy z domów rodzinnych lub placówek wychowawczych. 

Niepokój budzą również okoliczności tego typu działań, przede wszystkim wysoki stopień agresywności, bez-
względność i okrucieństwo nieletnich. 

Bardzo wysoki stopień kryminogenności zaznacza się w rodzinach alkoholowych. Jest to związane z kilkoma 
czynnikami. Po pierwsze dlatego, że występuje w nich szczególnie niepomyślna atmosfera wychowawcza, gdyż 
dzieci już od najmłodszych lat spotykają się z zaburzeniami w relacji rodzic-dziecko, brakiem nadzoru rodzi-
cielskiego, doświadczaniem przemocy fizycznej i/lub seksualnej, negatywnymi wzorcami zachowań – związa-
nych między innymi z używaniem substancji chemicznych, czynami przestępczymi i prostytucją27.

Po drugie, brak wsparcia ze strony rodziców powoduje zanikanie więzi uczuciowych, frustrację podstawowych 
potrzeb psychicznych (np. bezpieczeństwa, akceptacji i afiliacji) oraz narastanie trudności w obszarze psychicz-
nego funkcjonowania (m.in. zaburzeń w  sferze emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej). Częstą konse-
kwencją wymienionych powyżej mechanizmów jest nieposłuszeństwo, zaniedbywanie obowiązków szkolnych, 
wagary oraz angażowanie się w działalność grup przestępczych, w których osoba ćwiczy kryminogenne postę-
powanie28. 

Po trzecie, dzieci alkoholików często nie są również akceptowane przez kolegów – przede wszystkim ze względu 
na ich sytuację domową. Rówieśniczy ostracyzm społeczny pogłębia zarówno ich izolację społeczną, jak też 
negatywne doświadczenia psychiczne29. 

Po czwarte, charakterystyczną cechą dzieci alkoholików jest nadmiernie rozwinięta reakcja imitacyjna, polega-
jąca na bezkrytycznej identyfikacji z aspołecznymi i/lub antyspołecznymi wzorami postępowania. Mechanizm 
modelowania zachowań posiada bardzo duże znaczenie w procesie socjalizacji dziecka. Jednak w przypadku 
osób z rodzin alkoholowych modelowanie społeczne często dotyczy nieakceptowanego przez innych postępo-
wania. Rezultaty bezkrytycznej imitacji mogą więc polegać na takich zachowaniach przestępczych jak: kradzie-
że, włamania, rozboje czy uczestnictwo w bójkach (Pstrąg 1993, s. 12).

Ad b) Nadużywanie substancji psychoaktywnych. Wychowanie w rodzinie z problemem alkoholowym w istot-
ny sposób sprzyja późniejszemu uzależnieniu dzieci (Chatham i in., 1999). Istnienie zależności między specy-
fiką rodziny pochodzenia a nadużywaniem alkoholu przez kobiety w ich dorosłym życiu potwierdzają badania 
przeprowadzone przez T. Sołtysiak30. Część wniosków z tych analiz została przedstawiona poniżej. Większość 
badanych pochodziła z rodzin pełnych, w których występowało nadużywanie alkoholu przez rodziców. Osoby 
badane od najmłodszych lat próbowały alkohol (34% – częstowanie przez rodziców, 25% – zmuszanie do picia 
pod presją kar fizycznych). Atmosferę domu rodzinnego cechowały częste kłótnie i awantury. Ten negatywny 

27  C. Cottle, R. Lee, K. Heilbrun. The Prediction of Criminal Recidivism in Juveniles: A Meta-Analysis. Criminal Justice and Beha-
vior nr 3 2001, s. 367-394.

28  M. Ochmański. Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci. Lublin 2001, Wyd. UMCS, s. 47-49.

29  D. Pstrąg. Zaburzenia osobowości u dzieci uwarunkowane chorobą alkoholową rodziców. Problemy Alkoholizmu nr 5 1993, s. 
11-12.

30  T. Sołtysiak T. (1994). Środowisko rodzinne a nadużywanie alkoholu przez kobiety. Problemy Alkoholizmu nr 8-9 1994, s. 6-8.
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obraz dopełniają jeszcze inne zjawiska patologiczne: kazirodztwo (8%), narkomania (4%), prostytucja (6%), 
próby samobójcze (11%). Według subiektywnych ocen badanych kobiet, istotną rolę w kształtowaniu stylu 
ich życia spełniały postawy rodziców – 37% badanych stwierdziło, że rodzice stawiali im zbyt wysokie wyma-
gania; 27% oceniło postawę rodziców jako odtrącającą; 23% – jako nadopiekuńczą, a 10% – jako unikającą. 
Uogólniając zaprezentowane wyniki badań, można stwierdzić, że kobiety uzależnione od alkoholu w wielu 
przypadkach powielały styl życia, jaki był preferowany w rodzinie ich pochodzenia. 

Ad c) Inne przejawy demoralizacji. Wpływ rodziny alkoholowej na inne zachowania dewiacyjne zostanie 
przedstawiony na przykładzie zjawiska prostytucji. Większość osób uprawiających nierząd nie ma dobrych 
doświadczeń socjalizacyjnych, ponieważ z reguły wywodzą się z dysfunkcjonalnych rodzin. Rodzinne uwarun-
kowania prostytucji są związane z takimi czynnikami jak31:

 ¢ brak stabilizacji materialnej i personalnej

 ¢ zaburzona struktura systemu rodzinnego 

 ¢ konflikty między domownikami

 ¢ brak prawidłowych więzi osobowych (w tym wrogi lub obojętny stosunek do siebie członków rodziny)

 ¢ stosowanie różnych form przemocy

 ¢ duża częstotliwość zachowań kryminogennych

 ¢ nadużywanie alkoholu. 

Przedstawione powyżej czynniki prowadzą w konsekwencji do takiego modelu wychowawczego, w którym 
silnie zaznaczają się negatywne wpływy – przede wszystkim niewielka i/lub nieprawidłowa opieka rodziców 
nad dziećmi, chaos aksjo-normatywny oraz preferowanie dwóch stylów wychowawczych: liberalnego (brak 
konstruktywnej dyscypliny, nadmierna pobłażliwość i niekonsekwentne karanie) lub autokratycznego, który 
przejawia się głównie w nadmiernym rygoryzmie i zbyt częstym karaniu32.

1.2. znaczenie zaSobów pSychoSpołecznych 
w przeciwdziałaniu marginalizacji człowieka

Strukturalnie można dokonać podziału wartościowych dla jednostki ludzkiej – w tym dla młodzieży zagrożo-
nej uzależnieniem – obiektów i stanów rzeczywistości na cztery grupy33: 

31  I. Pospiszyl. Patologie społeczne. Resocjalizacja. Warszawa 2009, PWN, s. 245.

32  J. Sztobryn-Giercuszkiewicz J. (2004). Psychologiczne aspekty prostytucji. Łódź 2004, „Dajas”, s. 83.

33  Tamże s. 74-75.
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1. zasoby materialne – obiekty fizyczne, których wartość może mieć bezpośredni (np. dom, środki komu-
nikacji, fetysze) lub pośredni (np. brylanty kojarzone z wysokim statusem społecznym albo pozytywną 
samooceną) związek z przetrwaniem; 

2. zasoby osobiste – cechy osobowości (np. zdolności przywódcze, optymizm, nadzieja, poczucie własnej sku-
teczności), kompetencje (np. w sferze zawodowej) i umiejętności (np. w wymiarze społecznym) sprzyjające 
pozytywnej adaptacji; 

3. zasoby stanu – np. zdrowie, związek małżeński, stałe zatrudnienie, staż pracy – wymieniony rodzaj kapitału 
jest bardzo pożądany i ceniony, ponieważ od jego posiadania zależy dostęp do innych kategorii środków 
przystosowawczych; 

4. zasoby energii – np. wiedza, pieniądze, wiarygodność kredytowa – ich wartość polega na tym, że można je 
wymienić na elementy należące do pozostałych kategorii cenionych dóbr. 

Wymienione powyżej rodzaje zasobów decydują o sposobie i jakości przystosowania człowieka do otaczającego 
świata. Dlatego ludzkie wysiłki są skierowane w pierwszym rzędzie nie na zdobywanie nagród, ale na zacho-
wanie posiadanego kapitału adaptacyjnego. Osoba doświadcza stresu w okolicznościach związanych z groźbą 
utraty lub z faktyczną utratą dóbr niezbędnych do przetrwania w określonym środowisku społecznym. Wystę-
powanie jednostkowego stresu można przewidywać również w sytuacji, gdy zainwestowane zasoby nie przyno-
szą człowiekowi satysfakcjonującego zysku, co jest równoznaczne z poniesieniem straty, ponieważ dokonuje on 
ryzykowanych inwestycji po to, aby osiągać dalsze zyski34. 

1.3. mechanizmy decydujące o dyStrybucji zaSobów pSychoSpołecznych

W programie wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniami należy uwzględnić procesy 
decydujące o sposobie funkcjonowania zasobów. Dynamika zachowywania cenionych dóbr odbywa się według 
dwóch podstawowych zasad. 

Reguła pierwsza: utrata zasobów ma niewspółmiernie większe znaczenie niż zysk35. Wynikiem przedstawionej 
zasady jest to, że motywacja do zabezpieczania się przed stratami jest znacznie większa niż motywacja do osią-
gania zysków. W związku z tym osoba podejmuje różnego rodzaju strategie po to, aby zabezpieczyć się przed 
utratą posiadanego kapitału przystosowawczego. Osiągane zyski spełniają dwa rodzaje funkcji – pierwotną 
i wtórną. Pierwsza z nich polega na tym, że po doświadczeniu straty człowiek inicjuje cykl zysków w celu 
zrównoważenia poniesionych szkód. Natomiast funkcja wtórna jest związana z tym, że jednostka ludzka zwraca 
szczególną uwagę na osiągane profity w sytuacji spostrzegania strat, co służy redukcji napięcia psychicznego 
i łagodzeniu reakcji na doświadczany stres. 

Według drugiej reguły człowiek inwestuje zasoby po to, aby36: 

34  Tamże s. 71-72. 

35  Tamże s. 78.

36  Tamże s. 90.
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1. zapobiegać ich utracie

2. rekompensować doznane już straty 

3. uzyskiwać nowe zasoby.

Na podstawie przedstawionej zasady można stwierdzić, że osoba jest w stanie zainwestować nieproporcjonalnie 
dużo po to, aby skompensować ewentualną utratę cenionych dóbr. Ukazany mechanizm konstytuuje więc 
motywację do tworzenia rezerw kapitałowych.

1.4. ogólne wnioSki aplikacyjne 

Z mechanizmów decydujących o dystrybucji zasobów wynika kilka ważnych implikacji. Pierwsza z nich polega 
na tym, że jednostki dysponujące większymi zasobami są mniej narażone na ich utratę i mają większe możli-
wości powiększania zysków37. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że ludzie dysponujący dużym potencjałem 
adaptacyjnym mogą stosować różne strategie zabezpieczania się przed stratami. Do sposobów zabezpieczają-
cych przed deficytami przystosowawczymi należy przede wszystkim38: 

 ¢ inwestowanie cenionych dóbr, 

 ¢ kontrolowanie poniesionych szkód, 

 ¢ zachowywanie rezerw, 

 ¢ wykorzystywanie zewnętrznych źródeł kapitałowych w celu uzupełniania lub zastępowania zasobów, 

 ¢ odbudowywanie utraconego potencjału poprzez inicjowanie ciągu zysków.

Druga implikacja jest związana z tendencją polegającą na tym, że strata początkowa u osób z niewielkim poten-
cjałem adaptacyjnym przyczynia się do cyklu strat, natomiast zysk początkowy u jednostek z dużym kapitałem 
przystosowawczym pociąga za sobą dalsze profity. Przedstawiona tendencja prowadzi więc do wniosku, że 
posiadanie większych rezerw kapitałowych decyduje o39: 

 ¢ niewielkich ubytkach w istniejącym potencjale adaptacyjnym w sytuacji przeżywania porażek,

 ¢ mniej bolesnych konsekwencjach ponoszonych strat, 

 ¢ inwestowaniu nadwyżek poprzez inicjowanie zachowań służących zwiększaniu kapitału,

37  Tamże s. 97.

38  Tamże s. 192.

39  Tamże s. 98-99.
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 ¢ podejmowaniu ryzyka ewentualnych strat w sytuacji inwestowania posiadanych zasobów. 

Zgodnie z trzecią implikacją, jednostki, którym brakuje zasobów adaptacyjnych są skłonne do przyjmowania defen-
sywnej postawy40. Zachowanie tego rodzaju wynika zarówno z konieczności zachowania minimalnych rezerw po to, 
aby wykorzystać posiadane zasoby do przetrwania w przyszłych sytuacjach trudnych, jak również z powodu dotkli-
wego odczuwania strat. Należy podkreślić to, że człowiek dysponujący skrajnie małym kapitałem przystosowawczym 
bardzo silne odczuwa stres i negatywne reakcje emocjonalne w sytuacji ponoszenia początkowej straty. Dodatkowo, 
mechanizm gwałtownej spirali dalszych deficytów, zwiększa już istniejące napięcie psychiczne i nasila negatywne 
emocje. W konsekwencji konieczność zwalczania negatywnych stanów psychicznych prowadzi do uszczuplenia ist-
niejących rezerw adaptacyjnych. Trzeba również zauważyć, że szczególnie wysoki poziom stresu jest indukowany 
w okolicznościach, w których występuje z jednej strony duże wydatkowanie zasobów, zaś z drugiej – niewielka moż-
liwość uzyskania zysku. Doświadczanie tego rodzaju sytuacji często prowadzi do tego, że osoba41: 

 ¢ zaczyna przejawiać zachowania dewiacyjne, w tym czyny karalne, 

 ¢ zyskuje świadomość niekorzystnej sytuacji własnej,

 ¢  traci poczucie kontroli mad własnym losem.

1.5. możliwości wykorzyStywania teorii zachowania zaSobów 
w innowacyjnym programie interwencyjnym wobec 
młodzieży zagrożonej uzależnieniami (ipi3)

Przedstawiona powyżej koncepcja może być wykorzystywana w oddziaływaniach interwencyjnych dzięki wy-
pracowanemu na jej gruncie modelowi dopasowania zasobów psychospołecznych jednostki ludzkiej do wymo-
gów otoczenia. Model ten zakłada, że człowiek42:

1. dysponuje ograniczoną ilością rezerw, 

2. może sprostać stawianym przez środowisko wymogom w wyniku wykorzystywania specyficznych zasobów,

3. dysponując wymaganymi rezerwami kapitałowymi, jest w  stanie zapobiec powstawaniu stresu lub kon-
struktywnie redukować doświadczane napięcie psychiczne,

4. poprzez proaktywne i reaktywne działania, potrafi dopasować się do wymogów stawianych przez otoczenie. 

Z przedstawionych powyżej założeń można wysunąć wnioski aplikacyjne dla działań interwencyjnych wobec 
młodzieży zagrożonej uzależnieniami, które uzasadniają zainicjowanie działania w postaci IPI3. 

Pierwszy wniosek aplikacyjny, który uzasadnia zainicjowanie działań IPI3: 

40  Tamże s. 100.

41  Tamże s. 193.

42  Tamże s. 237-240. 
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W oddziaływaniach interwencyjnych należy uwzględniać znaczenie kapitału adaptacyjnego jednostek młodych 
osób zagrożonych uzależnieniami. W związku z tym proces interwencji należy ukierunkować na zwiększanie 
indywidualnej odporności na stres – głównie poprzez nabywanie przez młodą osobę umiejętności trafnej oceny 
faktycznych i/lub ewentualnych strat. Za przedstawionym wnioskiem przemawiają prawidłowości wskazujące 
na istnienie związku między niewielką odpornością na stres a większą liczbą zachowań dewiacyjnych, nasilony-
mi zachowaniami agresywnymi, niewielką liczbą społecznych zobowiązań oraz częstym używaniem substancji 
psychoaktywnych43. Dewiacyjne postępowanie stanowi najczęściej wynik trzech rodzajów trudności44: 

1. przeszkód w osiąganiu ważnych celów (frustracji), 

2. deprywacji związanych z brakiem szczególnie cenionych wartości, 

3. spostrzegania szkodliwych (awersyjnych) i/lub nowych bodźców. 

Ryzyko nieakceptowanych społecznie zachowań wzrasta, gdy jednostka45:

 ¢ doświadcza dużych strat fizycznych, psychicznych i/lub społecznych, 

 ¢ odczuwa skutki zaistniałego zdarzenia w różnych sferach życia, 

 ¢ przeżywa duże nasilenie poczucia bezradności i beznadziejności, 

 ¢ posiada niewielkie zasoby zaradcze.

Działania interwencyjne powinny również przeciwdziałać sytuacjom, w których młode osoby doświadczają 
skrajnie mało zasobów, ponieważ taka okoliczność z jednej strony doprowadza do przyjmowania defensywnej 
postawy wobec możliwości zmian we własnym życiu, a z drugiej – do przeżywania stresu o charakterze chro-
nicznym. Analizy empiryczne wskazują wyraźnie, że chronicznie doświadczane napięcie psychiczne prowadzi 
często do niekontrolowanych wybuchów wściekłości i/lub gniewu, wrogości wobec ludzi, agresji jako typowej 
odpowiedzi na najmniejszą prowokację, izolowania się od otoczenia i/lub do nagminnego stosowania unikowej 
strategii zaradczej w postaci używania substancji psychoaktywnych46. 

W badaniach podłużnych nad psychologicznymi następstwami stresu chronicznego stwierdzono, że najczęś-
ciej jako reakcja na napięcie, oprócz nerwic i chorób psychosomatycznych, pojawia się wzmożone używanie 
środków psychoaktywnych (przede wszystkim alkoholu)47. W tymi miejscu warto zaznaczyć, że do czynników 
podmiotowych zwiększających ryzyko używania substancji chemicznych jako ważnej (lub najważniejszej) stra-

43  R. Paternoster, P. Mazerolle. General strain theory and delinquency: a replication and extension. „Crime & Delinquency” 1994 t. 
31 s. 235-263; K. Badźmirowska-Masłowska. Młodociani sprawcy zabójstw w Polsce. Kraków Zakamycze 2000 s. 236.

44  P. Mazerolle, V. Burton, F. Cullen, G. Payne. Strain, Anger and Delinquent Adaptations: Specifying General Strain Theory. „Jour-
nal of Criminal Justice” 2000 nr 2 s. 90.

45  H. Sęk. Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa Wyd. Nauk. „Scholar” 2001 s. 252-253.

46  J. Terelak. Psychologia stresu. Bydgoszcz Oficyna Wydawnicza „Branta” 2001 s. 307.

47  R. Poprawa. Zarys psychologicznej koncepcji używania alkoholu jako sposobu radzenia sobie ze stresem. „Przegląd Psychologicz-
ny” 1998 nr 3-4 s. 62. 
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tegii zaradczej należy zaliczyć przeświadczenie jednostki o deficytach zasobów adaptacyjnych, które mogłyby 
stanowić alternatywę dla tego rodzaju postępowania. Zaprezentowana prawidłowość wynika z tego, że czło-
wiek używający chronicznie środków chemicznych odznacza się przede wszystkim48:

 ¢ brakiem adekwatnych umiejętności poznawczo-behawioralnych do radzenia sobie ze stresem (ich ubóstwo 
lub sztywność), przy jednoczesnym przeświadczeniu, że substancja psychoaktywna jest skuteczną metodą 
rozwiązywania problemów; 

 ¢ niskim poczuciem własnej skuteczności w zakresie radzenia sobie z problemami, a jednocześnie pozytyw-
nymi oczekiwaniami wobec efektów używania środka chemicznego w określonej sytuacji – przede wszyst-
kim jako dobrego sposobu redukcji napięcia i oderwania się od aktualnych problemów; 

 ¢ brakiem motywacji do zmagania się z problemami życiowymi – niską tolerancją na trudności, nawarstwia-
niem się przeżywanych porażek, tendencją do rezygnacji z wysiłku i poszukiwaniem „łatwych rozwiązań”; 

 ¢ posiadaniem utrwalonych wzorców używania substancji psychoaktywnych; 

 ¢ intensywnym treningiem społecznym w zachowaniach o charakterze ucieczkowo-nałogowym.

Ucieczka od stresu w stany intoksykacji wiąże się także z paradoksem, polegającym na tym, że w krótkiej per-
spektywie czasowej używanie substancji psychoaktywnych powoduje ulgę, natomiast w dłuższej – wywołuje 
większe napięcie psychiczne, pogłębia deficyty zaradcze i często prowadzi do powstania mechanizmów uzależ-
nienia, które niszczą prawidłową strukturę dążeń życiowych49. 

Drugi wniosek aplikacyjny, który uzasadnia zainicjowanie działań IPI3: 
Działania interwencyjne powinny uwzględniać uczenie kompetencji dotyczących wykorzystywania przez oso-
by zagrożone uzależnieniami posiadanych zasobów do odbudowywania poniesionych strat i/lub zwiększania 
posiadanych zasobów. Tego rodzaju wniosek również znajduje odzwierciedlenie we wnioskach z badań empi-
rycznych. Zauważono mianowicie, że motywacja zachowań prospołecznych wzrasta, gdy poprawia się sytuacja 
życiowa osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym50. O możliwości odbudowywania poniesionych strat i/
lub zwiększania posiadanych zasobów przekonują również wyniki analiz empirycznych, w  których stwier-
dzono, że uczestnictwo w terapii uzależnień sprzyja stosowaniu większej liczby konstruktywnych strategii za-
radczych w różnego rodzaju sytuacjach życiowych51. Analiza stylów zaradczych u  leczących się alkoholików 
pozwala na stwierdzenie, że proces powrotu do zdrowia współwystępuje ze zmianą sposobów pokonywania 
kłopotów w postaci większego ukierunkowania na rozwiązanie problemu (planowane, rozwiązywanie trudno-
ści, pozytywne przewartościowanie sytuacji) oraz spadku nasilenia stylu zorientowanego na emocje (strategii 
konfrontacyjnej, polegającej na silnej ekspresji emocji negatywnych)52. 

48  Tamże s. 65-67.

49  J. Arboleda-Florez. Mental illness and violence: An epidemiological appraisal of the evidence. „Canadian Journal of Psychiatry” 
1998 t. 43 s. 989-996; Poprawa, jw. s. 68; Terelak, jw. s. 305.

50  A. Bałandynowicz. Probacja. Wychowanie do wolności. Grodzisk Mazowiecki Primus 1996 s. 147.

51  J. Hepburn. Recidivism Among Drug Offenders Following Exposure to Treatment. „Criminal Justice Policy Review” 2005 nr 2 s. 
237-259.

52  H. Makowska. Radzenie sobie ze stresem w grupie leczących się alkoholików. „Przegląd Psychologiczny” 1998 nr 3-4 s. 108.
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Trzeci wniosek aplikacyjny, który uzasadnia zainicjowanie działań IPI3:
Działania interwencyjne wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniami powinny być także ukierunkowane na 
to, aby takie osoby przyswoiły sobie umiejętność podejmowania decyzji w zakresie oceny i wyboru adekwat-
nych zasobów do radzenia sobie z wymogami sytuacyjnymi. Wybór ten dotyczy odpowiedzi na pytanie: Czy 
do konstruktywnego rozwiązania określonych problemów wystarczą zasoby wewnętrzne, czy też uzasadnione jest 
wykorzystanie kapitału zewnętrznego? Koncepcja zachowania zasobów wskazuje na duże znaczenie konteks-
tu interpersonalnego w pokonywaniu zaistniałych trudności. Wynika to ze zjawiska krzyżowania się stresu, 
polegającego na przepływie i wzajemnej wymianie zasobów w procesie zaradczym. Przykładem krzyżowania 
się stresu jest dynamika wsparcia, która z jednej strony wiąże się z jego dostarczaniem, a z drugiej – z zapo-
trzebowaniem na określoną formę pomocy. Zaś jego istota sprowadza się do tego, że bardziej zasobne osoby 
wspomagają jednostki słabsze. 

W tym miejscu należy przytoczyć wyniki analiz empirycznych, w których stwierdzono, że jednym z najsku-
teczniejszych sposobów rozwiązywania problemów w sytuacji dużego nasilenia jednostkowego stresu jest umie-
jętnie udzielane wsparcie społeczne53. Podstawowe znaczenie w oferowanej pomocy zyskują dwa czynniki: 

1. odpowiednie rozbudzanie nadziei na rozwiązanie trudności doświadczanych przez osobę;

2. pozytywne wykorzystanie jej zniecierpliwienia z  powodu braku istotnych postępów w  przezwyciężaniu 
trudności. 

Wymienione czynniki są określane mianem stymulatorów skłaniających do zachowań ukierunkowanych na 
zmianę osobistej sytuacji życiowej. Obniżenie motywacji tego typu występuje natomiast w sytuacji przewidy-
wania ewentualnych strat – gdy jednostka posiada nikłą nadzieję na pozytywne rozwiązanie problemu, a jed-
nocześnie doświadcza wysokiego poziomu zniecierpliwienia z powodu braku zachodzących zmian54.

1.6. możliwość realizowania działań na poziomie profilaktyki 
Selektywnej – wczeSnej interwencji Socjalnej – jako 
czynnik uzaSadniający realizację idei ipi3 

Działania IPI3 obejmują zakres profilaktyki selektywnej adresowanej do młodzieży, która w stopniu wyższym 
niż przeciętny jest narażona na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych. 

Selektywność oddziaływań profilaktycznych zakłada, że tylko pewna grupa młodych ludzi, którzy próbują 
substancji psychoaktywnych, będzie miała poważne problemy wynikające z używania środków chemicznych 
lub uzależni się od nich. Dlatego samo eksperymentowanie z  substancjami psychoaktywnymi jest słabym 
predyktorem uzależnienia. Ideą przewodnią profilaktyki selektywnej jest podejmowanie wczesnej interwencji 
– krótkiej, ale jednocześnie trafnej i możliwie dobrowolnie przyjmowanej oferty, skierowanej do młodych osób 
– w tym również do osób między 15. a 25. rokiem życia – które z powodu zażywania substancji psychoaktyw-
nych zaczynają przejawiać zachowania dewiacyjne, co w może prowadzić do wykluczenia społecznego. 

53  R. Lazarus. Paradygmat stresu i radzenia sobie. „Nowiny Psychologiczne” 1986 nr 3-4 s. 5; Sęk, jw. s. 252-253.

54  Bałandynowicz, jw. s. 148.
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Poniżej zostaną wymienione walory oddziaływań zapobiegawczych o charakterze selektywnym, które znajdują 
odzwierciedlenie w działaniach IPI3. Do korzystnych atrybutów programu należy zaliczyć przede wszystkim:

 ¢ Proaktywność – podejmowanie działań zanim pojawią się zaburzenia w funkcjonowaniu jednostki na po-
ziomie somatycznym, psychicznym i/lub społecznym. Reaktywny charakter mają działania terapeutyczne, 
które powinny być podejmowane w stosunku do osób, u których zaznacza się syndrom uzależnienia.

 ¢ Różnorodność inicjowanych działań – zadania podejmowane w ramach interwencji selektywnej powinny 
obejmować różne sfery funkcjonowania młodego człowieka, czyli wzmacniać jego potencjał przystoso-
wawczy o charakterze fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym.

 ¢ Podkreślanie osobistej odpowiedzialności adresatów programu – młodzieży zagrożonej uzależnieniem – 
za własne zdrowie i rozwój osobisty. Wśród aktualnie rozpowszechnionych koncepcji podkreśla się fakt, 
ze człowiek może spójnie i  skutecznie zarządzać własnym życiem. W tym względzie bardzo ważną rolę 
odgrywa integracja trzech procesów psychologicznych: selekcji-optymalizacji-wynagrodzenia (selection – 
optimization – compensation).

 ¢ Oddziaływania jednostka-środowisko – konstruktywne zachowania człowieka wynikają zarówno z wpły-
wów czynników indywidualnych, jak również z  oddziaływań środowiskowych. Dlatego w  profilaktyce 
selektywnej podkreśla się wzmacnianie zarówno kapitału jednostkowego, jak również zasobów środowi-
skowych. Wielowymiarowość działań zakłada zaangażowanie w działania interwencyjne zróżnicowanych 
podmiotów – m. in. profesjonalistów, członków rodziny, rówieśników, nauczycieli. 

 ¢ Niskie koszty działania – zaletą działań selektywnych są również niższe koszty działania w stosunku do 
terapii i rehabilitacji osób uzależnionych.
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W  metodologii badawczej w  ramach innowacyjnego programu interwencyjnego dla młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym z  powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych w  uwzględniono cztery 
rodzaje charakterystyk:

 ¢ Wnioski z dotychczas przeprowadzonych badań dotyczących zależności między zasobami a zachowaniem 
młodzieży zagrożonej uzależnieniem

 ¢ Cele badań w IPI3 

 ¢ Narzędzia wykorzystane w badaniach 

 ¢ Charakterystykę osób badanych 

 ¢ Wnioski z badań dotyczące kapitału psychospołecznego beneficjentów i użytkowników

2.1.  wnioSki z dotychczaS przeprowadzonych badań dotyczące zależności 
między zaSobami a zachowaniem młodzieży zagrożonej uzależnieniem

Jako uzasadnienie proponowanego kierunku badań służą wnioski z dotychczas prowadzonych analiz empirycz-
nych, w których stwierdzono istnienie specyficznych zależności między zasobami a poziomem przystosowania 
w trzech grupach młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym1:

a. młodzieży miejskiej w różnym stopniu zagrożonej uzależnieniem 

b. młodzieży wiejskiej w różnym stopniu zagrożonej uzależnieniem 

c. młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym.

1  I. Niewiadomska, M. Kalinowski. Zasoby adaptacyjne zagrożonej uzależnieniami młodzieży miejskiej. W: M. Kalinowski, I. Nie-
wiadomska (red.). Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Lublin 2010, Wyd. KUL, 
s. 279-328; I. Niewiadomska. Zasoby adaptacyjne młodzieży z rodzin alkoholowych. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). 
Skazani na wykluczenie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Lublin 2010, Wyd. KUL, s. 93-137; L. Szot. 
Zasoby adaptacyjne zagrożonej alkoholizmem młodzieży wiejskiej. W: M. Kalinowski, I. Niewiadomska (red.). Skazani na wyklucze-
nie!? Zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Lublin, 2010, Wyd. KUL, s. 265-288.
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Ad a) Wnioski z badań dotycząc znaczenia zasobów psychospołecznych w funkcjonowaniu młodzieży miej-
skiej w różnym stopniu zagrożonej uzależnieniem2. Mechanizm pierwszy polega na tym, że zmniejszenie 
trudności adaptacyjnych w różnych wymiarach funkcjonowania zagrożonej uzależnieniami młodzieży z te-
renów miejskich stanowi efekt spostrzegania wysokiego poziomu zasobów o charakterze materialnym, pod-
miotowym, energetycznym. Do ważnych zasobów adaptacyjnych należą w szczególności:

 ¢ w zakresie materialnym – odpowiednie warunki mieszkaniowe

 ¢ w obszarze podmiotowym – doświadczanie sensowności własnej egzystencji, sprawowanie kontroli nad 
własnym życiem, wysoka samoocena, optymizm, poczucie humoru, świadomość osobistych celów oraz 
możliwość ich realizowania, zdolność do angażowania się w różnego rodzaju aktywności, wysokie kompe-
tencje interpersonalne

 ¢ w wymiarze energetycznym – fizyczne i psychiczne zdrowie własne oraz członków rodziny, ubezpieczenie 
zdrowotne, zabezpieczenia finansowe, odpowiednie odżywanie się, siły do zrealizowania podjętych zadań, 
rozwijanie się poprzez edukację lub doskonalenie zawodowe

 ¢ w  aspekcie zasobów religijnych – poszukiwanie łączności z  Bogiem, a  także Jego miłości, opieki i/lub 
pomocy; próby dostrzegania, że Bóg może wzmacniać człowieka w sytuacjach trudnych; prośby o odpusz-
czenie grzechów; koncentrowanie się na religii, aby przestać się martwić doświadczanymi problemami.

Mechanizm drugi jest związany z tym, że wzrost potencjału przystosowawczego w wyodrębnionej społecz-
ności młodych osób z terenów miejskich następuje w wyniku doświadczania zysków w kapitale: 1) mate-
rialnym, 2) podmiotowym, 3)  stanu, 4)  energetycznym. W  działalności interwencyjnej, profilaktycznej, 
terapeutycznej i/lub resocjalizacyjnej w stosunku do tej grupy należy w szczególny sposób uwzględniać na-
stępujące zyski:

 ¢ w obszarze materialnym – poprawianie standardów mieszkaniowych i większą dbałość o narzędzia po-
trzebne do pracy

 ¢ w wymiarze podmiotowym – zwiększanie natężenia takich czynników jak: a) sensowność własnej egzy-
stencji, b) odnoszone sukcesy, c) samoocena, d) nadzieja, f ) wewnętrzny spokój, g) optymizm i poczucie 
humoru, h) świadomość osobistych dążeń oraz możliwość ich urzeczywistniania, i) doświadczanie nieza-
leżności i sprawowania kontroli nad własnym życiem, j) angażowanie się w różnego rodzaju aktywności, 
k) niepoddawanie się rutynie, l) samodyscyplina, m) kompetencje społeczne

 ¢ w aspekcie zasobów stanu – wzrost poziomu: a) stabilności rodzinnej, b) konstruktywnych relacji z partne-
rem, c) pozytywnych wzmocnień ze strony otoczenia, d) stabilizacji zawodowej, e) przyjacielskich relacji, 
f ) kontaktów interpersonalnych, g) zaangażowania w kościele i/lub wspólnocie religijnej

 ¢ w aspekcie zasobów energetycznych – zwiększanie nasilania dóbr odnoszących się do: a) własnego zdrowia 
fizycznego i/lub psychicznego, b) sił witalnych i wytrzymałości, c) dysponowania czasem na pracę i na kon-
takty z bliskimi, d) rozwijania się poprzez edukację lub doskonalenie zawodowe, f ) stabilizacji finansowej.

2  Niewiadomska, Kalinowski, jw. s. 279-328.



MODEL WCZESNEJ INTERWENCJI SOCJALNEJ 31

Mechanizm trzeci polega na tym, że wzrost adaptacyjności u młodzieży miejskiej zagrożonej wykluczeniem 
społecznym z powodu używania substancji psychoaktywnych współwystępuje z redukowaniem strat w kapitale 
podmiotowym – szczególnie w zakresie samooceny, sensowności własnego życia i optymizmu.

Mechanizm czwarty odnosi się do tego, iż doświadczenia osobiste mogą doprowadzić do zwiększenia zasobów 
zarządzających u zagrożonej uzależnieniami młodzieży miejskiej. A ich wysoki poziom w szczególny sposób 
sprzyja pozytywnej adaptacji człowieka. Większa adaptacyjność stanowi efekt funkcjonowania takich elemen-
tów kapitału wewnętrznego jak: a) doświadczanie wysokiej sensowności własnego życia, b) kierowanie się silną 
motywacją intencjonalną, c) wysoka samoocena, d) sprawienie kontroli nad własnym życiem (wewnątrzste-
rowność), e) wysokie poczucie własnej skuteczności, f ) angażowanie się w różnego rodzaju aktywności życio-
we, g) dysponowanie dużymi umiejętnościami organizacyjnymi, h) wykorzystywanie wysokich kompetencji 
społecznych, i) rozwijanie się poprzez edukację lub doskonalenie zawodowe.

Mechanizm piąty dotyczy tego, że znaczny potencjał przystosowawczy u zagrożonej uzależnieniami młodzieży 
miejskiej stanowi skutek posiadania dużych zasobów zewnętrznych. Szczególne znaczenie adaptacyjne posia-
dają następujące czynniki zewnętrzne: a) stabilność rodzinna, b) stabilność zawodowa, c) stabilność finansowa, 
d) zabezpieczenie zdrowotne, e) posiadanie rozległej sieci społecznych kontaktów, g) pozytywne wzmocnienia 
ze strony otoczenia społecznego, h) wsparcie ze strony kościoła, wspólnot religijnych i/lub organizacji, w któ-
rych można rozwijać własne zainteresowania i) posiadanie mieszkania oraz jego odpowiednie wyposażenie.

Mechanizm szósty jest związany z tym, że wzrost adaptacyjności zagrożonej marginalizacją młodzieży miej-
skiej – szczególnie w aspekcie redukowania odczuwanych problemów wewnętrznych – jest związany z zyskami 
w zasobach stanu. W szczególny sposób wzrost poziomu przystosowania zależy od wzmacniania: a) stabilno-
ści rodzinnej, b) bliskości w relacjach rodzinnych oraz w kontaktach z partnerem, c) stabilności zawodowej, 
d) kontaktów społecznych, e) uznania ze strony otoczenia społecznego, f ) kontaktów z kościołem, wspólnota-
mi religijnymi i/lub organizacjami, w których można rozwijać własne zainteresowania.

Mechanizm siódmy polega na tym, że zwiększenie możliwości przystosowawczych w populacji zagrożonej 
uzależnieniami młodzieży z terenów miejskich – szczególnie w obszarze redukowania konfliktów interperso-
nalnych – jest też związane z odczuwaniem zysków w zasobach zewnętrznych. W analizowanej społeczności 
pojawiają się bardziej pozytywne formy przystosowania, gdy młode osoby doświadczają zysków (korzyst-
nych zmian) w kierunku: a) stabilizacji rodzinnej, b) stabilizacji zawodowej c) stabilizacji finansowej, d) do-
świadczania pozytywnych wzmocnień ze strony otoczenia społecznego, e)  zwiększania konstruktywnych 
kontaktów społecznych, f ) wsparcia ze strony kościoła i/lub wspólnoty religijnej, g) posiadania domu i jego 
wyposażenia.

Ad b) Wnioski z badań dotycząc znaczenia zasobów psychospołecznych w funkcjonowaniu młodzieży wiej-
skiej w różnym stopniu zagrożonej uzależnieniem3. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały, że wzrost 
możliwości adaptacyjnych u zagrożonej alkoholizmem młodzieży wiejskiej zależy od zwiększania doświad-
czeń, w których osoba może doświadczać zysków kapitałowych – przede wszystkim w zasobach o charakterze 
podmiotowym. Wysokie prawdopodobieństwo pozytywnego funkcjonowania badanej społeczności zależy 
od wzmacniania: 

3  Szot, jw. s. 265-288.
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 ¢ bliskości w relacjach rodzinnych, 

 ¢ przeżywanych sukcesów i optymizmu, 

 ¢ sensowności własnej egzystencji i ukierunkowania celów osobistych, 

 ¢ sił do realizowania podjętych zadań, 

 ¢ poczucia wartości dla innych ludzi i uznania ze strony otoczenia społecznego, 

 ¢ przejawów pozytywnych uczuć od innych, 

 ¢ obecności autorytetów w najbliższym otoczeniu, 

 ¢ statusu zawodowego, 

 ¢ dysponowania czasem na pracę zawodową, 

 ¢ zdrowia somatycznego i psychicznego, 

 ¢ zasobów finansowych (m.in. na przyjemności).

Ad c) Wnioski z badań dotycząc znaczenia zasobów psychospołecznych w funkcjonowaniu młodzieży pocho-
dzącej z rodzin z problemem alkoholowym4. Na zwiększenie możliwości przystosowawczych dzieci alkoholi-
ków, u których występuje najwięcej problemów adaptacyjnych wpływają przede wszystkim zmiany w dwóch 
rodzajach mechanizmów:

1. przypisywania znaczenia poziomowi zasobów

2. spostrzegania zysków kapitałowych.

Ad 1) Przypisywanie znaczenia poziomowi zasobów. Pozytywnej adaptacji w społeczności młodzieży z rodzin 
alkoholowych z niskim potencjałem przystosowawczym służą następujące mechanizmy:

 ¢ wzrost ogólnej puli zasobów – niezależnie od rodzaju

 ¢ poszerzanie posiadania dóbr materialnych (głównie w obszarze warunków mieszkaniowych, posiadanych 
ubrań, środków transportu)

 ¢ zwiększenie poziomu zasobów podmiotowych (w  zakres tego kapitału wchodzą również zasoby zarzą-
dzające) – przede wszystkim w wymiarze: a) sensowności własnego życia, b) samooceny, c) kompetencji 
społecznych, d)  samodyscypliny, e)  wewnątrzsterowności, f )  osiągania sukcesów, g)  poczucia humoru; 
h) motywacji do angażowania się w różnego rodzaju aktywności

4  Niewiadomska, jw. s. 93-137.
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 ¢ poszerzanie kapitału stanu (stanowiącego jednocześnie część zasobów zewnętrznych) – głównie w kontek-
ście: a) stabilności rodzinnej, b) udanego małżeństwa rodziców, c) bliskości z członkami rodziny, d) do-
brych relacji z rodzicami, e) bliskości z aktualnym partnerem, f ) dostępności do osób, od których można 
się uczyć, g) pomocy w realizowaniu zadań – zarówno ze strony członków rodziny i współpracowników, h) 
liczby relacji interpersonalnych, i) zaangażowania w działalność wspólnot religijnych, j) zdrowia członków 
rodziny

 ¢ pomnażanie zasobów o charakterze energetycznym/wewnętrznym – m.in. w obszarze: a) osobistego zdro-
wia fizycznego i/lub psychicznego, b) sił do realizacji podjętych zadań

 ¢  zwiększanie kapitału o charakterze energetycznym/zewnętrznym – związanego przede wszystkim z: a) za-
bezpieczeniem finansowym – zarówno aktualnym, jak też przyszłym, b) zabezpieczeniem materialnym – 
m.in. w postaci odpowiedniego mieszkania czy posiadanych ubrań, c) pomocy finansowej, gdy zachodzi 
taka potrzeba.

Ad 2) Spostrzeganie zysków kapitałowych. Zwiększenie możliwości przystosowawczych u młodzieży z rodzin 
alkoholowych, która doświadcza silnych problemów w różnych wymiarach funkcjonowania, następuje w wy-
niku:

 ¢ doświadczania zysków w zasobach podmiotowych (w tym również w kapitale zarządzającym) – głównie 
w takich aspektach osobowości jak: a) samoocena, b) sensowność własnego życia, c) motywacja intencjo-
nalna, czyli ukierunkowanie na realizację dążeń, d) doświadczanie niezależności, f ) wewnątrzsterowność, 
g) poczucie własnej skuteczności (odnoszenie sukcesów), h) optymizm i nadzieja na przyszłość, i) samody-
scyplina i niepoddawanie się rutynie, j) kompetencje społeczne

 ¢ spostrzegania zysków w zasobach stanu – dotyczą one przede wszystkim: a) stabilności rodzinnej, b) bli-
skości z członkami rodziny, c) satysfakcji z dobrych relacji z małżonkiem (partnerem), d) wsparcia ze stro-
ny innych ludzi, e) pomocy w realizowaniu domowych obowiązków, f ) obecności osób, od których można 
się uczyć, g) towarzystwa innych ludzi, h) przejawów pozytywnych uczuć od innych i wysokiej oceny ze 
ich strony

 ¢ dostrzegania zysków o charakterze energetycznym – m.in. w wymiarze: a) sił witalnych i wytrzymałości, 
b) własnego zdrowia, c) czasu na pracę i na przebywanie z bliskimi, d) rozwijania się poprzez edukację lub 
doskonalenie zawodowe, e) stabilności finansowej, f ) zabezpieczenia materialnego. 
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2.2.  cele badań na użytek innowacyjnego programu 
interwencyjnego wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem 

Celem badań w ramach IPI3 były dwa typy analiz: 

1. Eksploracja zależności między przystosowaniem młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych a dystrybucją psychospołecznych zasobów (przypi-
sywaniem im znaczenia oraz spostrzeganiem zysków i strat kapitałowych). 

2. Wskazanie na taką dystrybucję zasobów u osób zawodowo wspierających rozwój młodzieży w różnym stop-
niu zagrożonej wykluczeniem społecznym, która z jednej strony decyduje o ich sukcesie zawodowym, zaś 
z drugiej – prowadzi do porażki w tym wymiarze funkcjonowania.

Badanie przedstawionych związków wynika z faktu, że dystrybucja zasobów, jakimi człowiek dysponuje, po-
siada bardzo duże znaczenie w procesie radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi – m.in. w procesie 
przystosowawczym młodzieży zagrożonej uzależnieniem i w działalności zawodowej osób, które profesjonalnie 
wspierają młode osoby w różnym stopniu zagrożone uzależnieniem. 

Wskazując dokładnie na cel badań w IPI3 należy stwierdzić, że analizy empiryczne służyły odpowiedzi na dwa 
pytania badawcze: 

1. Jaka dystrybucja zasobów prowadzi do redukcji ryzyka wykluczenia społecznego młodzieży z powodu 
uzależnienia o środków chemicznych?

Na podstawie przeprowadzonych analiz w ramach przedstawionego celu opracowano diagnozę kapitału psy-
chospołecznego beneficjentów programu IPI3 – młodzieży powyżej 15 r.ż. zagrożonej wykluczeniem społecz-
nym z powodu używania środków psychoaktywnych, w tym pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym. 
Wyniki przeprowadzonej diagnozy zawiera raport opracowany przez dr Joannę Chwaszcz. Natomiast wnioski 
z badań diagnostycznych zostały zaprezentowane w jednym z paragrafów części K2.

2. Jakie związki zachodzą między dystrybucją zasobów a efektywnością pracy zawodowej u osób profesjo-
nalnie wspierających rozwój młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia? 

Efektem analiz w ramach prezentowanego celu jest diagnoza kapitału psychospołecznego wyznaczającego efek-
tywność pracy zawodowej użytkowników – osób pracujących z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem na etapie 
wczesnej interwencji socjalnej. Uzyskane wyniki w analizowanym względzie zostały zawarte w raporcie diagno-
stycznym z badań ilościowych (opracowanym przez dr Joannę Chwaszcz), raporcie diagnostycznym z badania 
fokusowego (opracowanym przez dr Ireneusza Siudema) oraz w raporcie diagnostycznym (opracowanym przez 
dr Bernadetę Lelonek-Kuletę i mgr Małgorzatę Janczarek). Wnioski z badań zostały zaprezentowane w kolej-
nym paragrafie części K2.
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2.3. narzędzia wykorzyStane w badaniach

Do badania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia wykorzystano 6 metod:

1. Metryczkę 

2. Maudsley Addiction Profile J. Marsdena, D. Stewarda, D. Besta 

3. Kwestionariusz Oceny Zachowania Zasobów – zyski i znaczenie straty S. Hobfolla 

4. Kwestionariusz do Badania Własnej Skuteczności I. Niewiadomskiej

5. Kwestionariusz Orientacji Życiowej A. Antonovskiego

6. Skalę Strategicznego Podejścia do Radzenia Sobie S. Hobfolla.

Ad 1) Metryczka. Jej zastosowanie służyło temu, aby wskazać na zmienne socjodemograficzne, które charakte-
ryzują młodzież w różnym stopniu zagrożoną uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (w tym również 
informacje dotyczące funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym). W metryczce uwzględniono 
informacje dotyczące m.in. takich zagadnień, jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, rodzaj szkoły, pytania 
odnoszące się do funkcjonowania rodziny (np. struktura rodziny, używanie alkoholu w rodzinie, karalność, 
wychowanie poza rodziną pochodzenia), pytania odnoszące się do funkcjonowania szkolnego.

Ad 2) Maudsley Addiction Profile (MAP) J. Marsdena, D. Stewarda, D. Besta. MAP jest ustrukturyzo-
wanym wywiadem, który służy do badania zagadnień związanych z problematyką uzależnień chemicznych. 
Metoda składa się z 4 części5: 

 ¢ I – używanie substancji psychoaktywnych – częstotliwość korzystania z różnych rodzajów środków odu-
rzających, przyjmowane dawki, wiek inicjacji;

 ¢ II – zachowania zagrażające zdrowiu – iniekcje narkotykowe, ryzykowne kontakty seksualne; 

 ¢ III – zaburzenia somatyczne i problemy psychiczne towarzyszące używaniu substancji psychoaktywnych; 

 ¢ IV – trudności społeczne współwystępujące z korzystaniem ze środków uzależniających. 

W badaniach na użytek projektu wykorzystano pierwszą i trzecią część kwestionariusza. Część pierwsza służyła 
do zbadania częstotliwości używania różnego rodzaju środków uzależniających przez młode osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym, zaś część trzecia – do analizy ich zasobów zdrowotnych. 

Z względu na rodzaj prowadzonych analiz część I została zmodyfikowana – zadanie osoby badanej polega na 
zakreśleniu cyfry najlepiej określającej częstotliwość używania każdej z 11 rodzajów wymienionych substancji 
psychoaktywnych: 1 – nigdy, 2 – bardzo rzadko, 3 – czasami, 4 – często, 5 – bardzo często. Wskaźnik nasilenia 

5  E. Hornowska. Kwestionariusz MAP (Maudsley Addiction Profile) i jego wykorzystanie w obszarze uzależnień. „Serwis Informacyj-
ny Narkomania” 2006 nr 2 s. 10-11. 
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konsumpcji środków uzależniających stanowi wynik zsumowania częstotliwości przyjmowania poszczególnych 
środków. Jego wartość jest określona w granicach 10-50 punktów. 

Część III metody została wykorzystana do określenia 2 wskaźników – nasilenia zaburzeń somatycznych i natę-
żenia problemów psychicznych współwystępujących z zażywaniem środków chemicznych (Część D – „Twoje 
zdrowie jest ważne” w pakiecie badawczym). W tym celu osoba badana zakreśla cyfrę, która najlepiej określa 
częstotliwość występowania każdego z 12 rodzajów zaburzeń somatycznych i 21 kategorii problemów psy-
chicznych związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych (1 – nigdy, 2 – bardzo rzadko, 3 – czasa-
mi, 4 – często, 5 – bardzo często). Wskaźnik nasilenia kłopotów fizycznych jest obliczany poprzez zsumowanie 
częstotliwości doświadczania wymienionych rodzajów zaburzeń tego typu. Jego wartość waha się w granicach 
12-60 punktów. Natomiast wskaźnik nasilenia trudności psychicznych stanowi sumę częstotliwości występo-
wania wyszczególnionych 21 objawów trudności w funkcjonowaniu psychicznym. Wielkość liczbowa jest tu 
zawarta w granicach 21-105 punktów. 

Wartość psychometryczna polskiej adaptacji kwestionariusza: Rzetelność MAP mierzona metodą test-retest 
w okresie 14 dni wskazała, że współczynniki korelacji dla poszczególnych części metody wahały się od 0,68 do 
0,98. Współczynniki zgodności wewnętrznej α-Cronbacha, obliczone na grupie 109 pacjentów uzależnionych 
od substancji psychoaktywnych, wynosiły: 0,86 – dla skali zdrowia fizycznego; 0,89 – w odniesieniu do stanu 
psychicznego6. 

Ad 3) Kwestionariusz Oceny Zachowania Zasobów – zyski i znaczenie straty S. Hobfolla. W prowadzonych 
analizach zastosowano tą metodę do badania dystrybucji zasobów u młodzieży w różnym stopniu zagrożonej 
wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od środków chemicznych. W pakiecie wypełnianym przez 
respondentów kwestionariusz znajduje się w części C – „Twój potencjał to skarb”. Metoda oparta jest na teorii 
zachowania zasobów (Conservation of Resources Theory – COR) S. E. Hobfolla i stanowi narzędzie do pomia-
ru zarządzania zasobami – Ocena COR (The Conservation of Resources Evaluation,  COR – Evaluation). Zawiera 
74 zasoby, które można wykorzystywać w różnych okolicznościach życiowych. Na potrzeby projektu dodano 
również itemy eksperymentalne, których zadaniem było zbadanie zasobów charakterystycznych dla młodej 
osoby. Z pomocą sędziów kompetentnych uwzględnione zasoby przyporządkowano do jednej z czterech ka-
tegorii zasobów: 1) zasoby materialne, 2) zasoby osobiste, 3) zasoby stanu, 4) zasoby energii. Badane osoby:

 ¢ w pierwszym etapie dokonują oceny znaczenia (ważności) poszczególnych zasobów; 

 ¢ w drugim etapie oceniają w jakim stopniu pozyskały te zasoby w swoim życiu, 

 ¢ w trzecim etapie oceniają, w jakim stopniu je utraciły. 

Psychometryczne właściwości metody: Rzetelność mierzona współczynnikiem zgodności wewnętrznej -Cron-
bacha na grupie 1697 osób wynosi:0,97- znaczenie zasobów, 0,98- zyski zasobów, 0,98 – strata zasobów. 

Ad 4) Kwestionariusz do Badania Własnej Skuteczności I. Niewiadomskiej. W badaniach na użytek projek-
tu metoda występuje w części A – „Moje życie”. Narzędzie zostało wykorzystane do badania podmiotowego 
zasobu ochraniających przed używaniem substancji psychoaktywnych: poczucia własnej skuteczności. Część 

6  Hornowska, jw. s. 12.
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pierwsza kwestionariusza odnosi się do poczucia nasilenia sytuacji trudnych i opiera się na dwóch założeniach. 
Po pierwsze sytuacje trudne naruszają układ jednostka-otoczenie prowadząc do stresu psychologicznego. Ich 
spostrzeganie ma zatem szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania człowieka w środowisku. Po 
drugie autorka przyjmuje transakcyjną koncepcję stresu, w której obciążenie psychiczne traktuje się jako wynik 
oceny sytuacji w kontekście adaptacji jednostki do otoczenia. W kwestionariuszu uwzględniono siedem rodza-
jów sytuacji trudnych – deprywację potrzeb psychicznych i biologicznych; nadmierne obciążenie fizyczne i/lub 
psychiczne; konflikty wewnętrzne; poczucie zagrożenia; duże przeszkody w realizacji celów; trudności w zrozu-
mieniu nowych napływających bodźców. Respondent dokonuje oceny częstości występowania poszczególnych 
trudności na skali pięciostopniowej. Część ta pozwala określić trzy wskaźniki: stopień nasilenia odczuwanych 
sytuacji trudnych w przeszłości, teraźniejszości oraz przewidywania ich w przyszłości. Współczynnik α – Cron-
bacha, obliczony na grupie 1480 badanych, przyjął następujące wartości dla poszczególnych wskaźników: 0.88 
dla poczucia nasilenia sytuacji trudnych w przeszłości, 0.88 dla odbioru aktualnych trudności oraz 0.90 dla 
przewidywania sytuacji trudnych w przyszłości.

Druga część narzędzia została skonstruowana w celu zmierzenia nasilenia doświadczanych sukcesów. Oparto 
się tutaj na założeniu, że częstsze osiąganie celów owocować będzie wyższym poczuciem własnej skuteczno-
ści, która będzie się zmniejszać wraz ze wzrostem doświadczania porażek. W związku z tym różnić się będą 
zachowania obronne poszczególnych osób. Kwestionariusz odnosi się do doświadczania takich sukcesów jak 
osiąganie celów w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym oraz towarzyskim. Respondent ocenia częstotli-
wość doświadczania sukcesów na skali pięciopunktowej. Dzięki podziałowi na przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość możliwe jest wyróżnienie trzech wskaźników doświadczania sukcesu ze względu na perspektywę czasową. 
Współczynnik α–Cronbacha został obliczony na grupie 1480 badanych i wyniósł dla poszczególnych wskaźni-
ków: 0.74 dla doświadczania nasilenia sukcesów w przeszłości, 0.82 dla przeżywanych aktualnie osiągnięć oraz 
0.89 dla przewidywanych (Niewiadomska 2007, s. 347-348).

Część trzecia metody odnosi się do poczucia doświadczania porażek w życiu osobistym, rodzinnym, zawodo-
wym oraz towarzyskim. Badany odnosi się do stwierdzeń na skali pięciopunktowej. Pytania z tej części od-
noszą się do przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości. Część trzecia pozwala zbadać nasilenie doświadczania 
porażek zarówno w przeszłości, jak i teraźniejszości oraz przyszłości. Współczynniki α–Cronbacha obliczone 
na grupie 1480 osób wyniosły: dla poczucia doświadczania porażek w przeszłości 0.78, dla spostrzeganych 
obecnych trudności 0.82 a dla poczucia przyszłych porażek 0.88.

Ad 5) Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29) A. Antonovskiego. W badaniach na użytek projektu 
narzędzie to zostało umieszczone w części B – „Świat jest dobry, świat jest zły”. Metoda SOC-29, składająca 
się z 29 pytań, jest używana do pomiaru poczucia koherencji. Hierarchiczna analiza czynnikowa ujawniła ist-
nienie ogólnego czynnika w umiarkowanym stopniu obciążającego prawie wszystkie pozycje skali, co stanowi 
przesłankę do uznania wyniku ogólnego, jaki osoba badana uzyskuje w kwestionariuszu, za trafny wskaźnik 
poczucia koherencji7. 

Metoda zawiera również 3 skale służące do pomiaru części składowych koherencji:

 ¢ poczucia zrozumiałości (11 pozycji), 

7  M. Zwoliński. Kontrowersje dotyczące struktury czynnikowej Kwestionariusza Orientacji Życiowej (skali SOC) A. 
Antonovsky’ego. „Przegląd Psychologiczny” 2000 nr 3 s. 304.
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 ¢ zaradności (10),

 ¢ sensowności (8). 

Osoby badane ustosunkowują się do każdego twierdzenia na 7-punktowej skali. Wartość wskaźników w in-
wentarzu jest określona w następujących granicach: poczucie koherencji – 29-203, zrozumiałości – 11-77, 
zaradności – 10-77, sensowności – 8-56 punktów. Wyższy wynik liczbowy każdego wskaźnika oznacza większe 
nasilenie badanej zmiennej. 

Psychometryczne właściwości metody. Współczynniki zgodności wewnętrznej α-Cronbacha, uzyskane w 11 
różnych badaniach, wahały się od 0,84 do 0,938.

Ad 6) Skala Strategicznego Podejścia do Radzenia Sobie (SACS) S. Hobfolla (część E pakietu badawczego 
– „Jaki/jaka jestem?”). Metoda służy do badania strategii zaradczych podejmowanych w  sytuacjach trud-
nych. Do kwestionariusza zostały wybrane stwierdzenia odzwierciedlające zarówno indywidualne, jak i ko-
lektywistyczne strategie zaradcze, przy czym jako kryterium doboru służyło podejście jednostki do problemu 
i sposób wykorzystania zasobów osobistych, społecznych, stanu i materialnych. SACS zawiera 52 twierdzenia 
przedstawiające potencjalne reakcje w sytuacjach stresujących. Do każdego zdania należy ustosunkować się na 
pięciostopniowej skali   (1-zdecydowanie tak nie robiłem, 5-zdecydowanie tak robiłem). W metodzie wyod-
rębniono dziewięć podskal określonych mianem strategii zaradczych. Są nimi9: 1) działania asertywne, 2) uni-
kanie, 3)  poszukiwanie wsparcia społecznego, 4)  działania ostrożne, 5)  współpraca społeczna, 6)  działania 
instynktowne, 7) działania agresywne, 8) działania antyspołeczne, 9) działanie „nie wprost”.

Psychometryczne właściwości metody. Rzetelność mierzona współczynnikiem zgodności wewnętrznej 
α-Cronbacha na grupie 1697 osób wynosi: 0,53 – działania asertywne, 0,66 – współpraca społeczna, 0,77 – 
poszukiwanie wsparcia społecznego, 0,70 – działania ostrożne, 0,71 – działania instynktowne, 0,76- unikanie, 
047 – działanie „nie wprost”, 0,67 – działania antyspołeczne, 0,53 – działania agresywne.

Badanie osób zawodowo zajmujących się młodzieżą w różnym stopniu zagrożoną wykluczeniem społecznym 
przebiegało w dwóch etapach. 

 ¢ Etap 1.: Przeprowadzenie badań Kwestionariuszem Oceny Zachowania Zasobów – zyski i znaczenie straty 
S. Hobfolla po to, aby sprawdzić jakie kategorie zasobów oraz jakie zyski i straty kapitałowe doprowadzają 
do sukcesu zawodowego, a jaki rodzaj dystrybucji zasobów zwiększa ryzyko porażki zawodowej. Na po-
trzeby projektu dodano itemy służące pomiarowi efektywności zawodowej osób pracujących z młodzieżą. 

 ¢ Etap 2.: Na bazie uzyskanych wyników badań przeprowadzono fokusy służące uzyskaniu danych jakościo-
wych dotyczące czterech sfer funkcjonowania osób pracujących z młodzieżą w różnym stopniu zagrożoną 
uzależnieniem od substancji psychoaktywnych:

a. możliwości dysponowania zasobami, które służą efektywnej pracy zawodowej

8  A. Antonovsky. Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Warszawa Fundacja IPN 1995 s. 84-85.

9  S. Hobfoll. Stres, kultura i społeczność. Gdańsk GWP 2006 s.168-177.
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b. odczuwania deficytów kapitałowych, które uniemożliwiają osiągnięcie korzystnych wysokiej efek-
tywności zawodowej

c. możliwości pozyskiwania zasobów, dzięki którym może się zwiększyć skuteczność zawodowa

d. możliwości redukowania strat w zasobach, dzięki czemu można uniknąć porażki zawodowej.

2.4. charakteryStyka oSób badanych

Charakterystyka beneficjentów (młodzieży w różnym stopniu zagrożonej uzależnieniem). Analizy empirycz-
ne w ramach IPI3 przeprowadzono na populacji 897 osób. Próbę badawczą podzielono na cztery grupy ze 
względu na nasilenie dwóch zmiennych: używanie substancji psychoaktywnych i pochodzenie z rodzin z prob-
lemem alkoholowym. Otrzymano cztery grupy:

1. Grupę wysokiego ryzyka (N=147) obejmującą osoby używające substancji psychoaktywnych i pochodzące 
z rodzin z problemem alkoholowym.

2. Grupę o średnim ryzyku uzależnienia (N=299) obejmującą osoby używające substancji psychoaktywnych 
i nie pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym.

3. Grupę o średnim ryzyku uzależnienia (N=86) obejmująca osoby nie używające substancji psychoaktywnych 
i pochodzące z rodzin alkoholowych.

4. Grupę niskiego ryzyka (N=365) obejmującą osoby nie używające substancji psychoaktywnych i nie pocho-
dzące z rodzin z problemem alkoholowym. 

Szczegółowa charakterystyka socjo-demograficzna badanej młodzieży znajduje się w raporcie z badań ilościo-
wych dotyczącym kapitału psychospołecznego odbiorców IPI3 (młodzieży powyżej 15 r. ż. zagrożonej wyklu-
czeniem społecznym z powodu używania środków psychoaktywnych, w tym pochodzącej z rodzin z problemem 
alkoholowym), który został opracowany przez Joannę Chwaszcz.

Charakterystyka użytkowników programu (osób profesjonalnie wspierających młodzież w różnym stopniu 
zagrożonej uzależnieniem). Grupę badaną w analizach kwestionariuszowych stanowili nauczyciele, wycho-
wawcy ośrodków wychowawczych i poprawczych, kuratorzy sądowi rodzinni, pracownicy socjalni i inne osoby 
pracujące z młodzieżą o różnym poziomie ryzyka uzależnienia powyżej 15 r. ż.. 

Przebadano 403 osoby profesjonalnie zajmujących się młodzieżą w różnym stopniu zagrożoną uzależnieniem 
od substancji psychoaktywnych. Ich szczegółowa charakterystyka pod względem cech socjo-demograficznych 
znajduje się w reporcie z badań opracowanym przez dr Joannę Chwaszcz. 

W fokusie 1. (prowadzonym i opracowanym przez dr Ireneusza Siudema) uczestniczyli profesjonaliści (m.in. 
psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni, terapeuci), którzy pracują z  młodzieżą w  różnym stopniu 
zagrożoną uzależnieniem w  takich instytucjach, jak: zakład karny, zakład poprawczy, szkoła terapeutyczna, 
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kuratorium oświaty, pogotowie opiekuńcze, szkoły ponadpodstawowe, dom dziecka. Wnioski z fokusowych 
analiz jakościowych uwzględniono w części K3.

W fokusie 2. (prowadzonym i opracowanym przez dr Bernadetę Lelonek-Kuleta i mgr Małgorzatę Janczarek) 
uczestniczyły osoby, które zajmują się wspieraniem młodzieży z grup wysokiego ryzyka uzależnienia oraz mło-
dzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych. Implikacje wynikające z fokusowych analiz jakościowych 
znalazły zastosowania w części K3.

2.5.  wnioSki z badań przeprowadzonych w ramach 
innowacyjnego programu interwencyjnego dotyczące 
kapitału pSychoSpołecznego beneficjentów

Na podstawie przeprowadzonych analiz empirycznych można stwierdzić, że redukcja ryzyka uzależnienia 
w grupie młodzieży współwystępuje z kilkoma zmiennymi, które konstytuują kapitał psychospołeczny w tej 
grupie. Na tej podstawie można stwierdzić, że stanowią one czynniki ochraniające młodzież przed uzależnie-
niem od substancji psychoaktywnych. Do najistotniejszych czynników ochraniających przed uzależnieniem 
młodych osób należy zaliczyć (por. raport z badań autorstwa J. Chwaszcz): 

1. czynnik ochraniający: wysoki poziom poczucia własnej skuteczności. Niskie nasilenie ryzyka uzależnienia 
w istotny sposób współwystępuje z w ośmioma wymiarami poczucia własnej skuteczności: a) niskim nasile-
niem sytuacji trudnych w przeszłej perspektywie czasowej, b) niskim poziomem minionych porażek, c) du-
żym nasileniem minionych sukcesów, d) niewielkim poziomem aktualnych sytuacji trudnych, e) niskim 
natężeniem aktualnych porażek, f ) wysokim poziomem teraźniejszych osiągnięć, g) niewielkim nasileniem 
przewidywanych sytuacji trudnych, h) niewielkim poziomem przyszłych porażek.

2. czynnik ochraniający: dystrybucja zasobów podmiotowych – przede wszystkim a) przypisywanie im duże-
go znaczenia, b) spostrzeganie dużych zysków. 

3. czynnik ochraniający: dystrybucja zasobów stanu – przede wszystkim a) przypisywanie im dużego znacze-
nia, b) spostrzeganie dużych zysków, c) poczucie niewielkich strat. 

4. czynnik ochraniający: dystrybucja zasobów energetycznych – głównie a) przypisywanie im dużego znacze-
nia, b) spostrzeganie zysków.

5. czynnik ochraniający: dystrybucja zasobów materialnych – w głównej mierze: a) przypisywanie im dużego 
znaczenia, b) niewielkie zyski, c) duże straty.

6. czynnik ochraniający: niewielkie nasilenie problemów w wymiarze zdrowia fizycznego (somatycznego). 

7. czynnik ochraniający: niski poziom problemów w wymiarze zdrowia psychicznego.
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8. czynnik ochraniający: duże nasilenie konstruktywnych strategii radzenia sobie z problemami, które po-
legają na: a) współpracy społecznej, b) działaniach asertywnych, c) poszukiwaniu wsparcia społecznego, 
d) przemyślanych działaniach. 

9. czynnik ochraniający: niski poziom destrukcyjnych strategii radzenia sobie z problemami, które polegają 
na: a) działaniach instynktownych, b) działaniach unikowych, c) działaniach „nie wprost”, d) działaniach 
antyspołecznych, e) działaniach agresywnych.

10. czynnik ochraniający: niski poziom odczuwanych trudności rodzinnych.

11. czynnik ochraniający: pozytywne przystosowanie szkolne – głównie w wymiarze: a) niskiego poziomu 
odczuwanych trudności szkolnych w minionej perspektywie czasowej, b) niskiego poziomu odczuwanych 
problemów szkolnych w teraźniejszej perspektywie czasowej, c) dużego nasilenia sukcesów szkolnych.

2.6.  wnioSki z badań przeprowadzonych w ramach 
innowacyjnego programu interwencyjnego odnoSzące 
Się do kapitału pSychoSpołecznego użytkowników

Na podstawie wyników uzyskanych w Kwestionariuszu Oceny Zachowania Zasobów – zyski i znaczenie straty 
S. Hobfolla można stwierdzić, że skuteczność pracy zawodowej osób, które profesjonalnie zajmują się wspiera-
niem rozwoju młodzieży w różnym stopniu zagrożonej uzależnieniem zależy w dużym stopniu od dystrybucji 
zasobów. 

Uzyskane rezultaty wskazują, że wzrost efektywności pracy zawodowej wychowawców/nauczycieli/pracowni-
ków socjalnych współwystępuje z takimi procesami dystrybucji kapitału przystosowawczego, jak (por. raport 
opracowany przez dr Joannę Chwaszcz):

 ¢ Przypisywanie dużego znaczenia zasobom podmiotowym i zasobom stanu 

 ¢ Spostrzeganie wysokich zysków w wymiarze podmiotowym, stanu, energetycznym i materialnym 

 ¢ Doświadczanie niewielkich strat w zasobach materialnych i zasobach stanu.

Przy czym najsilniejsze związki zaznaczają się między wzrostem efektywności pracy specjalistów pracujących 
z  młodzieżą w  różnym stopniu zagrożoną uzależnieniem od środków psychoaktywnych a  spostrzeganiem 
wysokich zysków w zasobach podmiotowych i w  zasobach stanu (por. raport opracowany przez dr Joannę 
Chwaszcz).

W przeprowadzonej analizie empirycznej uwzględniono również związki między spadkiem efektywności pracy 
osób profesjonalnie zajmujących się młodzieżą w  różnym stopniu zagrożoną uzależnieniem a posiadanymi 
przez nich zasobami. W tym względzie istotne znaczenie posiada mechanizm strat kapitałowych. Zaprezento-
wany mechanizm przekłada się na następujące zależności: spadek efektywności działań zawodowych w badanej 
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grupie w istotny sposób współwystępuje z doświadczaniem dużych strat w kapitale (por. raport opracowany 
przez dr Joannę Chwaszcz):

 ¢ Podmiotowym

 ¢ Stanu 

 ¢ Energetycznym

 ¢ Materialnym. 

Należy również podkreślić, że największe znaczenie w analizowanym względzie posiadają dwa wymiary strat – 
w wymiarze podmiotowym i w zasobach stanu. 

Do najbardziej znaczących zasobów podmiotowych w zakresie kształtowania efektywności profesjonalnej 
pracy z młodzieżą należy (por. raport opracowany przez dr Joannę Chwaszcz):

 ¢ poczucie realizacji celów życiowych

 ¢ spostrzeganie kompetencji zawodowych

 ¢ poczucie optymizmu

 ¢ poczucie kontroli nad życiem

 ¢ umiejętność dobrego porozumiewania się

 ¢ samodyscyplina

 ¢ poczucie własnej wartości

 ¢ poczucie niezależności.

Natomiast do najbardziej znaczących zasobów stanu, które istotnie wpływają na efektywność profesjonalnej 
pracy z młodzieżą należy zaliczyć (por. raport opracowany przez dr Joannę Chwaszcz):

 ¢ wsparcie od współpracowników

 ¢ dzielenie czasu z tymi, których kocham

 ¢ stabilność rodzinną 

 ¢ pomoc w realizowaniu zadań zawodowych

 ¢ lojalność przyjaciół/kolegów z pracy.
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2.7.  możliwość kSztałtowania czynników ochraniających 
młodzież przed używaniem SubStancji pSychoaktywnych jako 
czynnik uzaSadniający urzeczywiStnienie modelu ipi3

Przesłankę uzasadniającą zainicjowanie działań w  ramach IPI3 stanowią wyniki badań, które wskazują, że 
młode osoby są w mniejszym stopniu zagrożone uzależnieniem, gdy występuje u nich większe natężenie 11 
kategorii czynników ochraniających: 

1. wysoki poziom poczucia własnej skuteczności 

2. korzystna dystrybucja zasobów podmiotowych (przypisywanie im dużego znaczenia, spostrzeganie dużych 
zysków) 

3. korzystna dystrybucja zasobów stanu (przypisywanie im dużego znaczenia, spostrzeganie dużych zysków, 
poczucie niewielkich strat) 

4. korzystna dystrybucja zasobów energetycznych (przypisywanie im dużego znaczenia, spostrzeganie zysków)

5. Korzystna dystrybucja zasobów materialnych (przypisywanie im dużego znaczenia, niewielkie zyski)

6. niewielkie nasilenie problemów w wymiarze zdrowia fizycznego 

7. niski poziom problemów w wymiarze zdrowia psychicznego

8. duże nasilenie konstruktywnych strategii radzenia sobie z problemami, które polegają na: a) współpracy spo-
łecznej, b) działaniach asertywnych, c) poszukiwaniu wsparcia społecznego, d) przemyślanych działaniach 

9. niski poziom destrukcyjnych strategii radzenia sobie z problemami, które polegają na: a) działaniach in-
stynktownych, b) działaniach unikowych, c) działaniach „nie wprost”, d) działaniach antyspołecznych, 
e) działaniach agresywnych

10. niski poziom odczuwanych trudności rodzinnych

11. pozytywne przystosowanie szkolne – głównie w wymiarze: a) niskiego poziomu odczuwanych trudności 
szkolnych w minionej perspektywie czasowej, b) niskiego poziomu odczuwanych problemów szkolnych 
w teraźniejszej perspektywie czasowej, c) dużego nasilenia sukcesów szkolnych.

Aktywności podejmowane przez beneficjentów (młodzież zagrożoną uzależnieniem) w ramach IPI3 powinny 
służyć osiąganiu takich celów, jak:

1. zwiększenie poziomu poczucia własnej skuteczności

2. uzyskanie korzystnej dystrybucji zasobów podmiotowych 

3. uzyskanie korzystnej dystrybucji zasobów stanu 
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4. uzyskanie korzystnej dystrybucji zasobów energetycznych 

5. zwiększenie częstotliwości preferowania konstruktywnych strategii zaradczych 

6. zmniejszenie częstotliwości preferowania destrukcyjnych strategii zaradczych.

Związek między angażowaniem się w działania IPI3 a zwiększeniem poziomu czynników ochraniających mło-
de osoby przed uzależnieniem ilustruje schemat 1.

Schemat 1. Znaczenie aktywności młodych osób w ramach IPI3 w realizacji celów służących obniżeniu ryzyka 
wykluczenia społecznego z powodu używania substancji psychoaktywnych 
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Aktywne uczestnictwo w IPI3 

(u beneficjentów cechujących się niekorzystnym nasileniem czynników chroniących przed uzależnieniem – m.in.: 

 ¢ niskim poziomem poczucia własnej skuteczności

 ¢ niekorzystną dystrybucją zasobów podmiotowych (niskie zyski/wysokie straty)

 ¢ niekorzystną dystrybucją zasobów stanu (niskie zyski/wysokie straty)

 ¢ niekorzystną dystrybucją zasobów energetycznych (niskie zyski/wysokie straty)

 ¢ niekorzystną dystrybucją zasobów materialnych (niskie zyski/wysokie straty)

 ¢ niską częstotliwością preferowania konstruktywnych strategii zaradczych:

o  niska preferencja współpracy społecznej 

o niska preferencja działań asertywnych, 

o niska preferencja poszukiwania wsparcia społecznego

o niska preferencja działań przemyślanych 

 ¢ wysoką częstotliwością preferowania destrukcyjnych strategii zaradczych:

o częste występowanie działań instynktownych 

o częste występowanie działań unikowych

o częste występowanie działań „nie wprost”

o częste występowanie działań antyspołecznych

o częste występowanie działań agresywnych


Specyficzne zadania w ramach realizacji projektu IPI3 służące 

uruchomieniu zasobów indywidualnych i zasobów społecznych
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Wzrost czynników ochraniających przed uzależnieniem u osób aktywnie realizujących zadania IPI3 – m.in:

 ¢ wzrost poziomu poczucia własnej skuteczności

 ¢ uruchomienie korzystnej dystrybucji zasobów podmiotowych (zwiększenie zysków/zmniejszenie strat)

 ¢ uruchomienie korzystnej dystrybucji zasobów stanu (zwiększenie zysków/zmniejszenie strat)

 ¢ uruchomienie korzystnej dystrybucji zasobów energetycznych (zwiększenie zysków/zmniejszenie strat)

 ¢ uruchomienie korzystnej dystrybucji zasobów materialnych (zwiększenie zysków/zmniejszenie strat)

 ¢ zwiększenie częstotliwości preferowania konstruktywnych strategii zaradczych w zakresie:

o  współpracy społecznej 

o działań asertywnych, 

o poszukiwania wsparcia społecznego

o działań przemyślanych 

 ¢ zmniejszenie częstotliwości preferowania destrukcyjnych strategii zaradczych w zakresie:

o działań instynktownych 

o działań unikowych

o działań „nie wprost”

o działań antyspołecznych

o działań agresywnych

Istota realizacji innowacyjnych pomysłów polega na tym, aby uruchomić psychologiczne mechanizmy kształ-
tujące czynniki chroniące młodzież przed uzależnieniem. Występowanie specyficznych zadań w ramach IPI3 
stanowi przesłankę do stwierdzenia, że wczesna interwencja socjalna wobec młodzieży zagrożonej wyklucze-
niem społecznym z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych powinna mieć charakter ciągłego 
procesu, w ramach którego młody człowiek może:

 ¢ rozwijać osobisty potencjał i różnego rodzaju kompetencje, które umożliwiają sukces osobisty,
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 ¢ wzbogacać wiedzę odnośnie osobistych i grupowych możliwości działań, dzięki którym można realizować 
cele na poziomie indywidualnym i społecznym, 

 ¢ korzystać z pomocy z zewnątrz po to, aby skutecznie radzić sobie z problemami, a tym samym skutecznie 
zapobiegać psychicznym, emocjonalnym i/lub społecznym konsekwencjom stresu.





K3: METODOLOGIA ANALITYCZNA PROCESÓW W TEMACIE
(Diagnosis & Analysis)

Spis treści:

3.1. Charakterystyka modelu wprowadzania zmian 
w poziomie funkcjonowania czynników ochraniających 
młodzież przed wykluczeniem społecznym / 51

3.2. Procesy służące pozyskiwaniu zasobów przez młodzież 
zagrożoną wykluczeniem społecznym z powodu 
używania substancji psychoaktywnych i/lub pochodzenia 
z rodzin z problemem alkoholowym w IPI3 / 54

3.3. Autorski program (B. Bedarza, A. Gamrowskiej, P. Pietras, 
M. Prucnala, V. Woźniak) „Młodzieżowe inkubatory innowacyjności” 
przeprowadzony w grupie gimnazjalistów jako przykład metodologii 
pozyskiwania zasobów przez młodzież w ramach projektu IPI3 / 58
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Procesy doprowadzające do zmian w obszarze funkcjonowania czynników ochraniających u młodzieży zagro-
żonej wykluczeniem społecznym z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w ro-
dzinie z problemem alkoholowym zostanie zaprezentowana na bazie modelu NIDA (Narodowego Instytutu 
Ds. Uzależnień w Stanach Zjednoczonych).

3.1.  charakteryStyka modelu wprowadzania zmian 
w poziomie funkcjonowania czynników ochraniających 
młodzież przed wykluczeniem Społecznym

 Model NIDA opiera się na dwóch ważnych założeniach:

1. Traktowaniu dewiacyjnego postępowania jako efektu postępowania zdrowego człowieka

2. Planowaniu działań służących zmianie dewiacyjnego postępowania na zachowanie akceptowane społecznie.

 Ad 1) Charakterystyka założenia, że postępowanie dewiacyjne jest efektem postępowania zdrowego czło-
wieka.

najważniejszym celem oddziaływań służących zapobieganiu zachowaniom dewiacyjnym jest towarzyszenie 
człowiekowi w rozwoju w taki sposób, aby umożliwić mu stawanie się w pełni wartościowym członkiem spo-
łeczeństwa, a przez to uchronić go od patologii. 

Przedstawione założenie wskazuje wyraźnie, że model NIDA przyjmuje, iż zachowanie dewiacyjne stanowi 
normalną reakcją na nieprawidłowe uwarunkowania tego zachowania. Dlatego zakres oddziaływań w obszarze 
wczesnej interwencji socjalnej powinien polegać głównie na „przewarunkowaniu” postępowania w  różnych 
sytuacjach społecznych1.

Dobrym sposobem realizacji programów w modelu NIDA jest stosowanie podejścia behawioralnego, które 
opiera się na teoriach społecznego uczenia się, zakładających, że zmiana zachowania jednostki i grupy odby-
wa się w wyniku realizowania zasad społecznego ucznia się, ponieważ dotychczasowe zachowanie dewiacyjne 
jest zdrową reakcją na nieprawidłowe wpływy otoczenia. Oddziaływania zapobiegawcze odbywają się zwykle 
w małych grupach, a podstawowym zadaniem lidera grupy jest dostarczanie pozytywnych wzmocnień dla po-
stępowania pozostałych członków społeczności oraz czuwanie nad powstaniem i utrwaleniem nowych postaci 

1  A. Goldstein. Psychological SkillTraining and the Aggressive Adolescent, W: A. Apter, A. Goldstein (red.). Youth Violence. Programs 
and prospects. New York 1986, Pergamon Press, s. 21.
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zachowania. Zatem do podstawowych celów wczesnej interwencji socjalnej w ujęciu behawioralnym powinno 
należeć2:

 ¢ Wyrównywanie braków w zachowaniu młodej osoby –m.in. w obszarze słabej umiejętności wypowiadania 
się, niskiego poziomu wiedzy, trudności w kontaktach z innymi ludźmi. Wyrównanie braków jest koniecz-
ne, ponieważ jednostka nie otrzymuje w kontekście społecznym pozytywnych wzmocnień, utrwalających 
i  rozwijających wartościowe cechy zachowania. Osoba otrzymuje natomiast wzmocnienia negatywne, 
głównie kary lub bodźce negatywne, co prowadzi do dewiacyjnych zachowań – m.in. zachowań nieade-
kwatnych społecznie, poszukiwania kontaktów z grupami dewiacyjnymi oraz do używania substancji psy-
choaktywnych. 

 ¢ Eliminowanie niewłaściwych form zachowania oraz dostarczenie silnych wzmocnień pozytywnych dla 
kształtowania postaw prospołecznych.

 ¢ Wzmocnienie kontroli własnego zachowania – przede wszystkim w obszarze umiejętności powstrzymywa-
nia szeregu reakcji i panowania nad natychmiastowym uzewnętrznianiem negatywnych emocji. 

W programach prowadzonych na bazie modelu NIDA wykorzystywane są również założenia podejścia inter-
akcyjnego. Kierunek ten zakłada, że zachowania dewiacyjne – w tym również używanie substancji psychoak-
tywnych – wynikają z istniejących zaburzeń interpersonalnych. W związku z tym wczesna interwencja socjalna 
wobec młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym powinna wykorzystywać konstruktywne relacje spo-
łeczne. Strategia kierowania interakcjami w  grupach, wykorzystująca założenia komunikacji interpersonal-
nej, bazuje na założeniu, że dewiacyjne zachowanie jest spowodowane i  podtrzymywane przez podkulturę 
rówieśniczą. Przy tym każdy członek tej podkultury jest odpowiedzialny za własne zachowanie i jest zdolny do 
zmiany tego postępowania. Zatem wczesna interwencja socjalna powinna odbywać się w grupie rówieśniczej, 
w której normy wewnątrzgrupowe stanowią silną motywację do konstruktywnych zachowań członków grupy. 
Podejście interakcyjne powinno być w szczególny sposób wykorzystywane w stosunku do starszej młodzieży, 
która silnie identyfikuje się z wzorcami zachowań rówieśniczych. Rola dorosłego specjalisty powinna sprowa-
dzać się natomiast do inicjowania i kontrolowania procesów zachodzących w grupie. Koncepcja pozytywnej 
kultury rówieśniczej opiera się również na przesłaniu, że młody człowiek jest zdolny do przyjęcia aktywnej 
roli w samodoskonaleniu. Energię do osiągania rozwoju powinno wyzwalać aktywne uczestnictwo w różnego 
rodzaju przedsięwzięciach zespołowych. Dlatego ważna jest zarówno dobra znajomość środowiska, w jakim 
realizowany jest program zapobiegający wykluczeniu społecznemu młodzieży, jak również konieczność zmia-
ny tego otoczenia – m.in. poprzez tworzenie w lokalnych społecznościach grup wsparcia dla rozwoju postaw 
prospołecznych młodzieży3. 

Ad 2) Charakterystyka założenia, że działania profilaktyczne powinny mieć planowany charakter. Drugim 
założeniem modelu NIDA jest to, że efektywność realizowanych programów zależy w dużej mierze od szczegó-
łowego planowania prowadzonych działań oraz od rzetelnej wiedzy w zakresie występujących problemów oraz 
od znajomości i wykorzystania zasobów, jakimi dysponuje lokalna społeczność w zakresie ich redukowania. 

2  Goldstein, jw. s. 43-44.

3  Goldstein, jw. s. 81-82.
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Według NIDA fazy konstruowania programu zapobiegania destrukcyjnym zachowaniom powinny obejmo-
wać 10 faz. Poniżej została zaprezentowana krótka charakterystyka każdej z nich.

 ¢ Faza 1.: Ocena potrzeb danej społeczności w zakresie profilaktyki. Obejmuje ona działania organizacyjne 
w zakresie diagnozy lokalnej społeczności dotyczącej: 1) zmiennych indywidualnych (np. wiedzy o środ-
kach odurzających, postaw wobec odurzania się, poziomu samooceny, poczucia osamotnienia, doświad-
czanych stresach, przynależności do subkultur młodzieżowych, systemu wartości, przekonań religijnych), 
2)  zmiennych rodzinnych (organizacji rodziny, używania środków psychoaktywnych przez rodziców, 
postaw wychowawczych, metod wychowawczych), 3) zmiennych rówieśniczych (zaufanie do informacji 
o środkach podawanych przez rówieśników, rówieśniczej aprobaty dla postaw dewiacyjnych), 4) zmien-
nych szkolnych (postaw wobec szkolnych programów edukacyjnych z zakresu profilaktyki, istnienia alter-
natywnych programów profilaktycznych dla uczniów z trudnościami w nauce), 4) zmiennych społecznych 
(zaangażowanie instytucji społecznych w organizowanie czasu młodzieży i rozwiązywanie ich problemów). 
Wnioski z analizy zebranych badań należy opisać. Materiał ten stanowi podstawowe źródło opracowania 
profilaktyki, ponieważ na jego podstawie ocenia się zapotrzebowanie na program profilaktyczny, a w ra-
mach programu na poszczególne strategie profilaktyczne.

 ¢ Faza 2.: Formułowanie twierdzeń problemowych dotyczących wprowadzania profilaktyki. Na tym etapie 
jest definiowana filozofia przeprowadzanych działań zapobiegawczych.

 ¢ Faza 3.: Określenie celów programu w kontekście problemów wyselekcjonowanych w fazie 1.

 ¢ Faza 4.: Przełożenie celów na zadania konstruowanego programu.

 ¢ Faza 5.: Szczegółowe opracowanie planu dotyczącego realizacji każdego zadania (kto, kiedy, gdzie, w jaki 
sposób, z kim, jak długo, jak często ma realizować zadania, ile to będzie kosztować).

 ¢ Faza 6.: Wyszczególnienie i opracowanie zapotrzebowania na zasoby ludzkie, materialne, finansowe i loka-
lowe, które są niezbędne do realizacji programu.

 ¢ Faza 7.: Określenie pomocy (ludzkiej, finansowej, technicznej) niezbędnej spoza lokalnej społeczności.

 ¢ Faza 8.: Określenie kryteriów i strategii oceny programu.

 ¢ Faza 9.: Określenie potencjalnych ograniczeń i trudności, jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji pro-
gramu.

 ¢ Faza 10.: Określenie finalnego programu działania w postaci matrycy uwzględniającej oddziaływanie róż-
nych strategii w stosunku do różnych obiektów.
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3.2.  proceSy Służące pozySkiwaniu zaSobów przez młodzież 
zagrożoną wykluczeniem Społecznym z powodu 
używania SubStancji pSychoaktywnych i/lub pochodzenia 
z rodzin z problemem alkoholowym w ipi3

Zaangażowanie beneficjentów IPI3 ma na celu wzmacnianie sześciu kategorii podmiotowych czynników 
ochraniających młode osoby przed wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od substancji psycho-
aktywnych. Działania programu IPI3 powinny w szczególny sposób przyczynić się do procesu kształtowania 
takich czynników ochraniających przed uzależnieniem, jak (por. K2):

1. zwiększenie poziomu poczucia własnej skuteczności

2. osiągnięcie korzystnej dystrybucji zasobów podmiotowych poprzez zwiększenie ich znaczenia, uruchomie-
nie spirali zysków, zahamowanie spirali strat 

3.  osiągnięcie korzystnej dystrybucji zasobów stanu poprzez zwiększenie ich znaczenia, uruchomienie spirali 
zysków, zahamowanie spirali strat 

4. osiągnięcie korzystnej dystrybucji zasobów energetycznych poprzez zwiększenie ich znaczenia, uruchomie-
nie spirali zysków, zahamowanie spirali strat 

5. zwiększenie częstotliwości stosowania konstruktywnych strategii zaradczych – m. in.: 

a. współpracy społecznej 

b. działań asertywnych 

c. poszukiwania wsparcia społecznego

d. działań przemyślanych

6.  zmniejszenie częstotliwości stosowania destrukcyjnych strategii zaradczych – głównie:

a. działań instynktownych 

b. działań unikowych 

c. działań „nie wprost”

d. działań antyspołecznych

e. działań agresywnych.

Proces pozyskiwania wymienionych powyżej zasobów psychospołecznych przez młodzież zagrożoną uzależnie-
niami powinien zostać uruchomiony poprzez aktywności podejmowane w ramach wczesnej interwencji socjal-
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nej. Użytkownicy IPI3 powinni w szczególny sposób dbać o to, aby beneficjenci programu aktywnie korzystali 
z takich form aktywności kształtujących zasoby psychospołeczne, jak: 

 ¢ udział w przekazywaniu rzetelnej wiedzy o funkcjonowaniu środowiska lokalnego

 ¢ uczenie racjonalności zachowań

 ¢ stosowanie strategii „przeprogramowania zachowań”

 ¢ uczestnictwo w dużej liczbie sytuacji służących odnoszeniu sukcesów

 ¢ uczestnictwo w dużej liczbie sytuacji o charakterze doświadczeń zastępczych

 ¢ słuchanie dużej liczby perswazji słownych

 ¢ uczestnictwo w dużej liczbie sytuacji służących pozytywnym doświadczeniom emocjonalnym.

W procesie pozyskiwania zasobów przez beneficjentów IPI3 należy też wykorzystywać zjawisko uczenia się 
nowych zachowań poprzez modelowanie społeczne. Proces modelowania społecznego polega na tym, że za-
obserwowane działanie innych tworzy rodzaj matrycy dla generatywnego zachowania osoby uczącej się, ale 
jednocześnie przejęte od innych wzory działania wychodzą poza „coś”, co osoba zobaczyła lub usłyszała. Ko-
ordynatorzy działań IPI3 powinni zatem zadbać o  zaangażowanie takich osób, które będą konstruktywnie 
modelowały skrypty poznawcze, reakcje emocjonalne i zachowania młodzieży zagrożonej uzależnieniami4. 

Należy podkreślić, że działania w IPI3 są tak skonstruowane, aby stanowiły naturalne środowisko pozyskiwa-
nia zasobów przez młodzież zagrożoną uzależnieniem. A modelowanie społeczne w naturalnym środowisku 
stanowi najbardziej skuteczne podejście w nabywaniu różnego rodzaju zasobów przystosowawczych. Dodatko-
wym argumentem, przemawiającym za powołaniem do istnienia inicjatyw w ramach IPI3 jest prawidłowość 
polegająca na tym, że proces uczenia społecznego zachodzi najszybciej, jeżeli osobie uczącej się towarzyszy 
poczucie identyfikacji z osobą modelującą nowe zachowania. Wymienione względy przemawiają za tym, aby 
przy opracowywaniu programu IPI3 uwzględnić zjawisko modelowania konstruktywnych zachowań przez 
rówieśników5.

Wydaje się, że ważnym czynnikiem wywołującym proces zmiany dystrybucji zasobów psychospołecznych 
(z niekorzystnej na korzystną) oraz proces przemiany w obszarze stosowanych strategii postępowania jest po-
czucie własnej skuteczności. Poniżej zostaną zaprezentowane argumenty, które wskazują, że wymieniony czyn-
nik odgrywa centralną rolę w systemie zmian postępowania jednostki ludzkiej. 

Argument 1.:
Poczucie własnej skuteczności decyduje o podjęciu działania, wysiłku wkładanym w jego wykonanie, wytrwa-
łości, uczuciach towarzyszących czynnościom celowym, radzeniu sobie z przeszkodami oraz o mobilizowaniu 

4  A. Bandura. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall 1986.

5  R. Braungart, M. Braungart. Why youth in youth movements? Mind & Human Interaction” nr 8 1997, s. 148–171. 



56 AUCTORIZO LIBERTAS

zasobów wewnętrznych do sprostania wymaganiom sytuacyjnym6. Przy tym warto dodać, że poczucie własnej 
skuteczności nie ma charakteru globalnego, lecz odnosi się do konkretnych zadań i sytuacji – jednostka doko-
nuje estymacji w zakresie możliwości wykonania zadania kończącego się sukcesem w określonych okolicznoś-
ciach7.

Argument 2.:
Spostrzeganie osobistej sprawczości służy uwalnianiu się od alternatywnych celów – osoba dewaluuje rezultaty 
alternatywne, których realizacja może zakończyć się porażką, a jednocześnie korzystniej wartościuje dążenia, 
w których może odnieść sukces8. Dlatego człowiek charakteryzuje się tendencją do takiego określania dążeń 
życiowych, aby mieć możliwość osiągania sukcesów za pomocą istniejących zasobów osobistych9. 

Argument 3.:
Ludzka wytrwałość w działalności intencjonalnej zależy od pozytywnych lub negatywnych wzmocnień, do-
tyczących skuteczności kolejnych kroków realizowanej aktywności. Kiedy ludzie robią postępy w kierunku 
osiągania celów, to czują się bardziej szczęśliwi, natomiast trudności w realizacji dążeń prowadzą do niskiej 
satysfakcji życiowej. Wyniki badań przekonują o większej sile pozytywnego sprzężenia zwrotnego między suk-
cesami a wzrostem motywacji kolejnych działań niż między ich negatywnym splotem, który polega na spadku 
motywacji w wyniku doświadczanych porażek10.

Argument 4.:
Im bardziej osoba wierzy w możliwość osiągnięcia upragnionego celu, tym wytrwałej do niego zmierza. Jej 
zaangażowanie wzrasta, gdy jest niezadowolona z własnych osiągnięć, ale jednocześnie świadoma posiadanych 
kompetencji umożliwiających sukces. Spadek wytrwałości w działaniach intencjonalnych stanowi konsekwen-
cję sytuacji, w których następuje osłabienie spostrzegania własnej sprawczości11. Do tego typu okoliczności 
należy zaliczyć przede wszystkim12: 

 ¢ powtarzające się porażki, mimo włożonego wysiłku w realizację dążeń, 

 ¢ brak przeświadczenia o możliwości realizacji zamiarów,

 ¢ zbyt mało informacji zwrotnych dotyczących potwierdzenia skuteczności osobistej,

 ¢ nierealistyczne i trudno osiągalne cele. 

6  R. Schwarzer. Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuacji zachowań zdrowotnych. Dotychczasowe podejścia 
teoretyczne i nowy model. W: Psychologia Zdrowia. Red. I. Heszen-Niejodek, H. Sęk. Warszawa Wyd. Nauk. PWN 1997 s. 178. 

7  Schwarzer, jw. s. 179. 

8  C. Wrosch, J. Heckhausen. Control processes before and after passing a developmental deadline: Activation and deactivation of 
intimate relationship goals. Journal of Personality and Social Psychology 1999 t. 77 s. 415-427.

9  A. Elliot, J. Faler, H. McGregor, K. Campbell, C. Sedikides, J. Harackiewicz. Competence Valuation as a Strategic Intrinsic Moti-
vation Process. Personality and Social Psychology Bulletin 2000 nr 7 s. 789-791.

10  A. Bandura. Self-efficacy. Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review 1977 t. 84 s. 191-215; Elliot i in., 
jw. s. 789-791.

11  Z. Zaleski. Atrybucyjna analiza kontynuacji i rezygnacji z celów zawodowych. Przegląd Psychologiczny 1987 nr 4 s. 974-975.

12  P. Oleś. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa Wyd. Nauk. „Scholar” 2005 s. 216-217.
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Argument 5.:
W  działaniach intencjonalnych osoba dąży do sprawowania troski nad osiąganiem zamierzonych efektów. 
W związku z tym najbardziej uniwersalne tendencje motywacyjne wiążą się z uważną obserwacją otoczenia 
i przypisywaniem sobie ostatecznego wyniku podjętych działań. Podstawowym skutkiem tej kontroli jest mo-
dyfikacja środowiska w taki sposób, aby istniała możliwość realizacji osobistych planów. Dopiero wtedy, gdy 
jest to niemożliwe, wewnętrzne procesy kontrolne prowadzą do kognitywnej transformacji dążeń (np. poprzez 
dewaluację niedostępnych celów lub stosowanie mechanizmów obronnych)13. 

Argument 6.:
Spostrzeganie własnej skuteczności prowadzi do ukształtowania poczucia wewnętrznej kontroli, które polega 
na dostrzeganiu związku między własnym działaniem a  zaistniałymi efektami podejmowanej aktywności14. 
Analizy empiryczne wskazują, że osoby z poczuciem kontroli wewnętrznej charakteryzują się większym zaan-
gażowaniem w aktywność celowościową, niezależnością sądów, bardziej konstruktywnymi strategiami zarad-
czymi w sytuacjach trudnych, wyższym wskaźnikiem samoakceptacji i niższym poziomem lęku15. 

Przyczynę zachowań patologicznych, w tym również używania substancji psychoaktywnych, stanowi przeko-
nanie wyrażające niezdolność do kontrolowania potencjalnie zagrażających wydarzeń i radzenia sobie z nimi: 
„nie poradzę sobie z tą sytuacją”16. Przeświadczenie tego typu prowadzi często do wzrostu napięcia psychiczne-
go, lęku i bezradności, które są tym większe i trudniejsze do zniesienia, im bardziej jednostka oczekuje, że po-
winna posiadać kontrolę nad zdarzeniem oraz im bardziej czuje się odpowiedzialna za jego przebieg i skutek17. 

Argument 7.:
Spostrzeganie własnej efektywności kształtuje samoocenę jednostki18. Wzrost pozytywnego stosunku do siebie 
w przypadku wysokiego poczucia osobistej skuteczności jest następstwem sytuacji, w których osoba wybiera 
trudniejsze cele, jest bardziej konsekwentna i uporczywa w podjętym działaniu, ma lepszy nastrój przy rea-
lizowanej aktywności i  optymistyczne nastawienie do przyszłości. Dodatkowo, jest ona bardziej elastyczna 
w zachowaniach, w związku z tym lepiej radzi sobie z problemami i doświadczanymi porażkami19. Związki 
między obniżaniem samooceny a przekonaniem o własnej sprawczości są natomiast konsekwencją okoliczno-
ści, w których osoba doświadcza braku wiary we własne uzdolnienia, poczucia daremności podejmowanych 
działań ze względu na doświadczane porażki, lęku przed kolejnymi niepowodzeniami, niemożności opano-
wania własnych reakcji w sytuacjach trudnych i pesymistycznego stosunku do przyszłości20. Należy również 
zauważyć, że związki między samooceną a przeświadczeniem o skuteczności osobistej są w różnym stopniu 

13  J. Heckhausen. Evolutionary perspectives on human motivation. American Behavioral Scientist 2000 t. 43 s. 1015-1029. 

14  B. Weiner. An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review 1985 t. 92 s. 548-573.

15  E. Skinner. A guide to constructs of control. Journal of Personality and Social Psychology 1996 t. 71 s. 556.

16  Oleś, jw. s. 225-226.

17  I. Ajzen, J. Madden. Prediction of goal-directed behavior: Attitudes, intentions, and perceived behavioral control. Journal of 
Experimental Social Psychology 1986 t. 22 1986 s. 453-474.

18  L. Scheier, G. Botvin, K. Griffin, T. Diaz. Dynamic growth models of self-esteem and adolescent alcohol use. The Journal of Early 
Adolescence 2000 t. 20 s. 178-209.

19  K. Aroian, A. Norris. Resilience, stress, and depression among Russian immigrants to Israel. Western Journal of Nursing Research” 
2000 t. 22 s. 54-67. 

20  G. Holden. The relationship of self-efficacy appraisals to subsequent health related outcomes: A meta-analysis. Social Work in 
Health Care 1991 t. 16 s. 53-93.
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uzmysławiane. Większa świadomość tego typu towarzyszy sukcesom niż porażkom, gdyż w przypadku osiąg-
nięć często występuje chęć potwierdzenia wartości własnego „ja”, natomiast w przypadku niepowodzeń – jego 
ochrona21. Z tego powodu ludzie są skłonni do przypisywania większego znaczenia własnej osobie w doświad-
czaniu powodzenia, natomiast do większego obciążania odpowiedzialnością czynników zewnętrznych, gdy 
przeżywają niepowodzenie22. 

3.3.  autorSki program (b. bedarza, a. gamrowSkiej, p. pietraS, 
m. prucnala, V. woźniak) „młodzieżowe inkubatory innowacyjności” 
przeprowadzony w grupie gimnazjaliStów jako przykład metodologii 
pozySkiwania zaSobów przez młodzież w ramach projektu ipi3

Faza I: Ocena potrzeb danej społeczności 

Diagnoza potrzeb

Osoby badane: 
Dziesięcioro gimnazjalistów w wieku 15 lat pochodzących z obszaru wiejskiego.

W skład grupy wchodziło 6 dziewczyn i 5 chłopców.

Metody wykorzystywane do diagnozy:
Kwestionariusz Czynników Ochraniających Młodzież przed Wykluczeniem Społecznym (wersja eksperymentalna) 

Sposób przeprowadzenia badań:
Badania zostały przeprowadzone indywidualnie, przez wypełnienie kwestionariuszy w warunkach komfortowych.

Wyniki uzyskane w diagnozie:
Wyniki uzyskane w części A wskazują, żę badana młodzież zarówno w przeszłości, jak i obecnie, sytuacje trud-
ne, sukcesy i porażki doświadcza na poziomie przeciętnym. Jednak jak wynika z analizy poziomu przyszłych 
sukcesów, to własną przyszłość widzą raczej optymistycznie. Wskazywać na to może wynik 7,3 w skali stenowej.

Wyniki uzyskane w części B dotyczące poziomu, znaczenia, zysków i strat w zasobach wskazują, że w grupie 
młodzieży zarówno poziom, jak i zyski zasobowe są wysokie. Natomiast straty są na przeciętnym poziomie. 
Straty w zasobach podmiotowych są najwyższe (6,1 w skali stenowej), a najniższe w zasobach materialnych 
()4,8 w skali stenowej)..

Wyniki uzyskane w  części C wskazują, że uczestnicy nie preferują jakiegoś określonego sposobu działania, 
stosując wszystkie badane strategie na poziomie średnim. 

21  C. Steele, J. Aronson. Stereotype threat and the intellectual test performance of African-Americans. Journal of Personality and 
Social Psychology 1995 t. 69 s. 797.

22  Zaleski, jw. s. 969-970.
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Wnioski z diagnozy
(przełożenie wyników na potrzeby odbiorców programu)

1. Wzmocnienie działań asertywnych

2. Wzmocnienie współpracy społecznej

3. Wzmocnienie p[oszukiwania społecznego wsparcia

4. Wzmocnienie poszukiwania działań przemyślanych, ostrożnych

5. Wzmocnienie szacunku w grupie

6. Obniżenie zachowań agresywnych

Faza II: Formułowanie twierdzeń problemowych dotyczących programu

Problem I
Niewystarczające aktywne prospołeczne radzenie sobie.

Problem II
Zbyt wysoki poziom zachowań agresywnych i antyspołecznych. 

Problem III
Zbyt wysoki poziom unikania podczas zmagania się z sytuacjami trudnymi. 

Problem IV
Zbyt niska samoświadomość. 

Faza III Określenie celów programu na bazie wyodrębnionych problemów 

Cel I
Wzmocnienie aktywnego i prospołecznego radzenia sobie. 

Cel II
Obniżenie poziomu zachowań agresywnych i antyspołecznych. 

Cel III
Obniżenie unikowego zmagania się z sytuacjami trudnymi. 

Cel IV
Zwiększenie samoświadomości. 

Faza IV: Przełożenie celów na zadania
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Realizacja celu I 

Zadanie 1: Budowanie wieży z pudełek od zapałek. 

Zadanie 2: Organizacja wyjazdu do Lublina na kręgle. 

Zadanie 3: Zabawa w ślepaca – tłumaczenie drogi osobie z zawiązanymi oczami.

Zadanie 4: Odgrywanie scenek z komunikatami tupu „ja”.

Zadanie 5: Łączenie przedmiotów za pomocą własnych ciał – ćwiczenie zwiększające kreatywne myślenie 
i budowanie więzi w grupie.

Realizacja celu II

Zadanie 6: Pantomimiczne odgrywanie emocji w parach.

Zadanie 7: Zabawa we wroga – wyrażanie złości.

Zadanie 8: Rozmowa na temat radzenia sobie z problemami – akcent na korzystanie ze wsparcia bliskich.

Realizacja celu III

Zadanie 9: Zabawa w etykietki – zwalczanie stereotypowego postrzegania drugiej osoby.

Zadanie 10: Zaplanowanie, przygotowanie i zrealizowanie przez każdego z uczestników zadania dla pozostałej 
części grupy.

Zadanie 11: Odgrywanie scenek, w których osoby ćwiczą asertywne parafrazowanie odpowiedzi na krytykę 
i pochwałę.

Realizacja celu IV

Zadanie 12: Do czego jest ta chusteczka? – ćwiczenie kreatywnego zastosowania.

Zadanie 13: Co w życiu daje mi pewność? – burza mózgów.

Zadanie 14: Wartościowanie bajek – moja rola w grupie.

Faza V: Szczegółowy plan realizacji każdego zadania



MODEL WCZESNEJ INTERWENCJI SOCJALNEJ 61

Plan realizacji zadania 1

Ilość i rodzaj odbiorców: 11 osób, w tym 6 dziewczyn i 5 chłopców. 

Realizatorzy: liderzy młodzieżowi 

Czas realizacji: 1,5 godziny 

Miejsce realizacji: sala z dwoma stolikami 

Forma (sposób) realizacji: Wyjaśnienie zadania. Podzielenie uczestników na dwa zespoły. Każda grupa otrzy-
muje ok. 150 pustych pudełek od zapałek. Zadaniem uczestników jest zbudowanie jak największej wieży. 
Mogą jedynie używać przygotowanych pudełek. Uczestnicy mają za zadanie wymyślenie sposobu na zbudo-
wanie budowli i wykonanie jej w taki sposób, aby po upływie wyznaczonego czasu wieża utrzymała się przez 
30 sekund. Na koniec zadania następuje omówienie, w jaki sposób uczestnicy porozumiewali się i generowali 
pomysły. Zostaje również poruszona kwestia komunikacji między nimi.

Plan realizacji zadania 2

Ilość i rodzaj odbiorców: 11 osób, w tym 6 dziewczyn i 5 chłopców. 

Realizatorzy: liderzy młodzieżowi wraz z uczestnikami

Czas realizacji: 2 godziny 

Miejsce realizacji: sala gimnastyczna/plac zabaw 

Forma (sposób) realizacji: Zadaniem uczestników jest zaplanowanie wyjazdu oraz przygotowanie niezbędnych 
rzeczy. Na początku uczestnicy robią burzę mózgów, co będzie potrzebne do zorganizowania takiego wyjazdu. 
Po szczegółowym zaplanowaniu następuje etap realizacji, podczas którego pod nadzorem liderów młodzieżo-
wych, uczestnicy rezerwują bilety i zamawiają tory. W ten sposób przełamują barierę nieśmiałości oraz uczą się 
współpracy.

Plan realizacji zadania 3

Ilość i rodzaj odbiorców: 11 osób, w tym 6 dziewczyn i 5 chłopców. 

Realizatorzy: liderzy młodzieżowi 

Czas realizacji: 2 godziny 

Miejsce realizacji: sala gimnastyczna/plac zabaw 
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Forma (sposób) realizacji: Uczestnicy są podzieleni na dwie grupy. Jedna osoba z grupy jest przewodnikiem 
pozostałych uczestników, którzy mają zawiązane oczy. Przewodnik prowadzi osoby po labiryncie stworzonym 
z kijków i sznurków. Zadanie polega na skutecznym budowaniu komunikatów i umiejętnym słuchaniu pole-
ceń. W ten sposób zwiększa się zaufanie między uczestnikami. 

Plan realizacji zadania 4

Ilość i rodzaj odbiorców: 11 osób, w tym 6 dziewczyn i 5 chłopców. 

Realizatorzy: liderzy młodzieżowi 

Czas realizacji: 2 godziny 

Miejsce realizacji: sala 

Forma (sposób) realizacji: Odgrywanie scenek, zapisywanie na papierze komunikatów i wybór prawidłowych 
komunikatów z listy, wyjaśnienie, czym jest komunikat, ilustrowanie, przekazywanie feedback`u. 

Plan realizacji zadania 5

Ilość i rodzaj odbiorców: 11 osób, w tym 6 dziewczyn i 5 chłopców. 

Realizatorzy: liderzy młodzieżowi 

Czas realizacji: 4 godziny rozłożone na 2 dni

Miejsce realizacji: sala gimnastyczna/plac zabaw

Forma (sposób) realizacji: Uczestnicy są podzieleni na dwa zespoły. Ich zadaniem jest połączenie dwóch przed-
miotów tworząc łańcuch z własnych ciał. Dodatkowym utrudnieniem jest wyznaczenie przez prowadzącego 
odpowiedniej ilości kończyn, które mogą dotykać ziemi (np. 3 ręce i 6 nóg). Korzyścią płynącą z zabawy jest 
odpowiednie budowanie komunikatów i kreatywne tworzenie rozwiązań.

Plan realizacji zadania 6

Ilość i rodzaj odbiorców: 11 osób, w tym 6 dziewczyn i 5 chłopców. 

Realizatorzy: liderzy młodzieżowi 

Czas realizacji: 2 godziny i 15 minut rozłożone na 3 dni

Miejsce realizacji: sala ćwiczeniowa
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Forma (sposób) realizacji: Losowanie karteczek z emocjami, przygotowanie przedstawienia. Odgrywanie i zga-
dywanie przez resztę grupy.

Plan realizacji zadania 7

Ilość i rodzaj odbiorców: 11 osób, w tym 6 dziewczyn i 5 chłopców. 

Realizatorzy: liderzy młodzieżowi 

Czas realizacji: 2 godziny 

Miejsce realizacji: sala ćwiczeniowa

Forma (sposób) realizacji: Rysowanie postaci, która ma za zadanie zademonstrować złość, następnie odrea-
gowanie emocji, które mogą być odpowiedzią na wcześniejszą reakcję. Na koniec uczestnicy mają za zadanie 
zamalować kartki papieru, aby rozładować nagromadzone emocje. Podsumowaniem zabawy jest rozmowa 
o odczuciach związanych z napotkanymi sytuacjami.

Plan realizacji zadania 8

Ilość i rodzaj odbiorców: 11 osób, w tym 6 dziewczyn i 5 chłopców. 

Realizatorzy: liderzy młodzieżowi 

Czas realizacji: 2 godziny 

Miejsce realizacji: sala ćwiczeniowa

Forma (sposób) realizacji: Rozmowa w kole na temat wsparcia bliskich. Wypisywanie plusów i minusów tego 
typu radzenia sobie z problemami. Poruszenie tematu problemów i ich percepcji. 

Plan realizacji zadania 9

Ilość i rodzaj odbiorców: 11 osób, w tym 6 dziewczyn i 5 chłopców. 

Realizatorzy: liderzy młodzieżowi 

Czas realizacji: 2 godziny 

Miejsce realizacji: sala ćwiczeniowa

Forma (sposób) realizacji: Uczestnicy usadowieni są w kole i każdy z nich dostaje jakąś „etykietę” – stereotyp, 
cechę charakteru, itp. Uczestnicy zachowują się w wyznaczony sposób, a grupa rozważa jakby się zachowała 
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w  danej sytuacji. Na koniec prowadzona jest rozmowa na temat zależności między spostrzeganiem osoby 
i przypisanymi jej etykietami.

Plan realizacji zadania 10

Ilość i rodzaj odbiorców: 11 osób, w tym 6 dziewczyn i 5 chłopców. 

Realizatorzy: liderzy młodzieżowi 

Czas realizacji: 1,5 h dziennie dla każdego uczestnika

Miejsce realizacji: sala gimnastyczna/plac zabaw/sala ćwiczeniowa

Forma (sposób) realizacji: Każdy z uczestników każdego dnia musi poprowadzić wymyśloną i własnoręcznie 
przeprowadzoną zabawę. To zadanie ma na celu przełamanie lęku przed wystąpieniem publicznym oraz rozbu-
dzenie kreatywności. Ponadto uczestnicy uczą się tłumaczyć polecenia oraz panować nad grupą.

Plan realizacji zadania 11

Ilość i rodzaj odbiorców: 11 osób, w tym 6 dziewczyn i 5 chłopców. 

Realizatorzy: liderzy młodzieżowi 

Czas realizacji: 6 h rozłożone na 3 dni

Miejsce realizacji: sala ćwiczeniowa

Forma (sposób) realizacji: Uczestnicy podzieleni są na grupy. Każda grupa dostaje scenkę, którą musi odegrać 
przed resztą grupy. Po przedstawieniu uczestnicy komentują, jakby się czuli w poszczególnych rolach, jakie 
emocje by im towarzyszyły i jakie mogłyby być następstwa w zachowaniu innych. 

Plan realizacji zadania 12

Ilość i rodzaj odbiorców: 11 osób, w tym 6 dziewczyn i 5 chłopców. 

Realizatorzy: liderzy młodzieżowi 

Czas realizacji: 1 h 

Miejsce realizacji: sala ćwiczeniowa
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Forma (sposób) realizacji: Wszyscy ustawieni są w kole i każdy z uczestników ma za zadanie wymyślić do czego 
może służyć chusteczka. Jest to ćwiczenie na kreatywność.

Plan realizacji zadania 13

Ilość i rodzaj odbiorców: 11 osób, w tym 6 dziewczyn i 5 chłopców. 

Realizatorzy: liderzy młodzieżowi 

Czas realizacji: 2 h 

Miejsce realizacji: sala ćwiczeniowa

Forma (sposób) realizacji: Osoby pracują wspólnie z dużym kartonem. Robiąc burzę mózgów uczestnicy mu-
sza wymyślić jak największą ilość pomysłów, co daje im pewność siebie. Po zakończeniu zadania następuje 
rozmowa z liderami na temat pewności siebie i celów stawianych na przyszłość. 

Plan realizacji zadania 14

Ilość i rodzaj odbiorców: 11 osób, w tym 6 dziewczyn i 5 chłopców. 

Realizatorzy: liderzy młodzieżowi 

Czas realizacji: 2 h 

Miejsce realizacji: sala ćwiczeniowa

Forma (sposób) realizacji: Każda z osób dostaje kartkę z 16  bajkami i musi uporządkować je w kolejności – od 
najbardziej do najmniej ulubionej. Po pierwszym etapie osoby w grupie dyskutują, które bajki są najbardziej 
atrakcyjne. Zadanie kończy się, gdy grupa osiągnie kompromis. 

Faza VI: Zapotrzebowanie na zasoby konieczne do realizacji programu

Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie 

 ¢ Liderzy młodzieżowi 

Zapotrzebowanie na zasoby lokalowe

 ¢ Sale ćwiczeniowa
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 ¢ Sala gimnastyczna

 ¢ Plac zabaw

 ¢ Kręgielnia

Zapotrzebowanie na zasoby techniczne

 ¢ Telefon 

Zapotrzebowanie na zasoby materiałowe

 ¢ Kartki papieru, długopisy, flamastry, farby, nożyczki, pudełka po zapałkach, klip chart, brystole, chustecz-
ka, kijki, sznurki. 

Zapotrzebowanie na zasoby finansowe

 ¢ 500 złotych

Faza VII: Określenie pomocy spoza lokalnej społeczności

Pomoc w zakresie zasobów ludzkich: brak

Pomoc w zakresie zasobów lokalowych: brak 

Pomoc w zakresie zasobów technicznych:  brak

Pomoc w zakresie zasobów materiałowych

 ¢ Jedzenie 

 ¢ Pudełka od zapałek

Pomoc w zakresie zasobów finansowych

 ¢ 500 złotych

Faza VIII: Określenie kryteriów i strategii oceny programu
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Kryteria oceny realizacji celu I

Ponowne przeprowadzenie badania Kwestionariuszem Czynników Ochraniających Młodzież przed Wyklucze-
niem Społecznym.

Kryteria oceny realizacji celu II

Ponowne przeprowadzenie badania Kwestionariuszem Czynników Ochraniających Młodzież przed Wyklucze-
niem Społecznym.

Kryteria oceny realizacji celu III

Ponowne przeprowadzenie badania Kwestionariuszem Czynników Ochraniających Młodzież przed Wyklucze-
niem Społecznym.

Kryteria oceny realizacji celu IV

Ponowne przeprowadzenie badania Kwestionariuszem Czynników Ochraniających Młodzież przed Wyklucze-
niem Społecznym.

Faza IX: Określenie potencjalnych trudności przy realizacji programu

Trudności przy realizacji celu I

 ¢ Brak kręgli

 ¢ Brak placu zabaw 

Trudności przy realizacji celu II: brak 

Trudności przy realizacji celu III: brak 

Trudności przy realizacji celu IV: brak 

Faza X: Określenie finalnego programu działania (harmonogram działań)
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3.4.  autorSki program (p. kuSek, k. ruSieckiej i m. ruSieckiej) 
coachingu młodzieżowego wobec młodzieży technikum 
mechanicznego jako przykład metodologii pozySkiwania 
zaSobów przez młodzież w ramach projektu ipi3

Faza I: Ocena potrzeb danej społeczności 

Diagnoza potrzeb

Osoby badane: 

Grupa chłopców w wieku 17-18 lat; uczniów Technikum Mechanicznego w Lublinie.

Metody wykorzystywane do diagnozy:

Kwestionariusz Czynników Ochraniających Młodzież przed Wykluczeniem Społecznym (wersja ekspery-
mentalna) 

Sposób przeprowadzenia badań:

Kwestionariusz przeprowadzono grupowo, w warunkach nie zapewniających pełnej swobody (uczniowie uzu-
pełniali kwestionariusz w klasie szkolnej)

Wyniki uzyskane w diagnozie:

Stopień używania substancji psychoaktywnych wynosi 4,0; jednak 80% grupy używa alkoholu czasami lub 
często.

Średnia ocen: 3,48, w tym 40% poniżej 3,0

Mocną stroną grupy jest średnie poczucie własnej skuteczności (z niewielką tendencją do wyników zawyżonych).

Mocną stronę grupy stanowią uzyskane wyniki wysokie w zakresie poziomu zasobów podmiotowych, zasobów 
stanu, zasobów energetycznych oraz zasobów materialnych. Wysokie wyniki w zakresie poziomu zasobów oraz 
zysków w zasobach mogą jednak wynikać z nieadekwatnej samooceny oraz niskiego poziomu wglądu.

Słabą stronę grupy stanowią wyniki w zakresie strategii radzenia sobie:

 ¢ w zakresie działań instynktownych 30% grupy uzyskało wynik wysoki, a 20% ma tendencje do wyników 
wysokich

 ¢ w zakresie działania „nie wprost” 30% ma tendencje do wyników wysokich, a 10% wyniki wysokie

 ¢ w zakresie działania antyspołecznego 20% ma wynik wysoki, a 10% tendencje do wyników wysokich

 ¢ w zakresie działań agresywnych 20% ma wyniki wysokie, a 20% tendencje do wyników wysokich.
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Wnioski z diagnozy
(przełożenie wyników na potrzeby odbiorców programu)

W związku z postawioną diagnozą działania programu coachingowego nakierowane będą na:

1. Zwiększenie umiejętności konstruktywnych strategii zaradczych

2. Podwyższenie samooceny

3. Podwyższenie poziomu wglądu.

Faza II: Formułowanie twierdzeń problemowych dotyczących programu

Problem I

Niewystarczające umiejętności stosowania konstruktywnych strategii zaradczych.

Problem II

Niewystarczający poziom samooceny.

Problem III

Niewystarczający poziom wglądu.

Faza III Określenie celów programu na bazie wyodrębnionych problemów 

Cel I

Poznanie i doświadczenie konstruktywnych sposobów zaradczych. Uświadomienie korzyści płynących ze sto-
sowania konstruktywnych sposobów zaradczych – np. współpracy, poszukiwania wsparcia społecznego, poszu-
kiwania celu.

Cel II

Kształtowanie bardziej adekwatnej samooceny.

Cel III

Zwiększenie wglądu.
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Faza IV: Przełożenie celów na zadania

Realizacja celu I i III

Zadanie 1: Warsztat integracyjno-zapoznawczy.

Zadanie 2: Spotkanie z trenerem Capoeira (historia życia). Warsztat i terning oraz udział w pokazie Capoeira.

Zadanie 3: Warsztat: „Jak motywować siebie i innych do działania w grupie?”

Zadanie 4: Warsztat komunikacji.

Zadanie 5: Warsztat: „Droga do celu drogą do marzeń.”

Zadanie 6: Gry zespołowe – siatkówka.

Zadanie 7: Spotkanie kończące i ognisko.

Realizacja celu II

Zadanie 8: Warsztat – asertywność.

Zadanie 9: „Deszcz wzmocnień” (ćwiczenie umiejętności przyjmowania pochwał).

Zadanie 10: Warsztat dotyczący otwartej i szczerej komunikacji oraz barier w komunikacji.

Zadanie 11: Codzienne podsumowania i prace domowe polegające na przemyśleniu.

Realizacja celu III

Zadania z celów I i III realizują cel III. 

Faza V: Szczegółowy plan realizacji każdego zadania

Plan realizacji zadania 1

Ilość i rodzaj odbiorców: 20 osób

Realizatorzy: Katarzyna Rusiecka, Monika Rusiecka, Patrycja Kusek 

Czas realizacji: 8 godzin 
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Miejsce realizacji: sala klasowa

Forma (sposób) realizacji: metoda warsztatowa 

Plan realizacji zadania 2

Ilość i rodzaj odbiorców: 20 osób

Realizatorzy: Trener i grupa Capoeira

Czas realizacji: 6 godzin (3 dni po 2 godziny)

Miejsce realizacji: sala gimnastyczna 

Forma (sposób) realizacji: zajęcia sportowe z elementami tańca i śpiewu

Plan realizacji zadania 3

Ilość i rodzaj odbiorców: 10 osób

Realizatorzy: Katarzyna Rusiecka, Monika Rusiecka 

Czas realizacji: 8 godzin 

Miejsce realizacji: sala klasowa

Forma (sposób) realizacji: metoda warsztatowa 

Plan realizacji zadania 4

Ilość i rodzaj odbiorców: 10 osób

Realizatorzy: Katarzyna Rusiecka, Monika Rusiecka, Patrycja Kusek 

Czas realizacji: 8 godzin 

Miejsce realizacji: sala klasowa

Forma (sposób) realizacji: metoda warsztatowa 
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Plan realizacji zadania 5

Ilość i rodzaj odbiorców: 10 osób

Realizatorzy: Katarzyna Rusiecka, Monika Rusiecka 

Czas realizacji: 8 godzin 

Miejsce realizacji: sala klasowa

Forma (sposób) realizacji: metoda warsztatowa 

Plan realizacji zadania 6

Ilość i rodzaj odbiorców: 20 osób

Realizatorzy: Katarzyna Rusiecka, Monika Rusiecka 

Czas realizacji: 10 godzin 

Miejsce realizacji: sala gimnastyczna

Forma (sposób) realizacji: gra zespołowa

Plan realizacji zadania 7

Ilość i rodzaj odbiorców: 20 osób

Realizatorzy: Katarzyna Rusiecka, Monika Rusiecka, Patrycja Kusek 

Czas realizacji: 10 godzin 

Miejsce realizacji: zajęcia plenerowe

Forma (sposób) realizacji: dojazd na miejsce, gry zespołowe, pieczenie kiełbasek, dyskusja podsumowująca 
projekt

Plan realizacji zadania 8

Ilość i rodzaj odbiorców: 10 osób

Realizatorzy: Katarzyna Rusiecka, Monika Rusiecka, Patrycja Kusek 
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Czas realizacji: 8 godzin 

Miejsce realizacji: sala klasowa

Forma (sposób) realizacji: metoda warsztatowa 

Plan realizacji zadania 9

Ilość i rodzaj odbiorców: 20 osób

Realizatorzy: Katarzyna Rusiecka, Monika Rusiecka 

Czas realizacji: 4 godzin 

Miejsce realizacji: sala klasowa

Forma (sposób) realizacji: dyskusja

Plan realizacji zadania 10

Ilość i rodzaj odbiorców: 20 osób

Realizatorzy: Katarzyna Rusiecka, Monika Rusiecka 

Czas realizacji: 64 godziny 

Miejsce realizacji: sala klasowa

Forma (sposób) realizacji: dyskusja

Plan realizacji zadania 11

Ilość i rodzaj odbiorców: 20 osób

Realizatorzy: Katarzyna Rusiecka, Monika Rusiecka 

Czas realizacji: 16 godzin (8 dni po 2 godziny)

Miejsce realizacji: sala klasowa oraz we własnym zakresie uczestników wykonywanie pracy domowej

Forma (sposób) realizacji: dyskusja, przemyślenia
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Faza VI: Zapotrzebowanie na zasoby konieczne do realizacji programu

Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie 

 ¢ Trener Capoeira

 ¢ Grupa Capoeira

 ¢ Organizator ogniska

Zapotrzebowanie na zasoby lokalowe

 ¢ Dwie sale klasowe

 ¢ Sala gimnastyczna

 ¢ Miejsce na ognisko

Zapotrzebowanie na zasoby techniczne

 ¢ Piłka do siatkówka

 ¢ Siatka

 ¢ Piłeczka

 ¢ Beret

 ¢ Słoik

Zapotrzebowanie na zasoby materiałowe

 ¢ Ryza papieru, mazaki, markery, taśmy klejące, nożyczki, arkusz szarego papieru, kartki samoprzylepne, 
woda, ciastka, kiełbaski.

Zapotrzebowanie na zasoby finansowe

 ¢ 500 złotych

Faza VII: Określenie pomocy spoza lokalnej społeczności

Pomoc w zakresie zasobów ludzkich 

 ¢ Zatrudnienie trenera Capoeiry
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 ¢ Osoba organizująca ognisko

Pomoc w zakresie zasobów lokalowych 

 ¢ Miejsce na ognisko

Pomoc w zakresie zasobów technicznych 

 ¢ Siatka

 ¢ Piłeczka

 ¢ Beret

Pomoc w zakresie zasobów materiałowych

 ¢ Ryza papieru, mazaki, markery, taśmy klejące, nożyczki, arkusz szarego papieru, kartki samoprzylepne, 
woda, ciastka, kiełbaski.

Pomoc w zakresie zasobów finansowych

 ¢ 500 złotych

Faza VIII: Określenie kryteriów i strategii oceny programu

Kryteria oceny realizacji celu I

Dyskusje podsumowujące prowadzone pod koniec każdego dnia zajęć.

Kryteria oceny realizacji celu II

 ¢ Dyskusje w grupie

 ¢ Indywidualne rozmowy

Kryteria oceny realizacji celu III

Wypowiedzi dotyczące siebie (początkowo sprawiało to dużą trudność uczestnikom)

Faza IX: Określenie potencjalnych trudności przy realizacji programu

Trudności przy realizacji celu I

 ¢ Niska frekwencja uczestników
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 ¢ Brak zainteresowania problematyką

Trudności przy realizacji celu II

 ¢ Niska frekwencja uczestników

 ¢ Opór 

Trudności przy realizacji celu III

 ¢ Niska frekwencja uczestników

 ¢ Opór 

Faza X: Określenie finalnego programu działania (harmonogram działań)

Cele Zadania Czas realizacji (dni)

1 2 3 4 5 6 7 8

I.

Z: 1 8 h

Z: 2 2 h 2 h 2 h

Z: 3 8 h

Z: 4 8 h

Z: 5 8 h

Z: 6 4 h

Z: 7 10 h

II.

Z: 8 8 h

Z: 9 4 h

Z: 10 10 h 10 h 10 h 12 h 12 h 10 h

Z: 11 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

III. Zadania celów I i II realizują cel III





K 4.:  PODRĘCZNIK METODOLOGICZNY I PRAKTYCZNY 
PLANOWANIA I OKREŚLENIA STRATEGII INTERWENCJI 
I PROFILAKTYKI W TEMACIE (PLANNING & STRATEGY)

4.1. Planowanie IPI3 na poziomie lokalnej społeczności – gminy / 81

4.2. Planowanie IPI3 na poziomie naboru użytkowników – 
dorosłych koordynatorów i liderów młodzieżowych / 85

4.3. Planowanie IPI3 na poziomie szkolenia użytkowników – 
dorosłych koordynatorów i liderów młodzieżowych / 92

4.4. Planowanie IPI3 na poziomie naboru odbiorców – młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu używania 
substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania 
w rodzinie z problemem alkoholowym / 95

4.5. Planowanie IPI3 na poziomie angażowania odbiorców – 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu 
używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania 
w rodzinie z problemem alkoholowym / 96
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4.1. planowanie ipi3 na poziomie lokalnej Społeczności – gminy

Istotą projektu IPI3 jest wykorzystywanie kapitału psychospołecznego po to, aby zwiększać indywidualne za-
soby rozwojowe i w ten sposób zmniejszyć ryzyko marginalizacji społecznej młodzieży z powodu uzależnienia 
od substancji psychoaktywnych. 

Dzięki uczestnictwu w działaniach IPI3 osoba zyskuje dostęp do zasobów posiadanych przez wszystkich, któ-
rzy są powiązani wzajemnym zaufaniem. Przy czym wielkość sieci, w jakiej jednostka funkcjonuje wpływa na 
rozmiar i charakter zasobów kapitału społecznego, jakim może ona dysponować1. Na podstawie przedstawio-
nych przesłanek można zatem wysunąć wniosek, że angażując się w działania IPI3 osoba inicjuje strategię in-
westycyjną, która poprzez rozwijanie własnych zasobów i wykorzystywanie kapitału społecznego, wcześniej czy 
później „zaowocuje” przyniesieniem korzyści na poziomie indywidualnym (w tym również w postaci zmniej-
szenia ryzyka uzależnienia) i społecznym. 

Znaczenie modelu propagowania promocji zdrowia w planowaniu działań na poziomie lokalnej społeczności. 
W kontekście wdrażania programu na poziomie lokalnej społeczności – np. gminy – warto posiłkować się modelem 
propagowania promocji zdrowia. Istotą tego podejścia jest podział funkcji, kompetencji i zadań w zależności od roli, 
jaka jest przypisana określonej kategorii podmiotów. W rekomendowanym modelu wyodrębniono trzy role:

 ¢ Dostawców (podmioty odpowiedzialne za logistykę i usytuowanie działań programu w lokalnej społeczności) 

 ¢ Innowatorów (podmioty odpowiedzialne za koncepcję wdrażanego programu) 

 ¢ Propagatorów (podmioty odpowiedzialne za realizację programu w stosunku do beneficjentów). 

Schemat 1. Znaczenie wyodrębnienia ról w procesie wdrażania programu IPI3 na poziomie gminy 

1  M. Adamczyk. Istota kapitału społecznego. Aplikacje profilaktyczne. W: I. Niewiadomska, M. Kalinowski (red.). Wezwani do 
działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych. Lublin Wyd. KUL 2010, s. 29-46.

Dostawca

Inowator Propagator
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Przedstawiony powyżej schemat uzasadnia trzy ważne postulaty odnoszące się do wdrażania IPI3 na poziomie 
gminy:

 ¢ Postulat pierwszy dotyczy tego, aby osoby/instytucje wdrażające projekt miały jasno określone cele, funk-
cje i zadania, które są specyficzne dla dostawców, innowatorów i propagatorów.

 ¢ Postulat drugi jest związany z tym, że podmioty przyjmujące określoną rolę w projekcie – dostawcy, inno-
watora i propagatora – nie powinny przekraczać swoich kompetencji.

 ¢ Postulat trzeci polega na tym, aby implantowanie projektu łączyło się ze ścisłą współpracą między dostaw-
cami, innowatorami i propagatorami.

Organem inicjującym działanie programu powinny być władze gminy. Podmioty odpowiedzialne za funkcjo-
nowanie lokalnej społeczności powinny zapewnić odpowiednie zasoby ludzkie i warunki – m.in. techniczne, 
lokalowe i finansowe – do realizacji tego rodzaju programu. 

Za uruchomieniem działań IPI3 przez władze gminy przemawiają następujące argumenty: 

 ¢ generowanie nowych pomysłów w obszarze strategii rozwoju gminy 

 ¢ możliwości kształtowania postaw obywatelskich wśród młodzieży 

 ¢ elastyczność działań w ramach harmonogramu realizacji strategii rozwoju gminy

 ¢ możliwości dostosowania działań do zainteresowań młodzieży działającej w ramach IPI3 

 ¢ wykorzystywanie istnienia naturalnych (najbardziej pożądanych) warunków dla redukowania ryzyka wy-
stępowania patologii na terenie gminy 

 ¢ niewielkie koszty realizowania polityki społecznej na ternie gminy.

Ukierunkowanie działalności w  ramach realizacji IPI3 może być zbieżne z  zagadnieniami konstytuującymi 
strategię rozwoju każdej gminy – m.in. w takich obszarach, jak: 

 ¢ Środowisko przyrodnicze 

 ¢ Turystyka 

 ¢ Zagospodarowanie przestrzenne 

 ¢ Ochrona środowiska naturalnego 

 ¢ Stan infrastruktury technicznej 

 ¢ Obiekty dziedzictwa kulturowego 
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 ¢ Gospodarka i rynek pracy.

 ¢ Sfera społeczna (sytuacja demograficzna, warunki i jakość życia mieszkańców). 

W działaniach programu wczesnej interwencji socjalnej mogą być również wykorzystywane dobre praktyki, 
jakie zostały wypracowanie na gruncie dwóch rodzajów inicjatyw:

a. Akademickich inkubatorów przedsiębiorczości (AIP)

b. Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości.

Ad a) Akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Inicjatywa została stworzona w 2004r. Szybko stała się 
czołową organizacją studencką w Polsce posiadającą 15 oddziałów regionalnych. Aktualnie AIP funkcjonują 
przy 31 najlepszych uczelniach w Polsce – w ich ramach funkcjonuje ponad 1350 rozwijających się firm. AIP 
umożliwiają połączenie teoretycznej wiedzy zdobytej podczas studiów z wiedzą praktyczną, którą można nabyć 
tylko i wyłącznie samodzielnie prowadząc swoją działalność.

Ad b) Inkubatory Społecznej Przedsiębiorczości (ISP). Inicjatywy tego rodzaju są tworzone przez samorząd 
terytorialny w lub organizacje pozarządowe. ISP oferują doradcze, szkoleniowe i infrastrukturalne wsparcie: 

 ¢ podmiotom ekonomii społecznej

 ¢  instytucjom rynku pracy 

 ¢ pomocy i integracji społecznej,

 ¢ osobom zainteresowanych założeniem lub działalnością na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Za inicjowaniem realizacji programu IPI3 przez samorząd terytorialny przemawiają wymienione poniżej ko-
rzyści: 

Korzyść 1.:
Działania tego rodzaju powinny przyczynić się do zwiększenia poziomu czynników ochraniających przed przyj-
mowaniem środków uzależniających przez młodzież. Jest to tym bardziej ważne, że wzmocnienie czynników 
ochraniających nastąpi w sposób wyprzedzający (proaktywny), czyli zanim pojawią się zaburzenia w funkcjo-
nowaniu somatycznym, psychicznym i/lub społecznym. 

Korzyść 2.: 
W ramach IPI3 powinno dojść do zainicjowania oddziaływań typu: jednostka-środowisko. Dzięki urucho-
mieniu tego rodzaju interakcji powinno nastąpić zmobilizowanie zasobów środowiskowych w kształtowaniu 
zdrowego stylu życia u młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od środków 
chemicznych. 
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Korzyść 3.:
Koncepcja IPI3 zakłada dużą elastyczność działań ze względu na ich dostosowanie do:

 ¢ wizji rozwoju gminy (strategii rozwoju)

 ¢ specyfiki zainteresowań młodzieży zaangażowanej w program.

Korzyść 4.:
Działanie IPI3 powinno przynosić korzyści gminie (lokalnej społeczności) z dwóch podstawowych względów: 

 ¢ Kształtowania postaw obywatelskich u młodych mieszkańców gminy (co z jednej strony może przyczynić 
się do mniejszej migracji produktywnych obywateli, zaś z drugiej – do większej identyfikacji mieszkańców 
ze środowiskiem lokalnym).

 ¢ Możliwości aplikowania innowacyjnych rozwiązań w rozwoju gminy. Realizacja tego zamierzenia wynika 
wprost z założeń profilaktyki selektywnej, w ramach której jest przewidziana różnorodność inicjowanych 
działań po to, aby wzmacniać wielowymiarowy potencjał przystosowawczy młodych osób. 

Korzyść 5.:
Działania programu ukierunkowanego na wczesną interwencję socjalną wobec młodzieży zagrożonej uzależ-
nieniem powinny cechować się dużą efektywnością ze względu na wykorzystywanie strategii rówieśniczych. Za 
przedstawionym wnioskiem przemawiają następujące argumenty:

 ¢ Młodzież najlepiej uczy się nowych zachowań i kompetencji prospołecznych w wyniku modelowania za-
chowań przez rówieśników i ćwiczenia ról w grupach rówieśniczych (programy nauczania rówieśniczego, 
programy poradnictwa rówieśniczego).

 ¢ Motywacja do angażowania się w konstruktywne działania wzrasta, gdy do tego rodzaju działań zachęcają 
rówieśnicy (programy rówieśniczego wzbudzania aktywności). 

 ¢ Koledzy stanowią bardzo dobre wsparcie w zakresie radzenia sobie z negatywną presją rówieśniczą, która 
często prowadzi do towarzyskiego używania substancji psychoaktywnych (programy pozytywnych wpły-
wów rówieśniczych). 

Korzyść 6.:
Za przyjętym modelem wczesnej interwencji przemawia także argument ekonomiczności – mianowicie, ró-
wieśnicze strategie oddziaływań z jednej strony są skuteczne (argument 4.), natomiast z drugiej – nie wymagają 
dużych nakładów ekonomicznych.

Korzyść 7.:
Za możliwością wspierania inicjatywy polegającej na realizowaniu działań IPI3 przemawia istnienie źródeł 
finansowania projektu na terenie każdej gminy.
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Korzyść 8.:
Dzięki zaangażowaniu młodych osób zagrożonych uzależnieniem z powodu używania środków chemicznych 
i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym w działania IPI3 powinna wzrosnąć zarówno 
ich osobista odpowiedzialność za własne zdrowie i rozwój osobisty, jak również zdolność zarządzania własnym 
życiem. 

Osoby odpowiedzialne za opracowywanie nowych podejść w  zakresie przeciwdziałania marginalizacji spo-
łecznej młodzieży z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub pochodzenia z rodzin z problemem 
alkoholowym powinny zapoznać władze gminy z celami inicjowanych działań. Przekonanie władz lokalnych 
do realizacji działań w zakresie wczesnej interwencji socjalnej powinno służyć 2 najważniejszym celom:

1. Wyodrębnieniu dostawców dla programu IPI3 – osób odpowiedzialnych za logistykę i usytuowanie dzia-
łań testowanych programów w lokalnej społeczności; dostawcy powinni być odpowiedzialni za stworzenie 
dogodnych warunków do realizacji zadań w ramach IPI3 – m.in. poprzez: zapewnienie potrzebnych pod-
staw finansowych, udostępnienie lokalu, dbałość o wyposażenie lokalu, dostarczanie niezbędnych materia-
łów do prowadzenia działań.

2. Wyodrębnieniu użytkowników w programie IPI3 – osób odpowiedzialnych za wprowadzanie w życie roz-
wiązań zaproponowanych przez innowatorów w takich warunkach, jakie zapewnią dostawcy. 

Na użytek wdrażanych programu IPI3 powinno dojść do ustalenia zakresu współpracy między innowatorami 
i dostawcami w różnych typach lokalnych społeczności na terenie Województwa Lubelskiego.

4.2.  planowanie ipi3 na poziomie naboru użytkowników – 
doroSłych koordynatorów i liderów młodzieżowych

Dorosłymi koordynatorami działań w  programie IPI3 powinny być osoby zajmujące się w  ramach swojej 
działalności zawodowej wspieraniem rozwoju młodzieży w różnym stopniu zagrożonej wykluczeniem społecz-
nym – na poziomie profilaktyki uniwersalnej, profilaktyki selektywnej, profilaktyki indykatywnej oraz terapii 
i/lub resocjalizacji. Do grupy użytkowników mogą zatem należeć osoby reprezentujące instytucje zajmujące 
się oświatą, wychowaniem młodzieży, zdrowiem, wypoczynkiem, pomocą społeczną, ściganiem przestępstw, 
wymierzaniem sprawiedliwości, czyli osoby reprezentujące takie podmioty, jak:

 ¢ szkoły

 ¢ ośrodki pomocy rodzinie

 ¢ organizacje pozarządowe

 ¢ policja

 ¢ sądy dla nieletnich
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 ¢ ośrodki terapii uzależnień

 ¢ kościoły i związki wyznaniowe.

Obok kryterium obiektywnego, jakim jest określona forma pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem spo-
łecznym ważne jest to, aby dorośli koordynatorzy programu IPI3 posiadali odpowiednią motywację do działań 
w projekcie innowacyjnym. Wnioski z przeprowadzonych fokusów wskazują na dwa procesy związane z dys-
trybucją zasobów – spostrzeganie zysków i doświadczanie niewielkich deficytów zasobowych , które wpływają 
na efektywność pracy osób profesjonalnie wpierających rozwój młodzieży w różnym stopniu zagrożonej uzależ-
nieniem (por. raport opracowany przez dr Ireneusza Siudema, raport opracowany przez dr Bernadetę Lelonek-
-Kuterę i mgr Małgorzatę Janczarek).

Proces 1.: generowanie zysków w zasobach, które zwiększają efektywność pracy zawodowej użytkowników. 
Badani stwierdzili, że generowanie spirali zysków w analizowanym zakresie powinno dotyczyć przede wszyst-
kim (por. raport I. Siudema; raport B. Lelonek-Kutery i M. Janczarek):

a) w wymiarze zasobów podmiotowych

 ¢ zwiększania satysfakcji z niesienia pomocy innym 

 ¢ wzrostu poczucia celowości i sensowności własnej pracy 

 ¢ zwiększania nadziei związanej z perspektywą rozwoju zawodowego 

 ¢ podwyższania autentyczności (wiarygodności) na gruncie wykonywanej pracy 

 ¢ zwiększania otwartości w relacjach z beneficjentami

 ¢ wzrostu samooceny 

 ¢ doskonalenia umiejętności interpersonalnych – m.in. w obszarze spostrzegania młodego człowieka nie 
przez pryzmat jego problemów, ale przez pryzmat zasobów i godności osobowej

 ¢ doskonalenia umiejętności organizowania własnej pracy (np. w obszarze hierarchizowania obowiązków 
i ustalania priorytetów)

 ¢ doskonalenia umiejętności w zakresie strategii zapobiegania uzależnieniom w populacji młodzieży

b) w wymiarze zasobów stanu 

 ¢ zwiększenia sensowności i efektywności pracy zespołowej

 ¢ doświadczania większego wsparcia zawodowego ze strony przełożonego i kolegów

 ¢ inicjowania wielowymiarowej współpracy z różnymi specjalistami i instytucjami
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 ¢ wypracowania przyjaznego systemu pracy (np. jasno sprecyzowany zakres obowiązków, realne oczekiwa-
nia, zrozumienie ze strony współpracowników i przełożonych)

c) w wymiarze zasobów materialnych 

 ¢ zwiększenia stabilizacji finansowej w związku z wykonywaną pracą zawodową (m. in. stałość wypłaty)

 ¢ poprawę sytuacji materialnej po to, aby umożliwić swobodne dokształcanie się oraz inwestowanie we włas-
ny rozwój (np. dostęp do najnowszej literatury).

Proces 2.: redukowanie deficytów kapitałowych, które doprowadzają do zmniejszenia efektywności pracy 
zawodowej użytkowników. W ramach tej grupy zagadnień badani uwzględnili kwestie odnoszące się do redu-
kowania takich problemów, jak (por. raport I. Siudema; raport B. Lelonek-Kutery i M. Janczarek):

 ¢ wysoki poziom stresu zawodowego (w tym również silnego niepokoju o spawy bytowe związane z niewiel-
ką stabilnością zawodową i/lub niskim wynagrodzeniem)

 ¢ duże ryzyko syndromu wypalenia zawodowego – m. in. z powodu frustracji i braku celowości działań 
zawodowych

 ¢ problemy kompetencyjne – m.in. zbyt mało doświadczona i niedofinansowana kadra, brak kompleksowej 
oferty działań, lęk przed odpowiedzialnością, zbyt mała znajomość środowiska

 ¢ częste problemy finansowe – efekty ograniczeń w tym wymiarze często polegają na brakach kadrowych, 
przeciążeniu pracą, dużą rotacją kadry, poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania, niewystarczają-
cym zapleczem technicznym

 ¢ bariery proceduralno-administracyjno-urzędnicze utrudniające wykonywanie obowiązków zawodowych 
(np. powolność pracy urzędów, niesprzyjające przepisy prawne, braki procedur działania, zbyt wolny obieg 
informacji pomiędzy placówkami, nadmierna biurokracja)

 ¢ częste występowanie konfliktów i nieporozumień z osobami nierozumiejącymi istoty pracy socjalnej 

 ¢ niechęć do przyjmowania pomocy ze strony beneficjentów (młodzieży) i ich rodziców 

 ¢ ograniczenia strukturalne i czasowe w zakresie uniwersalnej i selektywnej profilaktyki uzależnień skiero-
wanej do młodzieży.

Do selekcji dorosłych koordynatorów w IPI3 powinien zostać wykorzystany Kwestionariusz Zasobów Wycho-
wawcy/Opiekuna. Jest to narzędzie do diagnozowania psychospołecznych zasobów warunkujących skuteczność 
oddziaływań użytkowników wobec młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Eksperymentalna wersja 
kwestionariusza została opracowana na podstawie wyników badań kwestionariuszowych i fokusowych, w któ-
rych analizowano znaczenie kapitału psychospołecznego wyznaczającego efektywność pracy zawodowej osób 
pracujących z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem na etapie wczesnej interwencji socjalnej. Zawartość treścio-
wa narzędzia selekcyjnego dla dorosłych koordynatorów w IPI3 została zaprezentowana poniżej. 
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Kwestionariusz Zasobów Wychowawcy/Opiekuna

(wersja eksperymentalna)

Proszę ocenić procesy, jakim podlegają posiadane przez Panią/Pana zasoby.

Na początku proszę ustosunkować się do tego, jakie znaczenie mają dla Pani/Pana poszczególne zasoby. Do 
oceny zasobów proszę zastosować skalę, w której 1 oznacza, że dany zasób nie posiada dla Pani/Pana wcale 
znaczenia, 2 – w małym stopniu, 3 – w średnim stopniu (w umiarkowanym stopniu), 4 – w dużym stopniu, 
5 – w bardzo dużym stopniu.

Następnie proszę ustosunkować się do w jak dużym stopniu Pani/Pan pozyskał(a) określony zasób w ostatnim 
roku. Do oceny zysków w zasobach proszę zastosować skalę, w której 1 oznacza, że dany zasób nie został pozy-
skany wcale, 2 – w małym stopniu, 3 – w średnim stopniu (w umiarkowanym stopniu), 4 – w dużym stopniu, 
5 – w bardzo dużym.

Na końcu proszę ustosunkować się do w jak dużym stopniu Pani/Pan utracił (a) określony zasób w ostatnim 
roku. Do oceny strat w zasobach proszę zastosować skalę, w której 1 oznacza, że dany zasób nie został utracony 
wcale, 2 – w małym stopniu, 3 – w średnim stopniu (w umiarkowanym stopniu), 4 – w dużym stopniu, 5 – 
w bardzo dużym.

Przedstawiony powyżej sposób oceny zilustrowany został na poniższym przykładzie:

Zasób: Czas wolny

Subiektywne znaczenie zasobu: 3 [komentarz: czas wolny posiada dla mnie umiarkowane znaczenie]

Stopień zysku zasobu: 2 [komentarz: w ciągu ostatniego roku zyskałem około 30 minut dziennie, gdyż kupi-
łem zmywarkę i nie musze już ręcznie zmywać]

Stopień utraty zasobu: 5 [komentarz: w ciągu ostatniego roku straciłem mnóstwo wolnego czasu, gdyż podją-
łem naukę w szkole językowej]
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Proszę ocenić, jakie znaczenie mają 
dla Pani/Pana wymienione poniżej 
doświadczenia:

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym stopniu

1.Poczucie, że realizuję moje cele zawodowe 1 2 3 4 5

2.Poczucie zaangażowania w środowisku 
pracy 1 2 3 4 5

3.Posiadanie odpowiedniego statusu w pracy 1 2 3 4 5

4. Dobre relacje z moimi podopiecznymi 1 2 3 4 5

5.Rozumienie problemów moich podopiecznych 1 2 3 4 5

6.Umiejętne dostarczanie wsparcia moim 
podopiecznym 1 2 3 4 5

7.Zdolność uczenia podopiecznych ważnych 
umiejętności życiowych 1 2 3 4 5

8.Dostarczanie ważnej wiedzy o życiu moim 
wychowankom 1 2 3 4 5

9.Poczucie realizacji celów życiowych 1 2 3 4 5

10.Spostrzeganie kompetencji zawodowych 1 2 3 4 5

11.Poczucie optymizmu 1 2 3 4 5

12.Poczucie kontroli nad życiem 1 2 3 4 5

13.Umiejętność dobrego porozumiewania się 1 2 3 4 5

14.Samodyscyplina 1 2 3 4 5

15.Poczucie własnej wartości 1 2 3 4 5

16.Poczucie niezależności 1 2 3 4 5

17.Wsparcie od współpracowników 1 2 3 4 5

18.Dzielenie czasu z tymi, których kocham 1 2 3 4 5

19.Stabilność rodzinna 1 2 3 4 5

20.Pomoc w realizowaniu zadań zawodowych 1 2 3 4 5

21.Lojalność przyjaciół/kolegów z pracy 1 2 3 4 5

Proszę ocenić, w jakim stopniu 
wymienione poniżej zasoby zwiększyły” 
się u Pani/Pana w ostatnim roku:

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym stopniu

1.Poczucie, że realizuję moje cele zawodowe 1 2 3 4 5

2.Poczucie zaangażowania w środowisku 
pracy 1 2 3 4 5

3.Posiadanie odpowiedniego statusu w pracy 1 2 3 4 5

4. Dobre relacje z moimi podopiecznymi 1 2 3 4 5

5.Rozumienie problemów moich pod-
opiecznych 1 2 3 4 5

6.Umiejętne dostarczanie wsparcia moim 
podopiecznym 1 2 3 4 5

7.Zdolność uczenia podopiecznych ważnych 
umiejętności życiowych 1 2 3 4 5
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Proszę ocenić, w jakim stopniu 
wymienione poniżej zasoby zwiększyły” 
się u Pani/Pana w ostatnim roku:

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym stopniu

8.Dostarczanie ważnej wiedzy o życiu moim 
wychowankom 1 2 3 4 5

9.Poczucie realizacji celów życiowych 1 2 3 4 5

10.Spostrzeganie kompetencji zawodowych 1 2 3 4 5

11.Poczucie optymizmu 1 2 3 4 5

12.Poczucie kontroli nad życiem 1 2 3 4 5

13.Umiejętność dobrego porozumiewania się 1 2 3 4 5

14.Samodyscyplina 1 2 3 4 5

15.Poczucie własnej wartości 1 2 3 4 5

16.Poczucie niezależności 1 2 3 4 5

17.Wsparcie od współpracowników 1 2 3 4 5

18.Dzielenie czasu z tymi, których kocham 1 2 3 4 5

19.Stabilność rodzinna 1 2 3 4 5

20.Pomoc w realizowaniu zadań zawodowych 1 2 3 4 5

21.Lojalność przyjaciół/kolegów z pracy 1 2 3 4 5

Proszę ocenić, w jakim stopniu 
wymienione poniżej zasoby 
„zmniejszyły” się u Pani/Pana 
w ostatnim roku:

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym stopniu

1.Poczucie, że realizuję moje cele zawodowe 1 2 3 4 5

2.Poczucie zaangażowania w środowisku 
pracy 1 2 3 4 5

3.Posiadanie odpowiedniego statusu w pracy 1 2 3 4 5

4. Dobre relacje z moimi podopiecznymi 1 2 3 4 5

5.Rozumienie problemów moich pod-
opiecznych 1 2 3 4 5

6.Umiejętne dostarczanie wsparcia moim pod-
opiecznym 1 2 3 4 5

7.Zdolność uczenia podopiecznych ważnych 
umiejętności życiowych 1 2 3 4 5

8.Dostarczanie ważnej wiedzy o życiu moim 
wychowankom 1 2 3 4 5

9.Poczucie realizacji celów życiowych 1 2 3 4 5

10.Spostrzeganie kompetencji zawodowych 1 2 3 4 5

11.Poczucie optymizmu 1 2 3 4 5

12.Poczucie kontroli nad życiem 1 2 3 4 5

13.Umiejętność dobrego porozumiewania się 1 2 3 4 5

14.Samodyscyplina 1 2 3 4 5

15.Poczucie własnej wartości 1 2 3 4 5
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Proszę ocenić, w jakim stopniu 
wymienione poniżej zasoby zwiększyły” 
się u Pani/Pana w ostatnim roku:

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym stopniu

16.Poczucie niezależności 1 2 3 4 5

17.Wsparcie od współpracowników 1 2 3 4 5

18.Dzielenie czasu z tymi, których kocham 1 2 3 4 5

19.Stabilność rodzinna 1 2 3 4 5

20.Pomoc w realizowaniu zadań zawodowych 1 2 3 4 5

21.Lojalność przyjaciół/kolegów z pracy 1 2 3 4 5

Ważną rolę w  realizacji programu IPI3 odgrywają liderzy młodzieżowi. Wykorzystywanie oddziaływań ró-
wieśniczych we wczesnej interwencji socjalnej jest uzasadnione faktem, że stosowanie takiego podejścia gwa-
rantuje większą skuteczność w kształtowaniu zachowań młodych osób niż oddziaływania ze strony dorosłych. 
Zaproponowana strategia wynika z prawidłowości rozwojowej, polegającej na tym, że w okresie dorastania 
i wczesnej dorosłości zbiorowość koleżeńska stanowi system społeczny, który najsilniej wpływa na kształtowanie 
zachowań jednostki. 

Nabór rówieśniczych liderów powinien uwzględniać trzy ważne kryteria – 1) posiadanie określonych cech oso-
bowościowych, 2) preferowanie konstruktywnych strategii postępowania w obszarze funkcjonowania społecz-
nego, 3) posiadanie wysokich zasobów ochraniających przed wykluczeniem społecznym (np. sukcesy szkolne, 
barak konfliktu z prawem karnym, niska częstotliwość używania substancji psychoaktywnych, zdana matura, 
studiowanie, osiąganie sukcesów indywidualnych – np. sportowych). 

W ramach IPI3 młodzieżowi liderzy mogą realizować różnorodne zadania – mogą m. in.: 

 ¢ kształtować pozytywną presję grupy (programy pozytywnych wpływów rówieśniczych) 

 ¢ przekazywać rzetelne informacje na temat nawyków zdrowotnych i pozytywnego stylu życia (programy 
nauczania rówieśniczego) 

 ¢ kreować dla kolegów nowe role społeczne w lokalnej społeczności (programy rówieśniczego wzbudzania 
aktywności) 

 ¢ wspierać innych w trudnych sytuacjach życiowych (programy poradnictwa rówieśniczego). 

Stosowanie strategii rówieśniczej w IPI3 będzie skuteczne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:  

a. programem będzie kierowała kompetentna osoba dorosła, która rozumie rolę rówieśniczych lide-
rów, posiada wiedzę z zakresu dojrzewania i wczesnej dorosłości oraz odznacza się umiejętnością 
stosowania różnorodnych strategii profilaktycznych (np. psycholog, pedagog, nauczyciel)

b. dorosły koordynator programu powinien posiadać odpowiednie predyspozycje osobowościowe 
i kompetencje zawodowe – m.in. zdolności empatyczne, pozytywne nastawienie do młodzieży, 
kompetencje w zakresie dostarczania wsparcia informacyjnego, emocjonalnego i instrumentalne-
go, dostarczać wsparcia liderom, wnikliwie analizować wyniki działań programu
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c. koordynator powinien stanowić rodzaj „mediatora” między młodzieżą działającą w ramach IPI3, 
szkołą, rodzicami i lokalną społecznością 

d. należy odpowiednio przygotować młode osoby do pełnienia roli rówieśniczych liderów; takie osoby 
powinny przejść treningi zarówno w obszarze kompetencji intrapsychicznych oraz interpersonalnych 
(m.in. w zakresie komunikacji niewerbalnej i werbalnej, dynamiki procesów grupowych, klaryfikacji 
systemu wartości, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, organizowania programu), jak 
również w wymiarze innowacyjnych sposobów kształtowania społeczności lokalnej.

4.3.  planowanie ipi3 na poziomie Szkolenia użytkowników – 
doroSłych koordynatorów i liderów młodzieżowych

Dużą pomocą w  planowaniu programu na poziomie szkoleń powinien być model organizowania lokalnej 
społeczności, który wskazuje na to, że użytkownicy (profesjonalni koordynatorzy i młodzieżowi liderzy) po-
winni być systematycznie przygotowywani do pełnienia roli realizatorów programu, co zostało zilustrowane na 
poniższym schemacie.

Schemat 2. Etapy przygotowania użytkowników (profesjonalnych koordynatorów i młodzieżowych liderów) 
do realizacji IPI3

Etap I.: Wybór grupy beneficjentów (młodzieży zagrożonej uzależnieniem)


Etap II.: Wybór użytkowników (profesjonalnych koordynatorów i młodzieżowych liderów)


Etap III.: Przeprowadzenie wstępnych warsztatów z użytkownikami służących rozpoznaniu kompetencji


Etap IV.: Spotkanie profesjonalistów (innowatorów) z użytkownikami w celu zapoznania z ideą IPI3


Etap V.: Określenie szczegółowej zawartości programu i procedury jego koordynowania 


Etap VI: Wszechstronne treningi dla użytkowników służące zwiększaniu ich kompetencji na użytek IPI3


Etap VII: wdrożenie (realizacja) IPI3 

Informacje zaprezentowane na schemacie prowadzą do kilku istotnych konkluzji. Wśród nich należy szczegól-
ną uwagę zwrócić na następujące kwestie:

 ¢ Programu IPI3 nie mogą prowadzić osoby, które nie zostały do tego przygotowane.
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 ¢ Realizatorami działań powinny być osoby posiadające odpowiednie kompetencje – zarówno profesjonalni 
koordynatorzy, jak również młodzieżowi liderzy. 

 ¢ Osoby odpowiedzialne za działania w IPI3 powinny się zapoznać zarówno z celami projektu, jak również 
ze strategiami, które służą osiąganiu zamierzonych celów.

 ¢ Niektóre braki kompetencyjne realizatorów mogą być uzupełnione treningami. 

Zakres tematyczny szkoleń dla dorosłych koordynatorów. W eksperymentalnej wersji programu IPI3 zapro-
ponowano następujące szkolenia dla dorosłych koordynatorów:

1. Idea pracy innowacyjnej z młodzieżą na bazie koncepcji zachowania zasobów 

2. Diagnozowanie zasobów ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym 

3. Istota i formy rówieśniczego coachingu 

4. Istota i formy mediacji rówieśniczych

5. Istota i formy rówieśniczych inkubatorów innowacyjności.

W celu zapewnienia maksymalnej percepcji materiału merytorycznego przekazywanego użytkownikom przez 
trenerów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych sesji, podczas części merytorycznej powinny być wy-
korzystywane różne sposoby pracy dydaktycznej – m.in. prezentacje, przykłady, ćwiczenia.

Zakres tematyczny szkoleń dla liderów młodzieżowych. W wersji eksperymentalnej IPI3 zajęcia dla tej grupy 
użytkowników obejmowały: 

1. szkolenia z zakresu rówieśniczego coachingu 

2. szkolenia z zakresu rówieśniczych mediacji 

3. szkolenia z zakresu rówieśniczych inkubatorów innowacyjności.

Zajęcia dla liderów młodzieżowych były prowadzone metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumia-
nymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwi-
czenie swoich umiejętności. Dlatego podczas prowadzonych zajęć, oprócz prezentacji kluczowych zagadnień 
merytorycznych (wiedzy) z określonego zakresu tematycznego, były również realizowane części praktyczne, 
umożliwiające nabywanie doświadczenia poprzez ćwiczenia praktyczne oraz rozwiązywanie problemów.

W trakcie prowadzonych szkoleń z liderami młodzieżowymi w szczególny sposób powinny zostać wykorzysta-
ne następujące metody pracy: 

a. analizy przypadku; polegające na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wer-
sji wstępnej, a następnie na pozyskaniu / zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, 
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poddaniu całości  sytuacji zostaje analizie wraz z podjęciem określonych decyzji, działań lub roz-
wiązań, 

b. ćwiczenia; których istota sprowadza się do wykonywania określonego przykładowego zadania, 
a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności, 

c. symulacje; polegające na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań warunkach zbliżonych do 
rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów, 

d. dyskusje;   zarówno moderowane przez trenerów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych 
sesji, jak również  dyskusje wielokrotne (w kilku zespołach pracujących nad tym samym tema-
tem, gdzie po upływie wyznaczonego czasu, każda z grup prezentuje swoje propozycje, po czym 
następuje porównanie/ zestawienie wyników i ustalenie wspólnej propozycji dla wszystkich grup). 

Zakres tematyczny dla wspólnych szkoleń dla dorosłych koordynatorów i liderów młodzieżowych.

1. Interpretację przez dorosłych użytkowników wyników, jakie otrzymali odbiorcy w Kwestionariuszu Zasobów 
Przystosowawczych Młodzieży i w Kwestionariuszu Maudsley Addiction Profile. Na podstawie przeprowadzo-
nej diagnozy powinien być wskazany potencjału rozwojowy odbiorców w poszczególnych grupach. W trak-
cie interpretacji powinna istnieć możliwość superwizji z diagnostą. 

2. Konstruowanie strategii oddziaływań w  kontekście uzyskanych wyników badań diagnostycznych autor-
skich programów zapobiegających wykluczeniu społecznemu młodzieży z  powodu używania substancji 
psychoaktywnych i/lub pochodzenia z  rodziny z  problemem alkoholowym. Skonstruowane programy 
oddziaływań powinny cechować się adekwatnością w  stosunku wzmacniania czynników ochraniających 
młodzież przed wykluczeniem społecznym. Strategia działań w stosunku do odbiorców powinna bazować 
na modelu NIDA, który jest konstytuowany przez następujące elementy: a)  ocena potrzeb odbiorców 
w zakresie konstruowanego programu, b) formułowanie twierdzeń problemowych dotyczących programu, 
c) określenie celów programu w kontekście wyselekcjonowanych zasobów, d) przełożenie celów na zada-
nia, e) szczegółowe opracowanie planu dotyczącego realizacji każdego zadania, f ) wyszczególnienie i opra-
cowanie zapotrzebowania na zasoby konieczne do realizacji programu, g) określenie pomocy (ludzkiej, 
finansowej, technicznej) niezbędnej spoza lokalnej społeczności, h) określenie kryteriów i strategii oceny 
programu, i) określenie potencjalnych ograniczeń i trudności, jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji 
programu, j) Określenie finalnego programu działania.

W trakcie szkoleń dla zespołów specjalistyczno-rówieśniczych w szczególny sposób powinny być wykorzystane 
metody twórczego myślenia;  ułatwiające kreowanie nowych rozwiązań i wypracowywanie nowego spojrzenia 
na problemy związane z zapobieganiem wykluczenia społecznego młodzieży.

W eksperymentalnej wersji IPI3 opracowanie autorskich programów odbywało się w zespołach 3-osobowych. 
Każdy zespół składał się z 1 dorosłego koordynatora i 2 liderów młodzieżowych. 
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4.4.  planowanie ipi3 na poziomie naboru odbiorców – młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem Społecznym z powodu używania SubStancji pSychoaktywnych 
i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym

Selekcjonowanie odbiorców będzie się odbywało według dwóch typów kryteriów:

a. psychologicznych 

b. obiektywnych.

Ad a) Wykorzystanie kryteriów psychologicznych w selekcji odbiorców. W selekcji odbiorców programów 
IPI 3 powinny zostać uwzględnione następujące kategorie czynników ochraniających młodzież przed wyklu-
czeniem społecznym z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub pochodzenia z rodziny z proble-
mem alkoholowym: 

1. poziom poczucia własnej skuteczności 

2. dystrybucja zasobów podmiotowych 

3. dystrybucja zasobów stanu 

4. dystrybucja zasobów energetycznych 

5. dystrybucja zasobów materialnych 

6. nasilenie współpracy społecznej (konstruktywnej strategii radzenia sobie z problemami)

7. natężenie działań asertywnych (konstruktywnej strategii radzenia sobie z problemami)

8. poziom poszukiwania wsparcia społecznego (konstruktywnej strategii radzenia sobie z problemami)

9. nasilenie przemyślanych działań (konstruktywnej strategii radzenia sobie z problemami)

10. natężenie działań instynktownych (destrukcyjnej strategii radzenia sobie z problemami)

11. poziom działań unikowych (destrukcyjnej strategii radzenia sobie z problemami)

12. nasilenie działań „nie wprost” (destrukcyjnej strategii radzenia sobie z problemami)

13. natężenie działań antyspołecznych (destrukcyjnej strategii radzenia sobie z problemami)

14. nasilenie działań agresywnych (destrukcyjnej strategii radzenia sobie z problemami).

Diagnozowanie nasilenia wymienionych powyżej powinno odbywać się za pomocą wystandaryzowanego na-
rzędzia Kwestionariusza Zasobów Przystosowawczych Młodzieży I. Niewiadomskiej. Dodatkowo osoby badane 
powinny być zbadane metodą: Maudsley Addiction Profile J. Marsdena, D. Stewarda, D. Besta. 



96 AUCTORIZO LIBERTAS

Kwalifikowanie odbiorców do programów IPI 1-3 powinno odbywać się na podstawie dwojakiego typu wy-
ników: 

1. niskiego poziomu czynników ochraniających przed marginalizacją społeczną (wyniki w  Kwestionariuszu 
Zasobów Przystosowawczych Młodzieży) 

2. dużej częstotliwości używania substancji psychoaktywnych (wyniki w Kwestionariuszu Maudsley Addiction 
Profile). 

Ad b) Wykorzystanie kryteriów obiektywnych w selekcji odbiorców. W selekcji odbiorców powinien zostać 
uwzględniony przynajmniej jeden z wymienionych czynników obiektywnych:

 ¢ używanie alkoholu 

 ¢ używanie innych substancji psychoaktywnych 

 ¢ pochodzenie z rodziny z problemem alkoholowym.

4.5.  planowanie ipi3 na poziomie angażowania odbiorców– 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem Społecznym 
z powodu używania SubStancji pSychoaktywnych i/lub 
funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym

Istota realizacji autorskich programów oddziaływań w  ramach IPI3 powinna polegać na stworzeniu oferty 
działań dla młodych osób odznaczających się niskim poziomem czynników ochraniających przed wyklucze-
niem społecznym z powodu używania środków chemicznych lub funkcjonowania w rodzinie z problemem 
alkoholowym. 

Realizacja zadań w obszarze wczesnej interwencji socjalnej powinna doprowadzić u młodych osób do wzmoc-
nienia podmiotowych czynników ochraniających młodzież przed uzależnieniem – do wzrostu poczucia własnej 
skuteczności, do korzystnej dystrybucji zasobów o charakterze podmiotowym, stanu, energetycznym i mate-
rialnym, do zwiększenia częstotliwości stosowania konstruktywnych strategii zaradczych oraz do zmniejszenia 
częstotliwości wykorzystywania destrukcyjnych sposobów radzenia sobie z problemami. 

Angażowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w  działania zorganizowane w  ramach IPI3 
opiera się na założeniu, że młode osoby podejmują zachowania ryzykowne pomimo posiadania odpowiedniej 
wiedzy na temat zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Tego rodzaju zachowanie 
wynika z faktu, że dzięki używaniu środków chemicznych mogą zaspokajać określonego rodzaju potrzeby lub 
też osiągać subiektywne korzyści. Zatem używanie środków uzależniających często wynika z tego, że młodzie-
ży brakuje kompetencji i umiejętności w zaspokajaniu ważnych potrzeb i/lub osiąganiu określonych celów. 
Programy autorskie w  ramach IPI3 powinny zatem pomóc młodym osobom w  rozwijaniu podstawowych 
umiejętności życiowych, a w konsekwencji wzmocnić czynniki ochraniające przed uzależnieniem. Dla osób 
angażujących się w działania wczesnej interwencji socjalnej (IPI3) mogą być zorganizowane zajęcia edukacyjne 
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(warsztatowe) prowadzone przez profesjonalistów z  zakresu wzmacniania podmiotowych zasobów niezbęd-
nych do tego, aby konstruktywnie radzić sobie z codziennymi problemami. W ramach tego rodzaju warsztatów 
kształtowane są kompetencje dotyczące2:

 ¢ wyznaczania celów życiowych

 ¢ podejmowania decyzji

 ¢ budowania adekwatnej samooceny

 ¢ radzenia sobie ze stresem

 ¢ radzenia sobie z presją społeczną 

 ¢ asertywności

 ¢ rozwiązywania konfliktów

 ¢ dobrego komunikowania się z innymi

 ¢ poszukiwania i udzielania wsparcia.

Działania w ramach programu wczesnej interwencji socjalnej powinny być oparte na skoordynowanych dzia-
łaniach małych grup młodzieżowych. Liczba grup powinna zależeć od członków, a charakter działań – od za-
interesowań uczestników. Aktywność grupowa powinna znajdować się pod jednoczesną kontrolą dwóch osób: 
liderów młodzieżowych oraz dorosłych koordynatorów. Przedstawione powyżej zależności ilustruje schemat 3.

Schemat 3. Przykładowa struktura osób biorących udział w działaniach IPI3 

Informacje przedstawione na schemacie 3. wskazują, że IPI3 powinno mieć określoną strukturę, która jest 
wyznaczana przez charakter realizowanych pomysłów na zwiększenie zasobów ochraniających młodzież przed 
wykluczeniem społecznym z  powodu używania środków uzależniających i/lub funkcjonowania w  rodzinie 

2  Z. Gaś. Profilaktyka uzależnień. Warszawa: WSiP 1994.

Struktura 
programu IPI3

Dorosły koordynator
Lider młodzieżowy

Odbiorcy uczestniczący 
w programie 

rówieśniczych mediacji

Użutkownicy:
Dorosły koordynator
Lider  młodzieżowy 

Odbiorcy uczestniczący 
w programie rówieśniczeg 

 coachingu

Dorosły koordynator
Lider młodzieżowy

Odbiorcy uczestniczący 
w programie 

rówieśniczych inkubatorów 
innowacyjności
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z problemem alkoholowym. Struktura grupy powinna odznaczać się dużą elastycznością zarówno w zakresie 
realizowanych zadań, jak również składu grupy (wśród odbiorców działań powinna być młodzież cechująca się 
niskimi, średnimi i wysokimi zasobami ochraniającymi przed wykluczeniem społecznym). Osoby odpowie-
dzialne za realizację programu (profesjonalni koordynatorzy i młodzieżowi liderzy) powinni dbać w szczególny 
sposób o nawiązywanie nieformalnych relacji przez uczestników zajęć, ponieważ adolescenci i młodzi dorośli 
przypisują większe znaczenie kontaktom nieformalnym niż formalnej przynależności.

Należy również podkreślić, że uczestnictwo młodzieży w wysokim stopniu zagrożonej wykluczeniem społecz-
nym w  działaniach IPI3 stanowi rodzaj alternatywy dla destrukcyjnego stylu życia. Środowisko stworzone 
dzięki realizacji IPI3 powinno zatem spełniać dwie funkcje w stosunku do osób zagrożonych uzależnieniem:

 ¢ stanowić alternatywę w stosunku do ich dotychczasowego zachowania 

 ¢ wspierać kształtowanie konstruktywnego stylu życia.

Tworzenie alternatyw opiera się na założeniu, że zaspakajanie potrzeb młodego człowieka w  sposób akcep-
towany społecznie i dający mu satysfakcję sprawi, że nie będzie podejmował działań destrukcyjnych (w tym 
również zachowań polegających na używaniu środków uzależniających). Kreowanie alternatyw w środowisku 
odbiorców i użytkowników IPI3 powinno być skuteczne w sytuacji, gdy osoby koordynujące działania 
w ramach programu będą zwracały uwagę na takie czynniki, jak: 

 ¢ wskazywanie na nowe aktywności, które z jednej strony są akceptowane społecznie, a z drugiej sprzyjają 
rozwojowi młodego człowieka 

 ¢ częste stosowanie pozytywnych wzmocnień dla osób uczestniczących w działaniach IPI3 

 ¢ częste wzmacnianie mechanizmu polegającego na pozytywnej presji rówieśniczej 

 ¢ częste inicjowanie okoliczności wymagających wspólnej praca 

 ¢ ukierunkowanie działań w  IPI3 na osiąganie wartościowych celów, które jednocześnie są akceptowane 
przez lokalną społeczność

 ¢ częste dopuszczanie młodych osób do współtworzenia programu 

 ¢ dostosowanie programu do potrzeb uczestników 

 ¢ inicjowanie takich działań, które prowadzą do doświadczania subiektywnej satysfakcji i z  tego powodu 
stanowią alternatywę (przeciwwagę) w stosunku do odurzania się.

W eksperymentalnej wersji programu IPI3 przyjmuje się, że grupa realizująca jeden projekt autorski powinna 
składać się z: 
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 ¢ 10 odbiorców (posiadających różne nasilenie czynników ochraniających przed wykluczeniem społecznym 
– przynajmniej 30% odbiorców powinno odznaczać się niskim poziomem czynników ochraniających)

 ¢ 2 liderów młodzieżowych 

 ¢ 1 dorosłego koordynatora.

Eksperymentalna wersja autorskich programów w ramach IPI3 będzie ukierunkowana na trzy typy zagadnień:

1. rówieśniczy coaching

2. rówieśnicze mediacje

3. rówieśnicze inkubatory innowacyjności. 

Ad 1) Autorskie programy o charakterze rówieśniczego coachingu. W oddziaływaniach rówieśniczych o cha-
rakterze coachingu szczególna uwaga zostanie poświęcona ujęciu, jakie zostało zaproponowane przez D. Kolba, 
w którym zwraca się uwagę na demonstracje i praktykę oraz na potrzeby osób uczących się nowych zachowań 
– m.in. na:

a. potrzebę dynamiczności: ludzie uczą się najlepiej, gdy stoją przed nimi wyzwania, preferują „wrzu-
cenie na głęboką wodę”, 

b. potrzebę refleksyjności: osoby muszą mieć czas na przemyślenie otrzymanych informacji, analizę 
różnych przypadków rozwiązań, analizują poglądy i doświadczenia innych ludzi, 

c. potrzebę praktyczności: ludzie muszą być przekonani, że to, czego się uczą jest im potrzebne i ma 
zastosowanie w praktyce, 

d. potrzebę teoretyczności: człowiek uczy się przez logiczną analizę modeli, teoretycznych struktur 
lub idei. 

Dla zagwarantowania lepszej możliwości percepcji i rozwoju kompetencji, rówieśnicze spotkania coachingowe 
powinny być prowadzone zgodnie z cyklem uczenia się, na który składa się cztery etapy: etap I – doświadczenie 
, etap II – obserwacja i refleksja nad doświadczeniem, etap III – wyciąganie wniosków , etap IV – planowanie 
dalszych działań. 

Ad 2) Autorskie programy o charakterze rówieśniczych mediacji. W tym obszarze działań liderzy młodzie-
żowi razem z odbiorcami będą przepracowywać kwestie dotyczące: a) spostrzegania kryzysu w zachowaniach 
rówieśników, b) czynników zwiększających ryzyko wystąpienia kryzysu u młodych osób, c) konstruktywnych 
strategii radzenia sobie ze stresem i z kryzysem, e) zwracania się o pomoc w sytuacji doświadczania kryzysu, 
f ) konstruktywnych strategii radzenia sobie z przemocą. 

W sposób szczególny zostanie potraktowane kształtowanie dojrzałych postaw wobec konfliktu jako zjawiska 
naturalnego oraz ukazanie możliwości wykorzystania umiejętności mediacyjnych w przeciwdziałaniu powsta-



waniu i  eskalacji konfliktów w środowiskach szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych. Wyposażeni w wiedzę 
z zakresu technik mediacyjnych liderzy młodzieżowi będą mogli przekazywać odbiorcom treści dotyczące: a) 
konfliktu – jego istoty, rodzajów dynamiki; specyfiki konfliktów wśród młodzieży, b) dojrzałych postaw wobec 
konfliktu, c) pracy z konfliktem – jego struktury i przebiegu, d) technik stosowanych w trakcie pracy negocja-
cyjnej i mediacyjnej, e)  ugody i jej psychologicznym aspektom.

Ad 3) Autorskie programy o charakterze rówieśniczych inkubatorów innowacyjności. Celem tego rodzaju 
oddziaływań jest uruchomienie potencjału odbiorców – młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – 
związanego z zachowaniami kreatywnymi w zakresie celów zdefiniowanych przez młodzież. Istotą zajęć jest 
koncentracja na twórczym i konstruktywnym podejściu do podejmowanych problemów, kształtowanie otwar-
tego stylu myślenia i gotowości do przyjmowania niekonwencjonalnych rozwiązań.

Zatem w sposób szczególny działania rówieśnicze będą skoncentrowane na ukazywaniu mechanizmów inno-
wacyjności, zwróceniu uwagi na sposoby wyzwalania i kształtowania tego rodzaju postaw i umiejętności. Praca 
z odbiorcami będzie się opierała przede wszystkim na treningu praktycznych umiejętności. Szczególne zadanie 
lidera młodzieżowego będzie polegało na ukierunkowaniu myślenia i  działania odbiorców na uzyskiwanie 
oczekiwanych rezultatów. W oparciu o wskazane zadania odbiorcy będą podejmować określone prace w zespo-
łach, przy jednoczesnym ukierunkowaniu i wspieraniu przez lidera młodzieżowego.
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5.1.  wprowadzenie do ipi3 – modelu wczeSnej interwencji 
Socjalnej wobec młodzieży powyżej 15 r. ż. zagrożonej 
wykluczeniem Społecznym z powodu uzależnienia, w tym 
pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym

5.1.1. Założenia IPI3

Założenie 1.: 
Model IPI3 powinien stanowić strategię, w ramach której młodzież będzie uczyła się postępowania pełniącego 
alternatywną funkcję w stosunku do tego, jakie zadania spełniają środki chemiczne u osób, które używają czę-
sto tego typu środków. Zatem:

1. Wczesna interwencja socjalna powinna dostarczyć młodym osobom konstruktywnych strategii zaradczych 
w zakresie radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi, a w szczególności z sytuacjami trudnymi. Wy-
nika to z  faktu, że osoby używające środków chemicznych cechuje brak adekwatnych umiejętności po-
znawczo-behawioralnych do radzenia sobie z problemami (ich ubóstwo lub sztywność), przy jednoczesnym 
przeświadczeniu, że substancja psychoaktywna jest skuteczną metodą rozwiązywania problemów. 

2. IPI3 powinno wskazać, jak u młodzieży zagrożonej uzależnieniem zwiększać poczucie własnej skuteczności. 
Takie ukierunkowanie działań w IPI3 uzasadnia fakt, że osoby używające środków chemicznych odzna-
czają się niskim poczuciem własnej skuteczności w zakresie radzenia sobie z problemami, a jednocześnie 
pozytywnymi oczekiwaniami wobec efektów używania środka chemicznego w określonej sytuacji – przede 
wszystkim jako dobrego sposobu redukcji napięcia i oderwania się od aktualnych problemów. 

3. Wczesna interwencja socjalna wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniami powinna uwzględniać kształ-
towanie zachowań celowych, ponieważ osoby chronicznie używające substancji psychoaktywnych cechują 
się brakiem motywacji do zmagania się z problemami życiowymi – m.in. niską tolerancją na trudności, 
nawarstwianiem się przeżywanych porażek, tendencją do rezygnacji z wysiłku i poszukiwaniem „łatwych 
rozwiązań”. 

4. IPI3 powinno kłaść nacisk na utrwalanie konstruktywnych zachowań – m.in. współpracy społecznej, po-
szukiwanie społecznego wsparcia, działań rozważnych, działań asertywnych – stanowiących alternatywę 
wobec posiadania utrwalonych wzorców używania substancji psychoaktywnych przez młodzież w wysokim 
stopniu zagrożoną uzależnieniem, w tym również wzorców rodzinnych, jakie posiada młodzież pochodząca 
z rodzin z problemem alkoholowym.
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5. Działania stosowane w ramach wczesnej interwencji socjalnej wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem 
powinny stanowić również alternatywę wobec wyuczonych zachowań o charakterze nałogowym, uniko-
wym, agresywnym i/lub antyspołecznym.

Założenie 2.:
Wymienione powyżej zmiany zachowania powinny stanowić efekt kształtowania odpowiedniej dystrybucji 
zasobów psychospołecznych – przede wszystkim wzmacniania spirali zysków kapitałowych i hamowania spirali 
strat w zasobach oraz poczucia własnej skuteczności w zakresie prospołecznych działań. Zatem istotą progra-
mu IPI3 powinno być wzmacnianie takich zasobów psychospołecznych, które na etapie wczesnej interwencji 
socjalnej stanowią czynniki ochraniające przed wykluczeniem społecznym z powodu używania środków che-
micznych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym, a w dalszej perspektywie – czynniki 
ochraniające przed uzależnieniem od tego rodzaju substancji.

Założenie 3.:
Strategie w IPI3 powinny być tak skonstruowane, aby kształtowanie u młodzieży zagrożonej uzależnieniem we-
wnętrznych zasobów przystosowawczych odbywało się dzięki wykorzystaniu kapitału zewnętrznego – w szcze-
gólności zasobów, jakimi dysponują konstruktywne grupy rówieśnicze. 

5.1.2. Zapotrzebowanie na IPI3
Argumenty uzasadniające zapotrzebowanie na innowacyjne programy wczesnej interwencji wobec młodzie-
ży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia stanowią rekomendacje Państwowej Agen-
cji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (centralnego organu w  zakresie przeciwdziałania problemom 
alkoholowym w Polsce) dotyczące strategii, które w szczególny sposób przyczyniają się do przeciwdziałania 
uzależnieniom. PARPA w szczególny sposób rekomenduje takie działania, jak:

 ¢ Programy wdrażania metod wczesnej diagnozy i interwencji. Państwowa Agencja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych rekomenduje działania związane z wczesnym wykrywaniem rozwijających się proble-
mów alkoholowych. Programy wczesnej diagnozy powinny służyć przesiewowi i wychwyceniu osób, któ-
rych styl picia skutkuje problemami zdrowotnymi, a także w przyszłości może prowadzić do uzależnienia. 
Odpowiednio przeszkolone osoby mogą prowadzić działania w obszarze wczesnej interwencji socjalnej, 
które pozwalają: 

1. zminimalizować liczbę problemów zdrowotnych i społecznych z powodu używania substancji psy-
choaktywnych, 

2. ograniczyć ilość nowych przypadków uzależnienia, 

3. kierować do specjalisty osoby, u których występuje wysokie ryzyko uzależnienia. 

 ¢ Programy doskonalenia i rozwijania form i metod pomocy dla dzieci z rodzin alkoholowych. W ramach 
tego rodzaju programów szczególny nacisk powinien być położony na: 

1. podwyższenie poziomu kompetencji wychowawców pracujących z dziećmi alkoholików, 
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2. podwyższenie jakości metod pracy z dziećmi alkoholików z różnych grup wiekowych, 

3. zwiększenie zaangażowania młodzieżowych liderów w działania grup samopomocowych, 

4. podwyższenie poziomu wsparcia dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem ze strony dorosłych.

 ¢ Programy rozwijania profilaktyki środowiskowej w zakresie problemów alkoholowych. Działania prowa-
dzone w tym zakresie powinny zmierzać do osiągnięcia następujących celów: 

1. dostarczania specjalistom (m.in. nauczycielom i wychowawcom) wiedzy i kompetencji w zakresie nowo-
czesnych strategii profilaktycznych, 

2. upowszechniania nowoczesnych technologii profilaktycznych, 

3. wspierania liderów młodzieżowych w  zakresie wdrażania oddziaływań profilaktycznych adresowa-
nych do populacji młodych dorosłych.

5.1.3. Użytkownicy IPI3
Formuła IPI3 powinna być wykorzystywana przez wszystkie podmioty (prawne i fizyczne) odpowiedzialne za 
wspieranie rozwoju młodzieży w różnym stopniu zagrożonej uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. 
W wymiarze instytucjonalnym program może być wykorzystywany przez:

 ¢ władze samorządu terytorialnego

 ¢ szkoły

 ¢ ośrodki pomocy rodzinie

 ¢ organizacje pozarządowe

 ¢ policję

 ¢ sądy dla nieletnich

 ¢ ośrodki terapii uzależnień

 ¢ kościoły i związki wyznaniowe.

Natomiast na poziomie indywidualnym programem mogą być zainteresowani psychologowie, pedagodzy, pra-
cownicy socjalni, kuratorzy sądowi.
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5.2.  diagnoza Sytuacji (problemu, odbiorców i użytkowników), 
uwarunkowania  i uzaSadnienie konieczności realizacji 
programu wobec młodzieży powyżej 15 r. ż. zagrożonej 
wykluczeniem Społecznym z powodu uzależnienia, w tym 
pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym

Diagnoza sytuacji na użytek konstruowania IPI3 zostanie ukazana w kontekście wniosków z trzech rodzajów 
analiz:

1. Raportu z 2009 roku dotyczącego „Zakresu zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz postaw 
i  zachowań młodzieży wobec substancji psychoaktywnych w Województwie Lubelskim”, opracowanego 
przez A. Siudem, I. Siudema

2. Raportu z 2010 roku z badań ilościowych dotyczącego „Kapitału psychospołecznego odbiorców – młodzie-
ży powyżej 15 r. ż. zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu używania środków psychoaktywnych, 
w tym pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym”, opracowanego przez J. Chwaszcz 

3. Raportu z 2010 roku z badań ilościowych dotyczącego „Kapitału psychospołecznego wyznaczającego efek-
tywność pracy zawodowej użytkowników – osób pracujących z  młodzieżą zagrożoną wykluczeniem na 
etapie wczesnej interwencji socjalnej”, opracowanego przez J. Chwaszcz.

5.2.1.   Diagnoza problemu dotyczącego zakresu zjawiska używania sub-
stancji psychoaktywnych oraz postaw i zachowań młodzieży wo-
bec substancji psychoaktywnych w Województwie Lubelskim na 
podstawie raportu przedstawionego w 2009 roku przez A. Siudem, 
I. Siudema.

Cel badań: Określenie natężenia i zakresu zjawiska używania na terenie Województwa Lubelskiego substancji 
psychoaktywnych oraz postaw i  zachowań mieszkańców województwa, w tym młodzieży, wobec substancji 
psychoaktywnych.

Próba badawcza i procedura badania: Badanie wykonane było metodą ankiety, przeprowadzanej indywidual-
nie na reprezentatywnej próbie 1500 osób uzupełnionej o wywiady indywidualne. Dobór respondentów był 
wykonany procedurą losową – wielostopniową, tak zaplanowaną, aby dać wojewódzką reprezentatywną próbę 
losową. 

Wnioski z przeprowadzonych badań: Wyniki przeprowadzonych w 2009 roku analiz wskazują wyraźnie, że 
w Województwie Lubelskim w ciągu ostatnich czterech lat zarówno używanie alkoholu jak i innych środków 
psychoaktywnych utrzymuje stabilną tendencje wzrostową.

Ponadto na uwagę zasługują następujące prawidłowości w zakresie analizowanego zjawiska (A. Siudem, I. Siu-
dem):

1. Zaznacza się zacieranie różnic dotyczących ilości i częstości używanych środków w zależności od miejsca 
zamieszkania, dotyczy to szczególnie osób małoletnich i młodych dorosłych, co spowodowane jest migracją 
związaną z nauką oraz wykonywaniem pracy.
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2. Zauważa się wzrost problemów związanych z używaniem alkoholu przez młodzież. Szczególnie chodzi 
o  wzrost zachowań świadczących o  ryzykownym stylu picia oraz postępowania towarzyszącego spoży-
waniu alkoholu w postaci przemocz, niechcianych stosunków seksualnych, niszczenia mienia, kradzieży, 
wymuszeń i włamań.

3. Występuje wzrost częstości używania napojów spirytusowych, szczególnie w grupie wieku od 16 do 30 lat 
– m.in. wypijanie dużej ilości nap. spirytusowych przy jednej okazji. Występuje ponadto wzrost używania 
alkoholi wysokoprocentowych przy okazji imienin, świąt, zaplanowanych i nie zaplanowanych spotkań 
w mieszkaniu. Jednoczesnie można zauważyć wzrost picia piwa (ponad 60 % respondentów), głównie bez 
okazji (poza mieszkaniem na wolnym powietrzu ) – w tym picie przez ok. 30% nieletnich, mniej więcej 
tyle samo dotyczy wina.

4. Wyniki badań wskazują na dalsze obniżenie wieku inicjacji alkoholowej o ok. pół roku w ciągu czterech 
lat. 

5. Na podstawie przeprowadzonych analiz można również stwierdzić tendencję do wyrównywania zarówno 
ilości spożycia, jak również częstości picia alkoholu przez dziewczęta i chłopców.

6. Ok. 60% badanych chce zachować dotychczasową liczbę miejsc sprzedaży alkoholu. Większość respon-
dentów uważa też, że władze nie są zainteresowane ograniczaniem miejsc sprzedaży alkoholu, choć wi-
doczne są w tym zakresie pozytywne zmiany.

7. Na terenie Województwa Lubelskiego w ciągu ostatnich czterech lat zaznaczył się wzrost używania narko-
tyków wśród osób małoletnich – szczególnie niepokojące tendencje dotyczą wzrostu częstotliwości spoży-
wania leków uspokajających i nasennych.

8. Dodatkowo w ciągu czterech lat wzrosło przyzwolenie na używanie oraz dostępność narkotyków, w tym 
dopalaczy.

9. Należy również podkreślić, że co dziesiąty małoletni otrzymał pierwszy środek odurzający od rodzica, 
dotyczy to nie tylko leków uspokajających i nasennych, lecz również marihuany i amfetaminy.

10. Wśród motywów okazjonalnego używania narkotyków najczęściej pojawiają się: potrzeba silnych wra-
żeń, nuda, przyjemność, ucieczka od stresów i frustracji. Poza motywami natury psychologicznej pojawiają 
się też motywy społeczne. Zwraca się uwagę na integracyjną funkcję wspólnego używania narkotyków. 
Kontekst zabawy towarzyszy większości relacji o doświadczeniach z narkotykami. Niektóre środki pełnią 
również inne funkcje – np. amfetamina używana nie tylko w celach zabawowych, ale również po to by móc 
dłużej i intensywniej uczyć się przed sprawdzianem czy egzaminem. 

11. Narkotyki są zdaniem młodzieży szeroko dostępne, ich zdobycie nie stanowi większego problemu. Pra-
wie każdy zna kogoś, kto ma do nich dostęp bezpośrednio lub przez znajomych. Dystrybucja narkotyków 
odbywa się za pośrednictwem sieci rozproszonej. Okazjonalni użytkownicy dokonujący częściej zakupów 
pośredniczą w załatwianiu narkotyków znajomym, którzy chcą spróbować. Nie jest tak, żeby każdy biorący 
handlował, ale okazjonalni użytkownicy mają swój udział w rozprzestrzenianiu się zjawiska. W ten sposób 
zaciera się granica między dealerami a użytkownikami. 
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12. W wybranych badanych szkołach z terenu Województwa Lubelskiego pytano również o programy profi-
laktyczne. W żadnej szkole nie objęły one jednak całej młodzieży. Oddziaływania profilaktyczne raportowa-
ne zarówno przez młodzież jak przez wychowawców przybierały formy bądź to programów prowadzonych 
przez osoby z zewnątrz bądź to inicjatyw samych nauczycieli polegających na rozmowach o narkotykach. 
Działania profilaktyczne pozostawiały znaczny niedosyt u badanych, budziły też wiele kontrowersji. Pod-
stawowe zastrzeżenia formułowane przez młodzież w wywiadach to brak szczerej dyskusji na temat nar-
kotyków w atmosferze partnerstwa oraz powierzchowność przekazywanej wiedzy. Niektórzy badani zgła-
szali niebezpieczeństwo instruktażowego charakteru przekazywanych informacji sprzyjającego sięganiu po 
narkotyki, inni byli zdania, że trzeba mówić dokładnie o wszystkim – przekaz nie może ograniczać się do 
ogólnego stwierdzenia, że narkotyki szkodzą. Brak partnerskiej dyskusji z młodzieżą na temat narkotyków 
jest wynikiem odmiennego sposobu patrzenia na problem. Dorośli mają inny stosunek do narkotyków, 
inaczej je postrzegają i oceniają. Zamiast podjąć próbę zrozumienia punktu widzenia podopiecznych i na 
tym gruncie pomóc młodym ludziom podejmować właściwe decyzje, koncentrują się na wykrywaniu przy-
padków. 

5.2.2. Diagnoza sytuacji odbiorców IPI3
Diagnoza problemowa wskazała na tendencje związane z rozpowszechnieniem używania substancji psychoak-
tywnych w populacji młodzieży na terenie Województwa Lubelskiego. Nie wskazała natomiast na czynniki, 
które powstrzymują młode osoby przed używaniem środków psychoaktywnych. Na tego rodzaju zależności 
wskazują wnioski z raportu dotyczącego kapitału psychospołecznego młodzieży powyżej 15 r. ż. zagrożonej wy-
kluczeniem społecznym z powodu używania środków psychoaktywnych, w tym pochodzącej z rodzin z prob-
lemem alkoholowym”, który został opracowany przez J. Chwaszcz.

Cele badań: Eksploracja zależności między przystosowaniem młodych osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych a dystrybucją psychospołecznych zasobów 
(przypisywaniem im znaczenia oraz spostrzeganiem zysków i strat kapitałowych). Analizy empiryczne służyły 
odpowiedzi na następujące pytanie badawcze: Jaka dystrybucja zasobów prowadzi do redukcji ryzyka wyklu-
czenia społecznego młodzieży z powodu uzależnienia o środków chemicznych?

Charakterystyka metod wykorzystanych w badaniu: Do badania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecz-
nym z powodu uzależnienia wykorzystano 6 metod: 1) Metryczkę, 2) Maudsley Addiction Profile J. Marsdena, 
D. Stewarda, D. Besta , 3) Kwestionariusz Oceny Zachowania Zasobów – zyski i znaczenie straty S. Hobfolla, 
4) Kwestionariusz do Badania Własnej Skuteczności I. Niewiadomskiej, 5) Kwestionariusz Orientacji Życiowej 
A. Antonovskiego, 6) Skalę Strategicznego Podejścia do Radzenia Sobie S. Hobfolla.

Charakterystyka odbiorców (młodzieży w różnym stopniu zagrożonej uzależnieniem). Analizy empiryczne 
w ramach IPI3 przeprowadzono na populacji 897 osób. Próbę badawczą podzielono na cztery grupy ze wzglę-
du na nasilenie dwóch zmiennych: używanie substancji psychoaktywnych i pochodzenie z rodzin z problemem 
alkoholowym. Otrzymano cztery grupy:

1. Grupę wysokiego ryzyka (N=147) obejmującą osoby używające substancji psychoaktywnych i pochodzące 
z rodzin z problemem alkoholowym.
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2. Grupę o średnim ryzyku uzależnienia (N=299) obejmującą osoby używające substancji psychoaktywnych 
i nie pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym.

3. Grupę o średnim ryzyku uzależnienia (N=86) obejmująca osoby nie używające substancji psychoaktywnych 
i pochodzące z rodzin alkoholowych.

4. Grupę niskiego ryzyka (N=365) obejmującą osoby nie używające substancji psychoaktywnych i nie pocho-
dzące z rodzin z problemem alkoholowym. 

Porównanie wyników grupy niskiego ryzyka z grupami o średnim i wysokim ryzyku używania środków psy-
choaktywnych doprowadziło do wyodrębnienia czynników ochraniających młodzież przed używaniem środ-
ków psychoaktywnych.

Wnioski z badań dotyczące kapitału psychospołecznego odbiorców (młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem 
alkoholowym): Na podstawie przeprowadzonych analiz empirycznych można stwierdzić, że redukcja ryzyka 
wykluczenia w badanej grupie młodzieży współwystępuje z kilkoma zmiennymi, które konstytuują kapitał psy-
chospołeczny respondentów. Na tej podstawie można stwierdzić, że stanowią one czynniki ochraniające mło-
dzież przed wykluczeniem społecznym z powodu używania środków psychoaktywnych i/lub funkcjonowania 
w rodzinie z problemem alkoholowym. Do najistotniejszych czynników ochraniających przed wykluczeniem 
młodych osób z wymienionych powodów należy zaliczyć (por. raport z badań autorstwa J. Chwaszcz): 

 ¢ Wysoki poziom poczucia własnej skuteczności (pierwszy rodzaj czynników ochraniających). Niskie na-
silenie ryzyka wykluczenia w istotny sposób współwystępuje z w ośmioma wymiarami poczucia własnej 
skuteczności: a) niskim nasileniem sytuacji trudnych w przeszłej perspektywie czasowej, b) niskim pozio-
mem minionych porażek, c) dużym nasileniem minionych sukcesów, d) niewielkim poziomem aktualnych 
sytuacji trudnych, e) niskim natężeniem aktualnych porażek, f ) wysokim poziomem teraźniejszych osiąg-
nięć, g) niewielkim nasileniem przewidywanych sytuacji trudnych, h) niewielkim poziomem przyszłych 
porażek.

 ¢ Korzystną dystrybucję zasobów podmiotowych – przede wszystkim a) przypisywanie im dużego znacze-
nia, b) spostrzeganie dużych zysków (drugi rodzaj czynników ochraniających). 

 ¢ Korzystną dystrybucję zasobów stanu – przede wszystkim a) przypisywanie im dużego znaczenia, b) spo-
strzeganie dużych zysków, c) poczucie niewielkich strat (trzeci rodzaj czynników ochraniających). 

 ¢ Korzystną dystrybucję zasobów energetycznych – głównie a) przypisywanie im dużego znaczenia, b) spo-
strzeganie zysków (czwarty rodzaj czynników ochraniających).

 ¢ Korzystną dystrybucja zasobów materialnych – w głównej mierze: a) przypisywanie im dużego znaczenia, 
b) niewielkie zyski (piąty rodzaj czynników ochraniających).

 ¢ Niewielkie nasilenie problemów w wymiarze zdrowia somatycznego (szósty rodzaj czynników ochrania-
jących). 
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 ¢ Niski poziom problemów w wymiarze zdrowia psychicznego (siódmy rodzaj czynników ochraniających).

 ¢ Duże nasilenie konstruktywnych strategii radzenia sobie z problemami, które polegają na: a) współpracy 
społecznej, b) działaniach asertywnych, c) poszukiwaniu wsparcia społecznego, d) przemyślanych działa-
niach (ósmy rodzaj czynników ochraniających). 

 ¢ Niski poziom destrukcyjnych strategii radzenia sobie z problemami, które polegają na: a) działaniach 
instynktownych, b) działaniach unikowych, c) działaniach „nie wprost”, d) działaniach antyspołecznych, 
e) działaniach agresywnych (dziewiąty rodzaj czynników ochraniających).

 ¢ Niski poziom odczuwanych trudności rodzinnych (dziesiąty rodzaj czynników ochraniających).

 ¢ Pozytywne przystosowanie szkolne – głównie w wymiarze: a) niskiego poziomu odczuwanych trudności 
szkolnych w minionej perspektywie czasowej, b) niskiego poziomu odczuwanych problemów szkolnych 
w teraźniejszej perspektywie czasowej, c) dużego nasilenia sukcesów szkolnych (jedenasty rodzaj czynni-
ków ochraniających).

5.2.3. Diagnoza sytuacji użytkowników IPI3
W programie wczesnej interwencji socjalnej wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem można również wska-
zać na zasoby psychospołeczne użytkowników, dzięki którym powinna wzrosnąć efektywność ich pracy zawo-
dowej w trakcie realizacji IPI3. 

Cel badań: W  analizie empirycznej podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Jakie związki zachodzą między 
dystrybucją zasobów a efektywnością pracy zawodowej u osób profesjonalnie wspierających rozwój młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia?

Osoby badane: Przebadano 403 osoby profesjonalnie zajmujących się młodzieżą w różnym stopniu zagrożo-
ną uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Grupę badaną w analizach kwestionariuszowych stanowili 
nauczyciele, wychowawcy ośrodków wychowawczych i poprawczych, kuratorzy sądowi rodzinni, pracownicy 
socjalni i inne osoby pracujące z młodzieżą o różnym poziomie ryzyka uzależnienia powyżej 15 r. ż.. 

Wnioski z badań: Na podstawie wyników uzyskanych w Kwestionariuszu Oceny Zachowania Zasobów – zyski 
i znaczenie straty S. Hobfolla można stwierdzić, że skuteczność pracy zawodowej osób, które profesjonalnie 
zajmują się wspieraniem rozwoju młodzieży w  różnym stopniu zagrożonej uzależnieniem zależy w  dużym 
stopniu od dystrybucji zasobów. 

Uzyskane rezultaty wskazują, że wzrost efektywności pracy zawodowej wychowawców/nauczycieli/pracowni-
ków socjalnych współwystępuje z takimi procesami dystrybucji kapitału przystosowawczego, jak (por. raport 
opracowany przez dr Joannę Chwaszcz):

 ¢ Przypisywanie dużego znaczenia zasobom podmiotowym i zasobom stanu 

 ¢ Spostrzeganie wysokich zysków w wymiarze podmiotowym, stanu, energetycznym i materialnym 
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 ¢ Doświadczanie niewielkich strat w zasobach materialnych i zasobach stanu.

Przy czym najsilniejsze związki zaznaczają się między wzrostem efektywności pracy specjalistów pracujących 
z młodzieżą w różnym stopniu zagrożoną uzależnieniem od środków psychoaktywnych a spostrzeganiem wy-
sokich zysków w zasobach podmiotowych i w zasobach stanu.

Do najbardziej znaczących zasobów podmiotowych w zakresie kształtowania efektywności profesjonalnej pracy 
z młodzieżą należy (por. raport opracowany przez dr Joannę Chwaszcz): 1) poczucie realizacji celów życio-
wych, 2) spostrzeganie kompetencji zawodowych, 3) poczucie optymizmu, 4) poczucie kontroli nad życiem, 
5) umiejętność dobrego porozumiewania się, 6) samodyscyplina, 7) poczucie własnej wartości, 8) poczucie 
niezależności.

5. Natomiast do najbardziej znaczących zasobów stanu, które istotnie wpływają na efektywność profesjonal-
nej pracy z młodzieżą należy zaliczyć (por. raport opracowany przez dr Joannę Chwaszcz): 1) wsparcie od 
współpracowników, 2) dzielenie czasu z tymi, których kocham, 3) stabilność rodzinną, 4) pomoc w reali-
zowaniu zadań zawodowych, 5) lojalność przyjaciół/kolegów z pracy.

W przeprowadzonej analizie empirycznej uwzględniono również związki między spadkiem efektywności pracy 
osób profesjonalnie zajmujących się młodzieżą w  różnym stopniu zagrożoną uzależnieniem a posiadanymi 
przez nich zasobami. W tym względzie istotne znaczenie posiada mechanizm strat kapitałowych. Zaprezento-
wany mechanizm przekłada się na następujące zależności: spadek efektywności działań zawodowych w badanej 
grupie w istotny sposób współwystępuje z doświadczaniem dużych strat w kapitale (por. raport opracowany 
przez dr Joannę Chwaszcz): 1) podmiotowym, 2) stanu, 3) energetycznym, 4) materialnym. 

5.3.  cele ipi3 (modelu wczeSnej interwencji Socjalnej wobec  
młodzieży powyżej 15 r. ż. zagrożonej wykluczeniem  
Społecznym z powodu używania SubStancji pSychoaktywnych  
i/lub pochodzenia z rodziny z problemem alkoholowym)

Zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego młodzieży z  powodu używania substancji psychoaktywnych 
i/lub pochodzenia z  rodzin z problem alkoholowym powinno nastąpić w wyniku wzmocnienia czynników 
ochraniających przed konsumpcją środków chemicznych (pod diagnoza sytuacji odbiorców IPI3). Dlatego 
działania w ramach wczesnej interwencji socjalnej powinny być ukierunkowane na realizację wymienionych 
poniżej celów:

Cel 1.: zwiększenie poziomu poczucia własnej skuteczności

Cel 2.: osiągnięcie korzystnej dystrybucji zasobów podmiotowych poprzez zwiększenie ich znaczenia, urucho-
mienie spirali zysków, zahamowanie spirali strat 

Cel 3.: osiągnięcie korzystnej dystrybucji zasobów stanu poprzez zwiększenie ich znaczenia, uruchomienie 
spirali zysków, zahamowanie spirali strat 
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Cel 4.: osiągnięcie korzystnej dystrybucji zasobów energetycznych poprzez zwiększenie ich znaczenia, urucho-
mienie spirali zysków, zahamowanie spirali strat 

Cel 5.: zwiększenie częstotliwości stosowania współpracy społecznej (konstruktywnej strategii zaradczej)

Cel 6.: zwiększenie częstotliwości stosowania działań asertywnych (konstruktywnej strategii zaradczej)

Cel 7.: zwiększenie częstotliwości poszukiwania wsparcia społecznego (konstruktywnej strategii zaradczej)

Cel 8.: zwiększenie częstotliwości działań przemyślanych (konstruktywnej strategii zaradczej)

Cel 9.: zmniejszenie częstotliwości stosowania działań instynktownych (destrukcyjnej strategii zaradczej) 

Cel 10.: zmniejszenie częstotliwości stosowania działań unikowych (destrukcyjnej strategii zaradczej) 

Cel 11.: zmniejszenie częstotliwości stosowania działań „nie wprost” (destrukcyjnej strategii zaradczej) 

Cel 12.: zmniejszenie częstotliwości stosowania działań antyspołecznych (destrukcyjnej strategii zaradczej) 

Cel 13.: zmniejszenie częstotliwości stosowania działań agresywnych (destrukcyjnej strategii zaradczej).

5.4.  działania, narzędzia, SpoSoby realizacji ipi3 (modelu wczeSnej 
interwencji Socjalnej wobec młodzieży powyżej 15 r. ż. 
zagrożonej wykluczeniem Społecznym z powodu uzależnienia, 
w tym pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym)

5.4.1. Istota działań w IPI3
Osiąganie celów polegających na kształtowaniu czynników ochraniających przed używaniem substancji psy-
choaktywnych przez młodzież w dużym stopniu zagrożoną uzależnieniem powinno bazować na wykorzystaniu 
naturalnego zjawiska, polegającego na modelowaniu społecznym.

Proces modelowania społecznego polega na tym, że zaobserwowane działanie innych tworzy rodzaj matrycy dla 
generatywnego zachowania osoby uczącej się, ale jednocześnie przejęte od innych wzory działania wychodzą 
poza „coś”, co osoba zobaczyła lub usłyszała. 

Istotą IPI3 powinno być zatem obserwowanie, a następnie ćwiczenie przez młodzież zagrożoną uzależnieniem 
adekwatnych do rzeczywistości skryptów poznawczych, dojrzałych reakcji emocjonalnych i konstruktywnych 
strategii radzenia sobie z problemami. 

Wykorzystywanie we wczesnej interwencji socjalnej wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem procesu mode-
lowania społecznego wymaga tego, aby w IPI3 w szczególny sposób wykorzystywać skoordynowane działania 
małych grup młodzieżowych liczących od 10 do 15 osób. Aktywność małej grupy powinna być moderowana 
przez liderów młodzieżowych, a kontrolowana przez dorosłych koordynatorów. Przedstawiony model kształ-
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towania czynników ochraniających u młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym powinien cechować się 
dużą efektywnością w zakresie realizacji celów polegających na wzmacnianiu czynników ochraniających przed 
uzależnieniem. Za zastosowaniem strategii rówieśniczej w IPI3 przemawiają następujące argumenty:

 ¢ Młodzież najlepiej uczy się nowych zachowań i kompetencji prospołecznych w wyniku modelowania za-
chowań przez rówieśników i ćwiczenia ról w grupach rówieśniczych.

 ¢ Motywacja do angażowania się w konstruktywne działania wzrasta, gdy do tego rodzaju działań zachęcają 
rówieśnicy. 

 ¢ Koledzy stanowią bardzo dobre wsparcie w zakresie radzenia sobie z negatywną presją rówieśniczą, która 
często prowadzi do towarzyskiego używania substancji psychoaktywnych. 

 ¢ Za przyjętym modelem wczesnej interwencji przemawia także argument ekonomiczności – mianowicie, 
rówieśnicze strategie oddziaływań z jednej strony są skuteczne, natomiast z drugiej – nie wymagają dużych 
nakładów ekonomicznych.

5.4.2. Narzędzia stosowane w IPI3
Doprowadzenie do wzmocnienia czynników ochraniających młodzież przed używaniem substancji psychoak-
tywnych (osiąganie celów IPI3) powinno nastąpić poprzez stosowanie czterech zasadniczych strategii oddzia-
ływań w ramach wczesnej interwencji socjalnej: 

1. tworzenie konstruktywnych alternatyw dla destrukcyjnego stylu życia młodzieży używającej substancji 
psychoaktywnych (w autorskich programach na bazie diagnozy dotyczącej poziomu czynników ochra-
niających u odbiorców)

2. interwencji wobec osób zagrożonych uzależnieniem (dostosowanej do potrzeb odbiorców)

3. modelowanie konstruktywnego stylu życia przez rówieśników (liderów młodzieżowych)

4. uczenie się konstruktywnych zachowań przez młodzież zagrożoną uzależnieniem (poprzez uczestnictwo 
w autorskich programach wczesnej interwencji socjalnej).

Ad 1) Wykorzystanie w IPI3 strategii tworzenia konstruktywnych alternatyw dla destrukcyjnego stylu ży-
cia młodzieży używającej substancji psychoaktywnych. Tworzenie alternatyw dla destrukcyjnych zachowań 
wynika z przyjęcia założenia, że zaspakajanie potrzeb młodego człowieka w sposób akceptowany społecznie 
i dający mu satysfakcję sprawi, że nie będzie podejmował działań destrukcyjnych (w tym również zachowań 
polegających na używaniu środków uzależniających). Kreowanie alternatyw w ramach IPI3 powinno być sku-
teczne w sytuacji, gdy osoby koordynujące działania w tym programie – zarówno profesjonalni koordynatorzy 
programu, jak również liderzy młodzieżowi – będą zwracały uwagę na takie czynniki, jak: 

 ¢ wskazywanie na nowe aktywności, które z jednej strony są akceptowane społecznie, a z drugiej sprzyjają 
rozwojowi młodego człowieka 
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 ¢ częste stosowanie pozytywnych wzmocnień dla uczestników 

 ¢ częste wzmacnianie mechanizmu polegającego na pozytywnej presji rówieśniczej 

 ¢ częste inicjowanie okoliczności wymagających wspólnej pracy 

 ¢ ukierunkowanie działań IPI3 na osiąganie wartościowych celów, które jednocześnie są akceptowane przez 
lokalną społeczność

 ¢ częste dopuszczanie młodych osób do współtworzenia programu 

 ¢ dostosowanie programu do potrzeb uczestników 

 ¢ inicjowanie takich działań, które prowadzą do doświadczania subiektywnej satysfakcji i z  tego powodu 
stanowią alternatywę (przeciwwagę) w stosunku do odurzania się.

Tworzenie alternatyw dla destrukcyjnego stylu życia jest ściśle związane z rozwijaniem i zmianą środowiska 
społecznego. Dlatego w  IPI3 przyjęto założenie, że charakter działań małych grup rówieśniczych powinien 
doprowadzić do zwiększenia poziomu czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym 
za pomocą zasobów o charakterze środowiskowym. 

Ad 2) Wykorzystanie w IPI3 strategii interwencji wobec osób zagrożonych uzależnieniem. Zastosowanie 
strategii interwencji w IPI3 jest związane z dwoma rodzajami zadań o charakterze interwencyjnym: 

 ¢ Zadanie pierwsze polega na identyfikowaniu młodych osób, u których występuje niskie nasilenie czynników 
ochraniających przed wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań w programie IPI3 zostało uwzględnionych kilkanaście kategorii czyn-
ników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia: 1) wysoki poziom 
poczucia własnej skuteczności; 2) korzystna dystrybucja zasobów podmiotowych, 3) korzystna dystrybucja 
zasobów stanu, 4) korzystna dystrybucja zasobów energetycznych, 5) duże nasilenie współpracy społecznej, 
6) wysoki poziom działań asertywnych, 7) częste poszukiwanie wsparcia społecznego, 8) duże natężenie prze-
myślanych działań, 9)  niski poziom działań instynktownych, 10)  niewielkie natężenie działań unikowych, 
11) niskie nasilenie działań „nie wprost”, 12) niewielka częstotliwość działań antyspołecznych, 13) niski po-
ziom działań agresywnych. 

Diagnozowanie nasilenia wymienionych powyżej czynników powinno odbywać się za pomocą wystandary-
zowanego narzędzia Kwestionariusza Zasobów Przystosowawczych Młodzieży I.  Niewiadomskiej. Dodatkowo 
osoby badane powinny być zbadane metodą: Maudsley Addiction Profile J. Marsdena, D. Stewarda, D. Besta. 
Kwalifikowanie odbiorców do IPI3 powinno odbywać się na podstawie dwojakiego typu wyników: 1) niskiego 
poziomu czynników ochraniających przed uzależnieniem (wyniki w Kwestionariuszu Zasobów Przystosowaw-
czych Młodzieży) oraz 2) dużej częstotliwości używania substancji psychoaktywnych (wyniki w Kwestionariu-
szu Maudsley Addiction Profile). 
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 ¢ Zadanie drugie polega na stworzeniu oferty działań dla młodych osób odznaczających się niskim pozio-
mem czynników ochraniających przed uzależnieniem. 

Oferta polega na zaangażowaniu odbiorców w działania IPI3. Zadania związane z realizacją innowacyjnych po-
mysłów na rozwój gminy w małych grupach rówieśniczych powinna doprowadzić u młodych osób do wzmoc-
nienia wymienionych powyżej czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym z powo-
du używania środków psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym – do 
wzrostu poczucia własnej skuteczności, do korzystnej dystrybucji zasobów o charakterze podmiotowym, stanu, 
energetycznym i materialnym, do zwiększenia częstotliwości stosowania konstruktywnych strategii zaradczych 
oraz do zmniejszenia częstotliwości wykorzystywania destrukcyjnych sposobów radzenia sobie z problemami. 

Poniżej została umieszczona zawartość eksperymentalnej wersji Kwestionariusza Zasobów Przystosowawczych 
Młodzieży I. Niewiadomskiej, do której opracowano normy wyników i dzięki temu narzędzie to może być wy-
korzystywane przez przeszkolonych dorosłych użytkowników do diagnozowania potencjału czynników ochra-
niających młodzież przed wykluczeniem społecznym (z powodu: 1) używania substancji psychoaktywnych, 
2) funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym, 3) konfliktu z prawem karnym i/lub 4) porażki 
szkolnej).

Kwestionariusz Zasobów Młodzieży
(wersja eksperymentalna)

Część I

Poniższe zdania opisują różne sytuacje w które mogą się zdarzyć w Twoim życiu. Proszę zakreślić kółkiem jedna 
cyfrę przy każdym stwierdzeniu. Cyfry odzwierciedlają częstotliwość Twoich doświadczeń związanych z opisa-
nymi sytuacjami. Cyfra 1 oznacza, że takiego doświadczenia nigdy nie było, 2 – bardzo rzadko (doświadczenie 
zaistniało kilka razy w życiu), 3 – czasami (doświadczanie zdarza się kilka razy w roku), 4 – często (doświad-
czenie zdarza się kilka razy w miesiącu), 5 – bardzo często (doświadczenie zdarza się kilka razy w tygodniu).

Rodzaj przeżywanych doświadczeń: nigdy bardzo 
rzadko czasami często bardzo często

1.Jak często musisz wykonywać zadania przekra-
czające możliwości fizyczne lub psychiczne? 1 2 3 4 5

2.Jak często przeżywasz konflikty wywołujące 
negatywne emocje? 1 2 3 4 5

3.Jak często przeżywasz poczucie zagrożenia? 1 2 3 4 5

4.Jak często w Twoim życiu występują duże 
przeszkody w realizacji planów? 1 2 3 4 5

5.Jak często znajdujesz się w okolicznościach, 
w których nie wiesz, co masz zrobić? 1 2 3 4 5

6.Jak często występują sytuacje, w których masz 
poczucie sukcesu osobistego? 1 2 3 4 5

7.Jak często występują sytuacje, w których masz 
poczucie sukcesu rodzinnego? 1 2 3 4 5
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Rodzaj przeżywanych doświadczeń: nigdy bardzo 
rzadko czasami często bardzo często

8.Jak często występują sytuacje, w których masz 
poczucie sukcesu szkolnego/zawodowego? 1 2 3 4 5

9.Jak często występują sytuacje, w których masz 
poczucie porażki osobistej? 1 2 3 4 5

10.Jak często występują sytuacje, w których 
masz poczucie porażki rodzinnej? 1 2 3 4 5

11.Jak często występują sytuacje, w których 
masz poczucie porażki szkolnej/zawodowej? 1 2 3 4 5

12.Jak często wspólnie z kolegami podejmujesz 
się realizacji różnych zadań? 1 2 3 4 5

13.Jak często poszukujesz innych ludzi, aby 
wspólnie rozwiązywać problemy? 1 2 3 4 5

14.Jak często spotykasz się z innymi, aby omó-
wić strategię różnych działań? 1 2 3 4 5

15.Jak często respektujesz opinie innych w cza-
sie pracy/nauki? 1 2 3 4 5

16.Jak często okazujesz innym to, że chcesz 
z nimi współpracować? 1 2 3 4 5

17.Jak często okazujesz stanowczość, ale jedno-
cześnie nie krzywdzisz innych? 1 2 3 4 5

18.Jak często prezentujesz stanowisko, które 
różni się od stanowiska innych osób? 1 2 3 4 5

19.Jak często koledzy namawiają Ciebie do 
zachowań, których z reguły nie akceptujesz? 1 2 3 4 5

20.Jak często dbasz o zaspokojenie swoich 
potrzeb? 1 2 3 4 5

21.Jak często  przeciwstawiasz się publicznie 
opiniom, których nie akceptujesz? 1 2 3 4 5

22.Jak często pytasz przyjaciół o zdanie na różne 
tematy? 1 2 3 4 5

23.Jak często pytasz przyjaciół o zdanie na różne 
tematy? 1 2 3 4 5

24.Jak często prosisz innych o pomoc? 1 2 3 4 5

25.Jak często radzisz się różnych osób? 1 2 3 4 5

26.Jak często prosisz najbliższych o wsparcie 
emocjonalne? 1 2 3 4 5

27.Jak często rozmawiasz z ludźmi po to, by 
poprawić sobie humor? 1 2 3 4 5

28.Jak często ostrożnie rozważasz różne możli-
wości rozwiązania problemu? 1 2 3 4 5

29.Jak często sprawdzasz okoliczności, w jakich 
się znalazłeś? 1 2 3 4 5

30.Jak często jesteś ostrożny wobec innych 
ludzi? 1 2 3 4 5
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Rodzaj przeżywanych doświadczeń: nigdy bardzo 
rzadko czasami często bardzo często

31.Jak często rozwiązujesz zadanie w ten sposób, 
że dzielisz go na etapy? 1 2 3 4 5

32.Jak często przy rozwiązywaniu problemu 
najpierw starasz się ochłonąć, a następnie 
działać?

1 2 3 4 5

33.Jak często reagujesz odruchowo, a nie w spo-
sób przemyślany? 1 2 3 4 5

34.Jak często zawierzasz raczej intuicji, a nie 
rozumowi? 1 2 3 4 5

35.Jak często postępujesz zgodnie z pierwszą 
myślą, jaka przyjdzie Ci do głowy? 1 2 3 4 5

36.Jak często słuchasz „głosu” instynktu? 1 2 3 4 5

37.Jak często polegasz tylko na własnej ocenie 
sytuacji? 1 2 3 4 5

38.Jak często używasz alkoholu albo innej sub-
stancji, aby zapomnieć o problemie? 1 2 3 4 5

39.Jak często idziesz spać po to, aby zapomnieć 
o problemie? 1 2 3 4 5

40.Jak często zaczynasz chorować po to, aby nie 
rozwiązywać problemu? 1 2 3 4 5

41.Jak często się wycofujesz po to, aby problem 
przycichł? 1 2 3 4 5

42.Jak często wstrzymujesz się od działania po 
to, aby sytuacja sama się ustabilizowała? 1 2 3 4 5

43.Jak często chcesz kontrolować sytuację tak, 
aby inni ludzie o tym nie wiedzieli? 1 2 3 4 5

44.Jak często lawirujesz w sytuacji, gdy masz do 
wykonania określone zadanie? 1 2 3 4 5

45.Jak często manipulujesz innymi ludźmi? 1 2 3 4 5

46.Jak często zdarzało Ci się popełnić przestęp-
stwo? 1 2 3 4 5

47.Jak często szkodziłeś innym ludziom? 1 2 3 4 5

48.Jak często wyrządzałeś szkody w mieniu 
społecznym? 1 2 3 4 5

49.Jak często wykorzystywałeś innych ludzi? 1 2 3 4 5

50. Jak często „po trupach” dochodziłeś do celu? 1 2 3 4 5

51.Jak często stosujesz siłę w kontaktach z inny-
mi ludźmi? 1 2 3 4 5

52.Jak często stosujesz agresję do osiągania 
osobistych celów? 1 2 3 4 5

53.Jak często jesteś agresywny, gdy ktoś Cię 
zdenerwuje? 1 2 3 4 5

54.Jak często atakujesz słownie innych ludzi? 1 2 3 4 5

55.Jak często okazujesz, ze jesteś „twardy” po-
przez stosowanie agresji? 1 2 3 4 5
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Rodzaj przeżywanych doświadczeń: nigdy bardzo 
rzadko czasami często bardzo często

56.Jak często członkowie Twojej rodziny używa-
ją alkoholu? 1 2 3 4 5

57.Jak często w Twojej rodzinie dochodzi do 
kłótni/konfliktów z powodu używania 
alkoholu?

1 2 3 4 5

58.Jak często doświadczasz przemocy fizycznej 
w swojej rodzinie? 1 2 3 4 5

59.Jak często Twoja rodzina doświadcza proble-
mów materialnych? 1 2 3 4 5

60.Jak często członkowie Twojej rodziny do-
świadczają konfliktu z prawem? 1 2 3 4 5

61.Jak często masz poczucie porażki szkolnej? 1 2 3 4 5

62.Jak często wagarujesz? 1 2 3 4 5

63.Jak często dostajesz oceny niedostateczne? 1 2 3 4 5

64.Jak często dostajesz uwagi za niewłaściwe 
zachowanie na terenie szkoły? 1 2 3 4 5

65.Jak często byłeś zagrożony z różnych przed-
miotów? 1 2 3 4 5

Część II

Proszę oceń procesy, jakim podlegają posiadane przez Ciebie zasoby.

Na początku ustosunkuj się do tego, jakie znaczenie mają dla Ciebie poszczególne zasoby. Do oceny zasobów 
zastosuj skalę, w której 1 oznacza, że dany zasób nie posiada dla Ciebie wcale znaczenia, 2 – w małym stopniu, 
3 – w średnim stopniu (w umiarkowanym stopniu), 4 – w dużym stopniu, 5 – w bardzo dużym stopniu.

Następnie proszę ustosunkuj się do w  jak dużym stopniu pozyskałeś(aś) określony zasób w ostatnim roku. 
Do oceny zysków w zasobach zastosuj skalę, w której 1 oznacza, że dany zasób nie został pozyskany wcale, 2 
– w małym stopniu, 3 – w średnim stopniu (w umiarkowanym stopniu), 4 – w dużym stopniu, 5 – w bardzo 
dużym.

Na końcu proszę ustosunkuj się do w jak dużym stopniu P utraciłeś(aś) określony zasób w ostatnim roku. Do 
oceny strat w zasobach zastosuj skalę, w której 1 oznacza, że dany zasób nie został utracony wcale, 2 – w ma-
łym stopniu, 3 – w średnim stopniu (w umiarkowanym stopniu), 4 – w dużym stopniu, 5 – w bardzo dużym.

Przedstawiony powyżej sposób oceny zilustrowany został na poniższym przykładzie:

Zasób: Czas wolny

Subiektywne znaczenie zasobu: 3 [komentarz: czas wolny posiada dla mnie umiarkowane znaczenie]

Stopień zysku zasobu: 2 [komentarz: w ciągu ostatniego roku zyskałem około 30 minut dziennie, gdyż kupi-
łem zmywarkę i nie musze już ręcznie zmywać]
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Stopień utraty zasobu: 5 [komentarz: w ciągu ostatniego roku straciłem mnóstwo wolnego czasu, gdyż podją-
łem naukę w szkole językowej]

Oceń, jakie znaczenie mają dla Ciebie 
wymienione poniżej osoby/przeżycia/
zasoby:

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

1.Poczucie, że wiedzie mi się 1 2 3 4 5

2.Umiejętność kontrolowania własnych emocji 1 2 3 4 5

3.Poczucie, że jestem wartościowy dla innych 1 2 3 4 5

4.Poczucie dumy z siebie 1 2 3 4 5

5.Poczucie, że realizuję moje cele 1 2 3 4 5

6.Nadzieja 1 2 3 4 5

7.Poczucie, że moje przyszłe powodzenie zależy 
ode mnie 1 2 3 4 5

8.Świadomość tego, co jest dla mnie ważne 1 2 3 4 5

9.Poczucie optymizmu 1 2 3 4 5

10.Poczucie humoru 1 2 3 4 5

11.Poczucie, że moje życie jest spokojne 1 2 3 4 5

12.Poczucie, że mam kontrolę nad swoim 
życiem 1 2 3 4 5

13.Umiejętność dobrego porozumiewania się 1 2 3 4 5

14.Umiejętności organizacyjne 1 2 3 4 5

15.Poczucie zaangażowania w rozwiązywanie 
problemów społecznych 1 2 3 4 5

16.Samodyscyplina 1 2 3 4 5

17.Poczucie własnej wartości 1 2 3 4 5

18.Poczucie niezależności 1 2 3 4 5

19.Poczucie, że moje życie ma sens/cel 1 2 3 4 5

20.Przyjaciele, na których zawsze mogę liczyć 1 2 3 4 5

21.Udane kontakty z ojcem 1 2 3 4 5

22. Stabilność rodzinna 1 2 3 4 5

23.Bliskość z jedną lub wieloma osobami z mojej 
rodziny 1 2 3 4 5

24.Dobre relacje z matką 1 2 3 4 5

25.Odpowiednie kontakty z rówieśnikami 1 2 3 4 5

26.Poczucie bliskości z rodzeństwem 1 2 3 4 5

27.Pełnienie roli przywódcy 1 2 3 4 5

28.Uznanie dla moich osiągnięć 1 2 3 4 5

29.Zrozumienie ze strony nauczycieli, wycho-
wawców 1 2 3 4 5

30.Wsparcie ze strony  nauczycieli, wycho-
wawców 1 2 3 4 5
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Oceń, jakie znaczenie mają dla Ciebie 
wymienione poniżej osoby/przeżycia/
zasoby:

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

31.Towarzystwo 1 2 3 4 5

32.Przejawy pozytywnych uczuć od innych 1 2 3 4 5

33.Ludzie, od których mogę się uczyć 1 2 3 4 5

34.Pomoc w nauce 1 2 3 4 5

35.Możliwość działania w wolontariacie 1 2 3 4 5

36.Pomoc w realizowaniu zadań w domu 1 2 3 4 5

37.Lojalność przyjaciół 1 2 3 4 5

38.Przynależność do organizacji, w których 
mogę dzielić z  innymi moje zainteresowania 1 2 3 4 5

39.Pomoc w wyborze zawodu 1 2 3 4 5

40.Wystarczający czas na sen 1 2 3 4 5

41.Czas wolny 1 2 3 4 5

42.Czas na naukę 1 2 3 4 5

43.Dzielenie czasu z tymi, których kocham 1 2 3 4 5

44.Siły witalne/ wytrzymałość 1 2 3 4 5

45.Odpowiednie odżywianie się 1 2 3 4 5

46.Siła do zrealizowania podjętych zadań 1 2 3 4 5

47.Rozwijanie się poprzez edukację lub doskona-
lenie zawodowe 1 2 3 4 5

48.Sprawność fizyczna 1 2 3 4 5

49.Sprawność intelektualna 1 2 3 4 5

50.Sprzęt, książki potrzebne do nauki 1 2 3 4 5

51.Wyposażenie potrzebne w domu 1 2 3 4 5

52.Mieszkanie, które odpowiada Twoim po-
trzebom 1 2 3 4 5

53.Posiadanie kieszonkowego 1 2 3 4 5

54.Środki na uprawianie sportu 1 2 3 4 5

55.Pieniądze na przyjemności 1 2 3 4 5

56.Oszczędności lub pieniądze na nieprzewidzia-
ne wydarzenia 1 2 3 4 5

57.Odpowiednie zabezpieczenie finansowe 1 2 3 4 5

58.Pieniądze na rozwój osobisty i samodosko-
nalenie 1 2 3 4 5
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Oceń, w jakim stopniu wymienione 
poniżej zasoby „zwiększyły” się 
u Ciebie w ostatnim roku: 

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

1.Poczucie, że wiedzie mi się 1 2 3 4 5

2.Umiejętność kontrolowania własnych 
emocji 1 2 3 4 5

3.Poczucie, że jestem wartościowy dla 
innych 1 2 3 4 5

4.Poczucie dumy z siebie 1 2 3 4 5

5.Poczucie, że realizuję moje cele 1 2 3 4 5

6.Nadzieja 1 2 3 4 5

7.Poczucie, że moje przyszłe powodzenie 
zależy ode mnie 1 2 3 4 5

8.Świadomość tego, co jest dla mnie ważne 1 2 3 4 5

9.Poczucie optymizmu 1 2 3 4 5

10.Poczucie humoru 1 2 3 4 5

11.Poczucie, że moje życie jest spokojne 1 2 3 4 5

12.Poczucie, że mam kontrolę nad swoim 
życiem 1 2 3 4 5

13.Umiejętność dobrego porozumiewania się 1 2 3 4 5

14.Umiejętności organizacyjne 1 2 3 4 5

15.Poczucie zaangażowania w rozwiązywanie 
problemów społecznych 1 2 3 4 5

16.Samodyscyplina 1 2 3 4 5

17.Poczucie własnej wartości 1 2 3 4 5

18.Poczucie niezależności 1 2 3 4 5

19.Poczucie, że moje życie ma sens/cel 1 2 3 4 5

20.Przyjaciele, na których zawsze mogę liczyć 1 2 3 4 5

21.Udane kontakty z ojcem 1 2 3 4 5

22. Stabilność rodzinna 1 2 3 4 5

23.Bliskość z jedną lub wieloma osobami 
z mojej rodziny 1 2 3 4 5

24.Dobre relacje z matką 1 2 3 4 5

25.Odpowiednie kontakty z rówieśnikami 1 2 3 4 5

26.Poczucie bliskości z rodzeństwem 1 2 3 4 5

27.Pełnienie roli przywódcy 1 2 3 4 5

28.Uznanie dla moich osiągnięć 1 2 3 4 5

29.Zrozumienie ze strony nauczycieli, wy-
chowawców 1 2 3 4 5

30.Wsparcie ze strony  nauczycieli, wycho-
wawców 1 2 3 4 5

31.Towarzystwo 1 2 3 4 5

32.Przejawy pozytywnych uczuć od innych 1 2 3 4 5
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Oceń, w jakim stopniu wymienione 
poniżej zasoby „zwiększyły” się 
u Ciebie w ostatnim roku: 

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

33.Ludzie, od których mogę się uczyć 1 2 3 4 5

34.Pomoc w nauce 1 2 3 4 5

35.Możliwość działania w wolontariacie 1 2 3 4 5

36.Pomoc w realizowaniu zadań w domu 1 2 3 4 5

37.Lojalność przyjaciół 1 2 3 4 5

38.Przynależność do organizacji, w których 
mogę dzielić z  innymi moje zaintereso-
wania

1 2 3 4 5

39.Pomoc w wyborze zawodu 1 2 3 4 5

40.Wystarczający czas na sen 1 2 3 4 5

41.Czas wolny 1 2 3 4 5

42.Czas na naukę 1 2 3 4 5

43.Dzielenie czasu z tymi, których kocham 1 2 3 4 5

44.Siły witalne/ wytrzymałość 1 2 3 4 5

45.Odpowiednie odżywianie się 1 2 3 4 5

46.Siła do zrealizowania podjętych zadań 1 2 3 4 5

47.Rozwijanie się poprzez edukację lub 
doskonalenie zawodowe 1 2 3 4 5

48.Sprawność fizyczna 1 2 3 4 5

49.Sprawność intelektualna 1 2 3 4 5

50.Sprzęt, książki potrzebne do nauki 1 2 3 4 5

51.Wyposażenie potrzebne w domu 1 2 3 4 5

52.Mieszkanie, które odpowiada Twoim 
potrzebom 1 2 3 4 5

53.Posiadanie kieszonkowego 1 2 3 4 5

54.Środki na uprawianie sportu 1 2 3 4 5

55.Pieniądze na przyjemności 1 2 3 4 5

56.Oszczędności lub pieniądze na nieprze-
widziane wydarzenia 1 2 3 4 5

57.Odpowiednie zabezpieczenie finansowe 1 2 3 4 5

58.Pieniądze na rozwój osobisty i samodo-
skonalenie 1 2 3 4 5
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Oceń, w jakim stopniu wymienione 
poniżej zasoby „zmniejszyły” się 
u Ciebie w ostatnim roku: 

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

1.Poczucie, że wiedzie mi się 1 2 3 4 5

2.Umiejętność kontrolowania własnych 
emocji 1 2 3 4 5

3.Poczucie, że jestem wartościowy dla 
innych 1 2 3 4 5

4.Poczucie dumy z siebie 1 2 3 4 5

5.Poczucie, że realizuję moje cele 1 2 3 4 5

6.Nadzieja 1 2 3 4 5

7.Poczucie, że moje przyszłe powodzenie 
zależy ode mnie 1 2 3 4 5

8.Świadomość tego, co jest dla mnie ważne 1 2 3 4 5

9.Poczucie optymizmu 1 2 3 4 5

10.Poczucie humoru 1 2 3 4 5

11.Poczucie, że moje życie jest spokojne 1 2 3 4 5

12.Poczucie, że mam kontrolę nad swoim 
życiem 1 2 3 4 5

13.Umiejętność dobrego porozumiewania się 1 2 3 4 5

14.Umiejętności organizacyjne 1 2 3 4 5

15.Poczucie zaangażowania w rozwiązywa-
nie problemów społecznych 1 2 3 4 5

16.Samodyscyplina 1 2 3 4 5

17.Poczucie własnej wartości 1 2 3 4 5

18.Poczucie niezależności 1 2 3 4 5

19.Poczucie, że moje życie ma sens/cel 1 2 3 4 5

20.Przyjaciele, na których zawsze mogę 
liczyć 1 2 3 4 5

21.Udane kontakty z ojcem 1 2 3 4 5

22. Stabilność rodzinna 1 2 3 4 5

23.Bliskość z jedną lub wieloma osobami 
z mojej rodziny 1 2 3 4 5

24.Dobre relacje z matką 1 2 3 4 5

25.Odpowiednie kontakty z rówieśnikami 1 2 3 4 5

26.Poczucie bliskości z rodzeństwem 1 2 3 4 5

27.Pełnienie roli przywódcy 1 2 3 4 5

28.Uznanie dla moich osiągnięć 1 2 3 4 5

29.Zrozumienie ze strony nauczycieli, 
wychowawców 1 2 3 4 5

30.Wsparcie ze strony  nauczycieli, wycho-
wawców 1 2 3 4 5

31.Towarzystwo 1 2 3 4 5
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Oceń, w jakim stopniu wymienione 
poniżej zasoby „zmniejszyły” się 
u Ciebie w ostatnim roku: 

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

32.Przejawy pozytywnych uczuć od innych 1 2 3 4 5

33.Ludzie, od których mogę się uczyć 1 2 3 4 5

34.Pomoc w nauce 1 2 3 4 5

35.Możliwość działania w wolontariacie 1 2 3 4 5

36.Pomoc w realizowaniu zadań w domu 1 2 3 4 5

37.Lojalność przyjaciół 1 2 3 4 5

38.Przynależność do organizacji, w których 
mogę dzielić z  innymi moje zaintere-
sowania

1 2 3 4 5

39.Pomoc w wyborze zawodu 1 2 3 4 5

40.Wystarczający czas na sen 1 2 3 4 5

41.Czas wolny 1 2 3 4 5

42.Czas na naukę 1 2 3 4 5

43.Dzielenie czasu z tymi, których kocham 1 2 3 4 5

44.Siły witalne/ wytrzymałość 1 2 3 4 5

45.Odpowiednie odżywianie się 1 2 3 4 5

46.Siła do zrealizowania podjętych zadań 1 2 3 4 5

47.Rozwijanie się poprzez edukację lub 
doskonalenie zawodowe 1 2 3 4 5

48.Sprawność fizyczna 1 2 3 4 5

49.Sprawność intelektualna 1 2 3 4 5

50.Sprzęt, książki potrzebne do nauki 1 2 3 4 5

51.Wyposażenie potrzebne w domu 1 2 3 4 5

52.Mieszkanie, które odpowiada Twoim 
potrzebom 1 2 3 4 5

53.Posiadanie kieszonkowego 1 2 3 4 5

54.Środki na uprawianie sportu 1 2 3 4 5

55.Pieniądze na przyjemności 1 2 3 4 5

56.Oszczędności lub pieniądze na nieprze-
widziane wydarzenia 1 2 3 4 5

57.Odpowiednie zabezpieczenie finansowe 1 2 3 4 5

58.Pieniądze na rozwój osobisty i samodo-
skonalenie 1 2 3 4 5

Ad 3) Wykorzystanie w IPI3 strategii działań rówieśniczych. Wykorzystanie strategii rówieśniczej jest uzasad-
nione faktem, że jej stosowanie gwarantuje większą skuteczność w kształtowaniu zachowań młodych osób niż 
oddziaływania ze strony dorosłych. Zaproponowana strategia wynika z prawidłowości rozwojowej, polegającej 
na tym, że w okresie dorastania i wczesnej dorosłości zbiorowość koleżeńska stanowi system społeczny, który 
najsilniej wpływa na kształtowanie zachowań jednostki. Dlatego w IPI3 powinna być silnie zaznaczona stra-
tegia polegająca na oddziaływaniach rówieśniczych. W tym celu należy dokonać identyfikacji rówieśniczych 



MODEL WCZESNEJ INTERWENCJI SOCJALNEJ 125

liderów ze względu na dwa kryteria – posiadanie określonych cech osobowościowych oraz ze względu na spo-
sób społecznego funkcjonowania. 

W ramach wczesnej interwencji socjalnej młodzieżowi liderzy mogą realizować różnorodne zadania – mogą 
m. in.: 

 ¢ kształtować pozytywną presję grupy (programy pozytywnych wpływów rówieśniczych) 

 ¢ przekazywać rzetelne informacje na temat nawyków zdrowotnych i pozytywnego stylu życia (programy 
nauczania rówieśniczego) 

 ¢ kreować dla kolegów nowe role społeczne w lokalnej społeczności (programy rówieśniczego wzbudzania 
aktywności) 

 ¢ wspierać innych w trudnych sytuacjach życiowych (programy poradnictwa rówieśniczego). 

Stosowanie strategii rówieśniczej w IPI3 będzie skuteczne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:  

1. koordynatorem programu będzie profesjonalista – kompetentna osoba dorosła, która rozumie rolę rówieś-
niczych liderów, posiada wiedzę z zakresu dojrzewania i wczesnej dorosłości oraz odznacza się umiejętnością 
stosowania różnorodnych strategii profilaktycznych (np. psycholog, pedagog, nauczyciel)

2. profesjonalny koordynator programu powinien posiadać odpowiednie predyspozycje osobowościowe 
i  kompetencje zawodowe – m.in. zdolności empatyczne, pozytywne nastawienie do młodzieży, kompe-
tencje w  zakresie dostarczania wsparcia informacyjnego, emocjonalnego i  instrumentalnego, dostarczać 
wsparcia liderom, wnikliwie analizować wyniki działań programu

3. koordynator działań w IPI3 powinien stanowić rodzaj „mediatora” między młodzieżą zaangażowaną w pro-
gram, szkołą, rodzicami i lokalną społecznością 

4. należy odpowiednio przygotować młode osoby do pełnienia roli rówieśniczych liderów; takie osoby powin-
ny przejść treningi zarówno w obszarze kompetencji intrapsychicznych oraz interpersonalnych (m.in. w za-
kresie komunikacji niewerbalnej i werbalnej, dynamiki procesów grupowych, klaryfikacji systemu wartości, 
rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, organizowania programu), jak również w wymiarze in-
nowacyjnych sposobów kształtowania społeczności lokalnej.

Ad 4) Wykorzystanie w IPI3 strategii edukacyjnej (uczenia się konstruktywnych zachowań przez młodzież 
zagrożoną uzależnieniem). Zastosowanie strategii edukacyjnej opiera się na założeniu, że młode osoby po-
dejmują zachowania ryzykowne pomimo posiadania odpowiedniej wiedzy na temat zagrożeń wynikających 
z używania substancji psychoaktywnych. Tego rodzaju zachowanie wynika z faktu, że dzięki używaniu środków 
chemicznych mogą zaspokajać określonego rodzaju potrzeby lub też osiągać subiektywne korzyści. Zatem 
używanie środków uzależniających często wynika z  tego, że młodzieży brakuje kompetencji i  umiejętności 
w zaspokajaniu ważnych potrzeb i/lub osiąganiu określonych celów. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych 
powinno zatem pomóc młodym osobom w rozwijaniu podstawowych umiejętności życiowych, a w konse-
kwencji wzmocnić czynniki ochraniające przed uzależnieniem. Dla osób angażujących się w działania IPI3 
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mogą być zorganizowane zajęcia edukacyjne (warsztatowe) po to, aby osoby zagrożone marginalizacją mogły 
konstruktywnie radzić sobie z codziennymi problemami. W ramach tego rodzaju warsztatów powinny być 
kształtowane kompetencje dotyczące: 1) wyznaczania celów życiowych, 2) podejmowania decyzji, 3) budowa-
nia adekwatnej samooceny, 4) radzenia sobie ze stresem, 4) radzenia sobie z presją społeczną, 5) asertywności, 
6) rozwiązywania konfliktów, 7) dobrego komunikowania się z innymi, 8) poszukiwania i udzielania wsparcia.

5.4.3. Sposób wdrażania IPI3
Zakłada się odmienny sposób wdrażania programu wczesnej interwencji socjalnej wobec młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem na trzech płaszczyznach: 

1. na poziomie społeczności lokalnej – np. gminy, szkoły, parafii

2. na poziomie użytkowników – dorosłych koordynatorów i liderów młodzieżowych

3. na poziomie odbiorców – młodzieży zagrożonej wykluczeniem z powodu używania substancji psychoak-
tywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym.

Ad 1) Sposób wdrażania IPI3 na poziomie lokalnej społeczności. W kontekście wdrażania programu na po-
ziomie społeczności lokalnej – np. na ternie gminy – warto posiłkować się modelem propagowania promocji 
zdrowia. Istotą tego podejścia jest podział funkcji, kompetencji i zadań w zależności od roli, jaka jest przypisa-
na trzem kategoriom podmiotów – dostawców, innowatorów oraz realizatorów. 

 ¢ Dostawcy – osoby reprezentujące administrację lokalną; ich podstawowe zadanie sprowadza się do tego, 
aby stwarzać dogodne warunki dla realizacji IPI3 – m.in. poprzez: 1) zapewnienie potrzebnych podstaw 
finansowych, 2) udostępnienie lokalu, 3) dbałość o wyposażenie lokalu, 4) dostarczanie niezbędnych ma-
teriałów do prowadzenia działań;

 ¢ Innowatorzy – osoby odpowiedzialne za opracowywanie nowych podejść w promowaniu pożądanych za-
chowań oraz za testowanie ich skuteczności

 ¢ Propagatorzy – osoby odpowiedzialne za wprowadzanie w życie rozwiązań zaproponowanych przez inno-
watora w takich warunkach, jakie zapewni dostawca – przede wszystkim użytkownicy (profesjonalni ko-
ordynatorzy i młodzieżowi liderzy) innowacyjnego programu interwencyjnego w stosunku do odbiorców 
(młodzieży zagrożonej wykluczeniem z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjono-
wania w rodzinie z problemem alkoholowym), ale również inne podmioty, które wyrażają chęć podjęcia 
współpracy w IPI3 (np.: szkoły, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, związki wyznaniowe).

Przedstawiony powyżej podział funkcji uzasadnia konieczność współpracy pomiędzy wyodrębnionymi katego-
riami podmiotów. W ramach przedstawionego modelu zaznacza się konieczność współpracy w następujących 
wymiarach:

1. między dostawcą a propagatorem – w obszarze oszacowywania potrzeby realizowania IPI3, organizowania 
szkoleń i warsztatów, dokonywania systematycznego przeglądu realizowanych strategii, analizy ponoszo-
nych kosztów
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2. między propagatorem a  innowatorem – w  zakresie szczegółowego opisu programu, wdrażania strategii, 
kontroli jakości działań

3. między dostawcą a innowatorem – w wymiarze – bezpośrednich i pośrednich skutków realizowanego pro-
gramu.

Przedstawiony powyżej podział kompetencji uzasadnia ważne postulaty odnoszące się do wdrażania IPI3 na 
poziomie lokalnej społeczności. Postulat pierwszy dotyczy tego, aby osoby/instytucje wdrażające projekt miały 
jasno określone cele, funkcje i zadania, które są specyficzne dla dostawców, innowatorów i propagatorów. Po-
stulat drugi jest związany z tym, że podmioty przyjmujące określoną rolę w projekcie – dostawcy, innowatora 
i propagatora – nie powinny przekraczać swoich kompetencji. Postulat trzeci polega zaś na tym, aby implanto-
wanie projektu łączyło się ze ścisłą współpracą między dostawcami, innowatorami i propagatorami.

Ad 2) Sposób wdrażania IPI3 na poziomie użytkowników. Dużą pomocą we wdrażaniu programu na tej 
płaszczyźnie powinien być model organizowania lokalnej społeczności, który wskazuje na to, że użytkownicy 
(profesjonalni koordynatorzy i młodzieżowi liderzy) powinni być systematycznie przygotowywani do pełnienia 
roli realizatorów programu. 

Przygotowanie do realizacji programu ma charakter etapowy. Specyfikę przygotowań ilustruje schemat 1.

Schemat 1. Etapy przygotowania użytkowników (profesjonalnych koordynatorów i młodzieżowych liderów) 
do realizacji IPI3

Etap I.: Wybór grupy beneficjentów (młodzieży zagrożonej uzależnieniem)


Etap II.: Wybór użytkowników (profesjonalnych koordynatorów i młodzieżowych liderów)


Etap III.: Przeprowadzenie wstępnych warsztatów z użytkownikami służących rozpoznaniu kompetencji


Etap IV.: Spotkanie profesjonalistów (innowatorów) z użytkownikami w celu zapoznania z ideą IPI3


Etap V.: Określenie szczegółowej zawartości programu i procedury jego koordynowania 


Etap VI: Wszechstronne treningi dla użytkowników służące zwiększaniu ich kompetencji na użytek IPI3


Etap VII: wdrożenie (realizacja) IPI3 

Poniżej przedstawiono charakterystykę każdego z etapów, który został zaprezentowany na schemacie 1..

Etap I.: Wybór grupy do której będzie skierowane IPI3. W ramach projektu przyjęto, że będzie to młodzież 
zagrożona wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia (poziom profilaktyki selektywnej). Wysokie ry-
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zyko wykluczenia powinno być diagnozowane na podstawie kryteriów dotyczących częstotliwości używania 
substancji psychoaktywnych oraz niskiego nasilenia czynników ochraniających przed uzależnieniem oraz czę-
stotliwości używania środków psychoaktywnych:

 ¢ Niski poziom poczucia własnej skuteczności 

 ¢ Niekorzystna dystrybucja zasobów podmiotowych 

 ¢ Niekorzystna dystrybucja zasobów stanu 

 ¢ Niekorzystna dystrybucja zasobów energetycznych 

 ¢ Niekorzystna dystrybucja zasobów materialnych 

 ¢ Niskie nasilenie współpracy społecznej

 ¢ Niewielki poziom działań asertywnych 

 ¢ Rzadkie poszukiwanie wsparcia społecznego 

 ¢ Małe natężenie przemyślanych działań 

 ¢ Wysoki poziom działań instynktownych 

 ¢ Duże natężenie działań unikowych 

 ¢ Duże nasilenie działań „nie wprost” 

 ¢ Wysoka częstotliwość działań antyspołecznych 

 ¢ Wysoki poziom działań agresywnych. 

Na tym etapie potencjalni uczestnicy oddziaływań interwencyjnych powinni być zdiagnozowani w aspekcie 
zapotrzebowania na udział w programie, który służy rozwojowi czynników ochraniających przed używaniem 
środków psychoaktywnych w  populacji młodzieży. Diagnoza powinna zostać przeprowadzona za pomocą 
dwóch narzędzi przesiewowych:

 ¢ Maudsley Addiction Profile J. Marsdena, D. Stewarda, D. Besta

 ¢ Kwestionariusza Zasobów Przystosowawczych Młodzieży I. Niewiadomskiej.

Etap II.: Wybór liderów społecznych, którzy będą prowadzili działania w IPI3. Ze względu na specyfikę od-
biorców programu wczesnej interwencji, oddziaływania powinny być prowadzone przez rówieśniczych liderów 
i profesjonalnych koordynatorów. Za takim wyborem przemawiają dwa argumenty:
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Identyfikacja rówieśniczych liderów i dorosłych koordynatorów powinna odbywać się ze względu na posiada-
nie specyficznych zasobów warunkujących powodzenie realizacji IPI3. 

Selekcja liderów młodzieżowych powinna obejmować przede wszystkim wysoki poziom czynników ochrania-
jących przed uzależnieniem. Do wstępnej selekcji liderów należy wykorzystać wyniki w: 1) Maudsley Addiction 
Profile J. Marsdena, D. Stewarda, D. Besta; 2) Kwestionariuszu Zasobów Przystosowawczych Młodzieży I. Nie-
wiadomskiej.

Selekcja dorosłych koordynatorów programu powinna odnosić się do posiadania takich zasobów, które warun-
kują wysoką efektywność pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem. Do badania zasobów warunkujących 
efektywność profesjonalnych działań w ramach IPI3 należy wykorzystać narzędzie selekcyjne: Kwestionariusz 
Zasobów Wychowawcy/Opiekuna I. Niewiadomskiej.

Poniżej znajduje się zawartość treściowa metody służącej do naboru dorosłych koordynatorów programu IPI3.

Kwestionariusz Zasobów Wychowawcy/Opiekuna
(wersja eksperymentalna)

Proszę ocenić procesy, jakim podlegają posiadane przez Panią/Pana zasoby.

Na początku proszę ustosunkować się do tego, jakie znaczenie mają dla Pani/Pana poszczególne zasoby. Do 
oceny zasobów proszę zastosować skalę, w której 1 oznacza, że dany zasób nie posiada dla Pani/Pana wcale 
znaczenia, 2 – w małym stopniu, 3 – w średnim stopniu (w umiarkowanym stopniu), 4 – w dużym stopniu, 
5 – w bardzo dużym stopniu.

Następnie proszę ustosunkować się do w jak dużym stopniu Pani/Pan pozyskał(a) określony zasób w ostatnim 
roku. Do oceny zysków w zasobach proszę zastosować skalę, w której 1 oznacza, że dany zasób nie został pozy-
skany wcale, 2 – w małym stopniu, 3 – w średnim stopniu (w umiarkowanym stopniu), 4 – w dużym stopniu, 
5 – w bardzo dużym.

Na końcu proszę ustosunkować się do w jak dużym stopniu Pani/Pan utracił (a) określony zasób w ostatnim roku. 
Do oceny strat w zasobach proszę zastosować skalę, w której 1 oznacza, że dany zasób nie został utracony wcale, 2 – 
w małym stopniu, 3 – w średnim stopniu (w umiarkowanym stopniu), 4 – w dużym stopniu, 5 – w bardzo dużym.

Przedstawiony powyżej sposób oceny zilustrowany został na poniższym przykładzie:

Zasób: Czas wolny

Subiektywne znaczenie zasobu: 3 [komentarz: czas wolny posiada dla mnie umiarkowane znaczenie]

Stopień zysku zasobu: 2 [komentarz: w ciągu ostatniego roku zyskałem około 30 minut dziennie, gdyż kupi-
łem zmywarkę i nie musze już ręcznie zmywać]

Stopień utraty zasobu: 5 [komentarz: w ciągu ostatniego roku straciłem mnóstwo wolnego czasu, gdyż podją-
łem naukę w szkole językowej]
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Proszę ocenić,
jakie znaczenie mają dla Pani/Pana 
wymienione poniżej doświadczenia:

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

1.Poczucie, że realizuję moje cele zawodowe 1 2 3 4 5

2.Poczucie zaangażowania w środowisku pracy 1 2 3 4 5

3.Posiadanie odpowiedniego statusu w pracy 1 2 3 4 5

4. Dobre relacje z moimi podopiecznymi 1 2 3 4 5

5.Rozumienie problemów moich podopiecznych 1 2 3 4 5

6.Umiejętne dostarczanie wsparcia moim pod-
opiecznym 1 2 3 4 5

7.Zdolność uczenia podopiecznych ważnych 
umiejętności życiowych 1 2 3 4 5

8.Dostarczanie ważnej wiedzy o życiu moim wycho-
wankom 1 2 3 4 5

9.Poczucie realizacji celów życiowych 1 2 3 4 5

10.Spostrzeganie kompetencji zawodowych 1 2 3 4 5

11.Poczucie optymizmu 1 2 3 4 5

12.Poczucie kontroli nad życiem 1 2 3 4 5

13.Umiejętność dobrego porozumiewania się 1 2 3 4 5

14.Samodyscyplina 1 2 3 4 5

15.Poczucie własnej wartości 1 2 3 4 5

16.Poczucie niezależności 1 2 3 4 5

17.Wsparcie od współpracowników 1 2 3 4 5

18.Dzielenie czasu z tymi, których kocham 1 2 3 4 5

19.Stabilność rodzinna 1 2 3 4 5

20.Pomoc w realizowaniu zadań zawodowych 1 2 3 4 5

21.Lojalność przyjaciół/kolegów z pracy 1 2 3 4 5

Proszę ocenić, w jakim stopniu wymienione 
poniżej zasoby „zwiększyły” się u Pani/Pana 
w ostatnim roku:

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym 
stopniu

1.Poczucie, że realizuję moje cele zawodowe 1 2 3 4 5

2.Poczucie zaangażowania w środowisku pracy 1 2 3 4 5

3.Posiadanie odpowiedniego statusu w pracy 1 2 3 4 5

4. Dobre relacje z moimi podopiecznymi 1 2 3 4 5

5.Rozumienie problemów moich podopiecznych 1 2 3 4 5

6.Umiejętne dostarczanie wsparcia moim pod-
opiecznym 1 2 3 4 5

7.Zdolność uczenia podopiecznych ważnych 
umiejętności życiowych 1 2 3 4 5

8.Dostarczanie ważnej wiedzy o życiu moim wycho-
wankom 1 2 3 4 5

9.Poczucie realizacji celów życiowych 1 2 3 4 5



MODEL WCZESNEJ INTERWENCJI SOCJALNEJ 131

Proszę ocenić, w jakim stopniu wymienione 
poniżej zasoby „zwiększyły” się u Pani/Pana 
w ostatnim roku:

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym 
stopniu

10.Spostrzeganie kompetencji zawodowych 1 2 3 4 5

11.Poczucie optymizmu 1 2 3 4 5

12.Poczucie kontroli nad życiem 1 2 3 4 5

13.Umiejętność dobrego porozumiewania się 1 2 3 4 5

14.Samodyscyplina 1 2 3 4 5

15.Poczucie własnej wartości 1 2 3 4 5

16.Poczucie niezależności 1 2 3 4 5

17.Wsparcie od współpracowników 1 2 3 4 5

18.Dzielenie czasu z tymi, których kocham 1 2 3 4 5

19.Stabilność rodzinna 1 2 3 4 5

20.Pomoc w realizowaniu zadań zawodowych 1 2 3 4 5

21.Lojalność przyjaciół/kolegów z pracy 1 2 3 4 5

Proszę ocenić, w jakim stopniu wymienione 
poniżej zasoby „zmniejszyły” się u Pani/
Pana w ostatnim roku:

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

1.Poczucie, że realizuję moje cele zawodowe 1 2 3 4 5

2.Poczucie zaangażowania w środowisku pracy 1 2 3 4 5

3.Posiadanie odpowiedniego statusu w pracy 1 2 3 4 5

4. Dobre relacje z moimi podopiecznymi 1 2 3 4 5

5.Rozumienie problemów moich podopiecznych 1 2 3 4 5

6.Umiejętne dostarczanie wsparcia moim podopiecznym 1 2 3 4 5

7.Zdolność uczenia podopiecznych ważnych 
umiejętności życiowych 1 2 3 4 5

8.Dostarczanie ważnej wiedzy o życiu moim 
wychowankom 1 2 3 4 5

9.Poczucie realizacji celów życiowych 1 2 3 4 5

10.Spostrzeganie kompetencji zawodowych 1 2 3 4 5

11.Poczucie optymizmu 1 2 3 4 5

12.Poczucie kontroli nad życiem 1 2 3 4 5

13.Umiejętność dobrego porozumiewania się 1 2 3 4 5

14.Samodyscyplina 1 2 3 4 5

15.Poczucie własnej wartości 1 2 3 4 5

16.Poczucie niezależności 1 2 3 4 5

17.Wsparcie od współpracowników 1 2 3 4 5

18.Dzielenie czasu z tymi, których kocham 1 2 3 4 5

19.Stabilność rodzinna 1 2 3 4 5

20.Pomoc w realizowaniu zadań zawodowych 1 2 3 4 5

21.Lojalność przyjaciół/kolegów z pracy 1 2 3 4 5
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Etap III.: Przeprowadzenie wstępnych warsztatów z liderami rówieśniczymi i profesjonalnymi koordynatorami. 

W eksperymentalnej wersji programu IPI3 zakres tematyczny szkoleń dla dorosłych koordynatorów obejmo-
wał takie zagadnienia, jak: 

1. Idea pracy innowacyjnej z młodzieżą na bazie koncepcji zachowania zasobów 

2. Diagnozowanie zasobów ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym 

3. Istota i formy rówieśniczego coachingu 

4. Istota i formy mediacji rówieśniczych

5. Istota i formy rówieśniczych inkubatorów innowacyjności.

W eksperymentalnej wersji programu IPI3 zakres tematyczny szkoleń dla liderów młodzieżowych obejmował 
następujące zagadnienia: 

1. szkolenia z zakresu rówieśniczego coachingu 

2. szkolenia z zakresu rówieśniczych mediacji 

3. szkolenia z zakresu rówieśniczych inkubatorów innowacyjności.

Zakończenie III. etapu powinno polegać na weryfikacji, czy rówieśniczy liderzy i profesjonalni koordynatorzy 
mają odpowiednie kompetencje, aby aktywnie realizować zadania IPI3. 

Etap IV.: Spotkanie profesjonalistów (zewnętrznych i wewnętrznych) z rówieśniczymi liderami i zawodowy-
mi koordynatorami na warsztatach służących dostosowania działań IPI3 do:

 ¢ potrzeb beneficjentów programu – młodzieży zagrożonej wykluczeniem z powodu uzależnienia

 ¢ specyfiki funkcjonowania środowiska lokalnego.

W eksperymentalnej wersji IPI3 zakres tematyczny dla wspólnych szkoleń dla dorosłych koordynatorów i li-
derów młodzieżowych obejmował:

1. Interpretację przez dorosłych użytkowników wyników, jakie otrzymali odbiorcy w Kwestionariuszu Zasobów 
Przystosowawczych Młodzieży i w Kwestionariuszu Maudsley Addiction Profile. Na podstawie przeprowadzo-
nej diagnozy powinien być wskazany potencjał rozwojowy odbiorców w poszczególnych grupach. 

2. Konstruowanie autorskich programów wczesnej interwencji socjalnej dostosowanych do potrzeb odbior-
ców (zdiagnozowanej w aspekcie czynników ochraniających młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecz-
nym). Do konstrukcji programów wykorzystano model NIDA który jest konstytuowany przez następujące 
elementy: a) ocena potrzeb odbiorców w zakresie konstruowanego programu, b) formułowanie twierdzeń 
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problemowych dotyczących programu, c) określenie celów programu w kontekście wyselekcjonowanych 
zasobów, d) przełożenie celów na zadania, e) szczegółowe opracowanie planu dotyczącego realizacji każdego 
zadania, f ) wyszczególnienie i opracowanie zapotrzebowania na zasoby konieczne do realizacji programu, g) 
określenie pomocy (ludzkiej, finansowej, technicznej) niezbędnej spoza lokalnej społeczności, h) określenie 
kryteriów i  strategii oceny programu, i) określenie potencjalnych ograniczeń i  trudności, jakie mogą się 
pojawić w trakcie realizacji programu, j) Określenie finalnego programu działania.

Etap IV. powinien zostać zakończony oceną odnoszącą się do tego, czy młodzieżowi liderzy i zawodowi ko-
ordynatorzy podejmują się realizacji zadań konstytuujących wczesną interwencję w  stosunku do młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia polegającą na inicjowaniu i koordynowaniu róż-
nego rodzaju aktywności w ramach wczesnej interwencji socjalnej. 

Etap V.: Określenie szczegółowej zawartości programu i procedury koordynowania programu. Między pro-
fesjonalnymi koordynatorami i młodzieżowymi liderami IPI3 powinno dość do ustaleń dotyczących koordy-
nowania programu – przede wszystkim takich aspektów, jak:

 ¢ charakter kontaktów między liderami młodzieżowymi i profesjonalnymi koordynatorami, którzy pełnią 
nadzór nad całością realizowanych działań

 ¢ rodzaj kontaktów między uczestnikami IPI3 a podmiotami zarządzającymi lokalną społecznością 

 ¢ specyfikę kontaktów między zewnętrznymi i wewnętrznymi specjalistami w zakresie wczesnej interwencji socjalnej.

Zakończenie tej fazy polega na ustaleniu zgodności w zakresie:

1. zawartości programu, 

2. sposobu realizacji IPI3. 

Jeśli konsensus nie został osiągnięty, to należy wrócić do poprzedniej fazy kształtowania projektu.

Istota etapu VI polega na wszechstronnym prowadzeniu treningów w stosunku do osób, które będą wpro-
wadzały w życie strategie wczesnej interwencji socjalnej wobec młodzieży zagrożonej wykluczeniem z powo-
du używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym. Pod 
koniec tej fazy, osoby odpowiedzialne za całość projektu powinny postawić pytanie, czy młodzieżowi liderzy 
i profesjonalni koordynatorzy programów rówieśniczych są właściwie przygotowani do prowadzenia autor-
skich programów w ramach IPI3. 

Etap VII jest związany z wdrożeniem w życie zadań konstytuujących model wczesnej interwencji socjal-
nej wobec młodzieży zagrożonej wykluczeniem z  powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub 
funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym. Na tym etapie należy:

1. oceniać, czy realizacja programu jest zgodna z planem 
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2. dostarczać pozytywnych wzmocnień zarówno młodzieżowym liderom, jak również profesjonalnym koor-
dynatorom realizowanego programu. 

Podsumowując wdrażanie IPI3 na poziomie użytkowników należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Po 
pierwsze, programu nie mogą prowadzić osoby, które nie zostały do tego przygotowane. Po drugie, realizatora-
mi działań powinny być osoby posiadające odpowiednie kompetencje – zarówno profesjonalni koordynatorzy, 
jak również młodzieżowi liderzy. Po trzecie, osoby odpowiedzialne za działania w IPI3 powinny się szczegóło-
wo zapoznać zarówno z celami projektu, jak również z zadaniami, które służą osiąganiu celów polegających na 
wzmacnianiu czynników ochraniających młodzież przed używaniem substancji psychoaktywnych.

Ad 3) Sposób wdrażania IPI3 na poziomie odbiorców. Implementacja programu na płaszczyźnie oddziaływań 
w stosunku do odbiorców zostanie zaprezentowana na schemacie 2.

Schemat 2. Etapy oddziaływań użytkowników (profesjonalnych koordynatorów i  młodzieżowych liderów) 
wobec odbiorców (młodzieży zagrożonej wykluczeniem z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub 
funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym) w IPI3

Etap I.: Diagnozowanie poziomu czynników ochraniających odbiorców przed wykluczeniem (badanie 
przez specjalistów za pomocą metody przesiewowej)


Etap II.: Przedstawienie oferty IPI3 odbiorcom cechującym się niskim poziomem zasobów 
ochraniających przed wykluczeniem 


Etap III.: Realizacja autorskich programów przez liderów młodzieżowych i odbiorców programu IPI3


Etap IV.: Pożądany wynik badania ewaluacyjnego w postaci wzmocnienia czynników ochraniających 
odbiorców przed wykluczeniem (badanie przez specjalistów za pomocą metody do badań 
ewaluacyjnych)

Informacje przedstawione na schemacie skłaniają do następujących wniosków:

1. Uczestnictwo odbiorców (młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu używania substancji 
psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym) w programie IPI3 powin-
na poprzedzać diagnoza wskazująca na niski poziom czynników ochraniających przed uzależnieniem. 

2. Działania w IPI3 powinny mieć charakter celowy ze względu na zapotrzebowanie odbiorców – mianowicie: powin-
ny one prowadzić do zwiększania poziomu czynników chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych.

3. Odbiorcy programu (młodzież zagrożona wykluczeniem) mogą być zaangażowani w realizację różnorodnych 
celów – np. związanych z rozwojem społeczności lokalnej. Ważne jest natomiast to, aby podejmowane przez 
nich aktywności przyczyniały się do zwiększania zasobów, które ochraniają przed marginalizacją społeczną. 

4. Osiągnięcie celów IPI3 (wzrost nasilenia czynników chroniących młodzież przed wykluczeniem społecz-
nym) powinno znaleźć odzwierciedlenie w badaniach ewaluacyjnych. 
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5.5.  plan działań w ekSperymentalnej werSji ipi3 (wczeSnej 
interwencji Socjalnej wobec młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem Społecznym z powodu uzależnienia)

Okres realizacji testowania: maj - październik 2012

Obszar realizacji: miasto Lublin i powiat lubelski

5.5.1. Dobór użytkowników biorących udział w testowaniu IPI3
W pierwszej części testowania IPI3, którą stanowiły szkolenia uczestniczyło 100 użytkowników ze 100 różnych 
instytucji integracji społecznej. Użytkownicy do szkoleń zakwalifikowani zostali na podstawie następujących 
kryteriów, które były spełnione łącznie: 

a. Osoba pracująca (umowa lub wolontariat) w instytucji realizującej zadania w zakresie przeciwdzia-
łania marginalizacji społecznej i zawodowej młodzieży;

b. Osoba zatrudniona na terenie powiatu lubelskiego lub miasta Lublin;

c. Osoba z doświadczeniem w zakresie pracy z młodzieżą.

W drugiej części testowania, która polegała na realizacji autorskich programów wczesnej interwencji socjalnej 
uczestniczyło 20 użytkowników, którzy pełnili rolę dorosłych koordynatorów w  działaniach realizowanych 
przez grupy składające się z 2 liderów młodzieżowych i 10 odbiorców (młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem 
alkoholowym). Selekcja 20 użytkowników do II części testowania nastąpiła poprzez zastosowanie narzędzia 
Kwestionariusz Zasobów Wychowawcy/Opiekuna.

Do grupy użytkowników zostali również zakwalifikowani liderzy młodzieżowi. Kwalifikacja do udziału 
w programie odbywała się według dwóch kryteriów:

a. miejsca zamieszkania 

b. dużego nasilenia czynników ochraniających przed wykluczeniem społecznym. 

Liderami rówieśniczymi zostało 40 studentów zamieszkujących miasto Lublin bądź powiat lubelski.

5.5.2. Dobór odbiorców biorących udział w testowaniu IPI3
Testowanie zrealizowano na grupie 200 odbiorców – młodzieży w wieku 15-19 lat, która w różnym stopniu 
była zagrożona wykluczeniem społecznym z powodu używania substancji psychoaktywnych, funkcjonowania 
w rodzinie alkoholowej, porażki szkolnej i/lub czynów karalnych. 

Do rekrutacji odbiorców wykorzystano zarówno czynniki obiektywne, jak również czynniki subiektywne, któ-
re świadczą o wysokim ryzyku marginalizacji społecznej. 
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W  zakresie występowania czynników obiektywnych każdy z  odbiorców musiał spełnić przynajmniej jeden 
warunek z poniżej zaprezentowanych:

 ¢ drugoroczność, 

 ¢ ocena niedostateczna na koniec roku 

 ¢ posiadanie zachowania nagannego na świadectwie szkolnym

 ¢ popełnienie czynu karalnego

 ¢ posiadanie kuratora w związku z zaniedbaniami szkolnymi 

 ¢ posiadanie kuratora ze względu na konflikt z prawem 

 ¢ częste używanie alkoholu 

 ¢ używanie innych substancji psychoaktywnych

 ¢ pochodzenie z rodziny z problemem alkoholowym.

Przy naborze odbiorców dokonano również diagnozy czynników ochraniających młodzież przed wyklucze-
niem społecznym. Do tego celu wykorzystano Kwestionariusza Zasobów Przystosowawczych Młodzieży. Na pod-
stawie wyników uzyskanych w tej metodzie diagnozowano, jaki czynniki należy wzmocnić w trakcie realizacji 
programów IPI, aby zmniejszyć ryzyko wykluczenia społecznego młodzieży z powodu używania substancji 
psychoaktywnych, funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym, porażki szkolnej i/lub popełniania 
czynów karalnych.

5.5.3. Opis przebiegu testowania
 ¢ Etap 1.: Nabór 100 użytkowników ze 100 instytucji z miasta Lublin i powiatu lubelskiego – maj/czerwiec 2012 r.

 ¢ Etap 2.: Szkolenie dla 100 użytkowników (6 grupx20 osóbx8 godz.) – czerwiec/lipiec 2012 r. Szkolenie 
obejmowało następujący zakres tematyczny:

o Diagnozowanie zasobów ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym

o Idea pracy innowacyjnej z młodzieżą na bazie koncepcji zachowania zasobów

o Istota i formy coachingu rówieśniczego

o Istota i formy mediacji rówieśniczych 

o Istota i formy rówieśniczych inkubatorów innowacyjności.
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Szkolenia prowadzili specjaliści w określonym obszarze i trenerzy kompetencji:

 ¢ profesor psychologii – specjalista w zakresie patologii społecznej, resocjalizacji i prawa.

 ¢ doktor psychologii – specjalista w zakresie psychoprofilaktyki;

 ¢ doktor psychologii specjalista w obszarze interwencji kryzysowej i mediacji;

 ¢ magister psychologii, specjalista terapii uzależnień;

 ¢ magister psychologii, specjalista w zakresie myślenia twórczego;

 ¢ magister pedagogiki, trener umiejętności z aplikacją do ACI – American Certification Institute, absolwent 
Szkoły Trenerów Heuresis;

 ¢ magister historii, trener biznesu (WSPiA), trener umiejętności z aplikacją do ACI – American Certification 
Institute, absolwent Szkoły Trenerów Heuresis;

 ¢ Etap 3.: Selekcja 20 Użytkowników do dalszych etapów testowania – czerwiec 2012 r.

Wybór 20 Użytkowników nastąpił wg następujących kryteriów:

 ¢ Wyniki uzyskane w Kwestionariuszu Zasobów Wychowawcy/Opiekuna

 ¢ aktywny udział w szkoleniach;

 ¢ chęć dalszego uczestnictwa w projekcie;

 ¢ możliwość utworzenia grupy odbiorców i pracy w okresie wakacyjnym.

 ¢ Etap 4.: Nabór 40 liderów młodzieżowych – maj/czerwiec 2012 r. Liderzy zrekrutowani zostali z lokalnej 
społeczności według kryteriów: miejsca zamieszkania oraz sukcesu w rozwoju indywidualnym i społecz-
nym, co świadczy o wysokim potencjale rozwojowym. Liderami zostali przede wszystkim studenci za-
mieszkujący m. Lublin bądź powiat lubelski.

 ¢ Etap 5.: Szkolenie 40 liderów młodzieżowych (3 grupy x 3 godz.) z zakresu: 

 ¢ profilaktyki rówieśniczej, 

 ¢ coachingu rówieśniczego

 ¢ mediacji rówieśniczych 

 ¢ rówieśniczych inkubatorów innowacyjności.
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 ¢ Etap 6.: Tworzenie zespołów profesjonalno-rówieśniczych do realizacji programów innowacyjnych – czer-
wiec 2012 r. Każdy zespół (20 zespołów) składał się z 1 użytkownika i 2 liderów młodzieżowych. 

 ¢ Etap 7.: Szkolenie zespołów profesjonalno-rówieśniczych w  zakresie konstruowania autorskich progra-
mów oddziaływań –czerwiec 2012 r. Szkolenia (3 grupy x 20 osób x 6 godz.) obejmowały:

 ¢ konstruowanie autorskich programów oddziaływań w zakresie coachingu rówieśniczego – 8 projektów

 ¢ konstruowanie autorskich programów oddziaływań w zakresie rówieśniczych mediacji – 6 projektów 

 ¢ konstruowanie autorskich programów oddziaływań w zakresie rówieśniczych inkubatorów innowacyjno-
ści – 6 projektów.

 ¢ Etap 8.: Nabór 200 odbiorców testowania – czerwiec/lipiec 2012 r. Odbiorcy zostali zrekrutowani przez 
użytkowników według kryteriów obiektywnych (Przynajmniej jeden warunek: drugoroczność, ocena 
niedostateczna na koniec roku, posiadanie zachowania nagannego na świadectwie szkolnym, popełnie-
nie czynu karalnego, posiadanie kuratora w związku z zaniedbaniami szkolnymi, posiadanie kuratora ze 
względu na konflikt z prawem, częste używanie alkoholu, używanie innych substancji psychoaktywnych, 
pochodzenie z rodziny z problemem alkoholowym) i kryteriów subiektywnych (wyniki w Kwestionariuszu 
Zasobów Przystosowawczych Młodzieży).

 ¢ Etap 9.: Diagnoza potencjału rozwojowego 200 odbiorców z wykorzystaniem komponentu K0 wyników 
w Kwestionariuszu Zasobów Przystosowawczych – czerwiec/lipiec 2012 r.

 ¢ Etap 10.: Realizacja 20 autorskich programów o charakterze wczesnej interwencji socjalnej przez zespo-
ły profesjonalno-rówieśnicze wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – czerwiec-sierpień 
2012r. 

 ¢ Programy o charakterze coachingu rówieśniczego (8 projektów ) zrealizowano w domach dziecka, Centrum 
Edukacji Zawodowej, liceach ogólnokształcących, gminnych ośrodkach kultury i sportu. Programy reali-
zowali: wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, trenerzy.

 ¢ Programy o charakterze rówieśniczych mediacji (6 projektów) zrealizowano w gimnazjach, na obozie prze-
trwania, w szkołach średnich, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Poradni Terapii Rodzin. Programy 
realizowali: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci.

 ¢ Programy o charakterze rówieśniczych inkubatorów innowacyjności (6 projektów) zrealizowano w: gimna-
zjach, szkołach średnich, ośrodkach kultury. Programy realizowali: pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, 
instruktorzy.

Dorośli koordynatorzy przepracowali z grupą 10 godzin zajęć wg autorskiego programu, zaś liderzy młodzie-
żowi przepracowali z grupą odbiorców 100 godzin warsztatowych.

 ¢ Etap 10.: Superwizja użytkowników i liderów młodzieżowych przez trenerów i specjalistów z zakresu diag-
nozy psychologicznej. W okresie czerwiec-lipiec przeprowadzono 180 godz. superwizji. 



MODEL WCZESNEJ INTERWENCJI SOCJALNEJ 139

 ¢ Etap 11.: Przeprowadzenie ewaluacji bezpośredniej na grupie 200 odbiorców – lipiec/sierpień 2012 r. Do 
badania ewaluacyjnego wykorzystano narzędzie K0. 

 ¢ Etap 12.: Przeprowadzenie ewaluacji odroczonej na 200 odbiorcach – wrzesień 2012 r. Do badania ewa-
luacyjnego wykorzystano narzędzie K0.

Rezultaty testowania:

 ¢ Wzrost wiedzy 100 użytkowników w zakresie innowacyjnych form pracy z młodzieżą zagrożoną wyklu-
czeniem społecznym;

 ¢ Wzrost wiedzy 100 użytkowników w zakresie diagnozy potencjału adaptacyjnego młodzieży;

 ¢ Wzrost wiedzy i umiejętności 40 liderów młodzieżowych w zakresie realizacji profilaktyki rówieśniczej, 
coachingu, rówieśniczej interwencji kryzysowej oraz rówieśniczych inkubatorów innowacyjności;

 ¢ Wzmocnienie współpracy pomiędzy pracownikami instytucji integracji społecznej a liderami młodzieżo-
wymi w lokalnej społeczności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży przy zasto-
sowaniu innowacyjnych form pracy profilaktycznej.

Produkty powstałe w wyniku testowania:

 ¢ 600 kompletów badań diagnostycznych odbiorców biorących udział w testowaniu (200 kompletów z ba-
dań diagnostycznych, 200 kompletów z badań ewaluacyjnych bezpośrednich, 200 kompletów z badań 
ewaluacyjnych odroczonych);

 ¢ 20 programów profilaktycznych profesjonalno-rówieśniczych o charakterze wczesnej interwencji socjalnej 
uwzględniających potencjał rozwojowy młodzieży i  specyfikę produktów innowacyjnych (8 autorskich 
programów o charakterze rówieśniczego coachingu, 6 autorskich programów o charakterze rówieśniczych 
mediacji, 6 autorskich programów o charakterze rówieśniczych inkubatorów innowacyjności).

5.6.  monitoring i ewaluacja ipi3 (modelu wczeSnej interwencji 
Socjalnej wobec młodzieży powyżej 15 r. ż. zagrożonej 
wykluczeniem Społecznym z powodu uzależnienia, w tym 
pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym)

5.6.1. Model badania ewaluacyjnego w IPI3
Rozwiązanie, które pozwoli sprawdzić, w  jakim stopniu autorskie programy w  ramach IPI3 spowodowały 
obniżenie ryzyka wykluczenia społecznego z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjono-
wania w rodzinie z problemem alkoholowym polega na przeprowadzeniu trzech rodzajów badań :

 ¢ Badanie I.: pomiar czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym u odbiorców 
przed ich uczestnictwem w autorskich programach wczesnej interwencji socjalnej (badanie diagnostyczne)
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 ¢ Badanie II.: pomiar czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym u odbiorców 
zaraz po zakończeniu ich uczestnictwa w autorskich programach wczesnej interwencji socjalnej (pierwsze 
badanie ewaluacyjne)

 ¢ Badanie III.: pomiar czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym u odbiorców 
po 2 miesiącach od zakończenia ich uczestnictwa w autorskich programach wczesnej interwencji socjalnej 
(drugie badanie ewaluacyjne).

Metoda pomiaru ewaluacyjnego powinna służyć do badania zmian w natężeniu czynników ochraniających 
młodzież przed uzależnieniem – poczucia własnej skuteczności, dystrybucji zasobów (ich znaczenia, zysków 
i  strat) o charakterze podmiotowym, stanu i energetycznym, konstruktywnych strategii zaradczych w sytu-
acjach trudnych (współpracy społecznej, działań asertywnych, poszukiwania społecznego wsparcia, działań 
przemyślanych) i destrukcyjnych strategii radzenia sobie z problemami (działań instynktownych, działań uni-
kowych, działań „nie wprost”, działań antyspołecznych, działań agresywnych). Dlatego w  trzech kolejnych 
badaniach – diagnostycznym, ewaluacyjnym bezpośrednim i ewaluacyjnym odroczonym – będzie wykorzysta-
na ta sama metoda – Kwestionariusz Zasobów Przystosowawczych Młodzieży. Charakterystyka narzędzia została 
umieszczona w podręczniku K0. 

5.6.2. Model monitoringu w IPI3
Do monitorowania przebiegu testowanej wersji programu służyły formularze do notowania uwag na temat 
przebiegu realizacji autorskiego programu wczesnej interwencji socjalnej. Takimi formularzami dysponowali 
zarówno dorośli koordynatorzy programów, jak również liderzy młodzieżowi. Poniżej zostały umieszone infor-
macje wskazujące na konstrukcję narzędzia (formularza): „Raport z przebiegu programu”
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RAPORT Z PRZEBIEGU PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ 

Raport z przebiegu diagnozy 
1) Ocena doboru grupy 

Mocne i słabe strony: 
Rekomendacje: 

2) Ocena metody wykorzystanej w diagnozie 
Mocna i słabe strony: 
Rekomendacje: 

3) Ocena sposobu przeprowadzenia badań 
Mocne i słabe strony: 
Rekomendacje: 

4)Sporządzenie diagnozy grupowej na bazie zasobów 
Zasadność diagnozy opartej na zasobach: 
Problemy w sporządzaniu diagnozy: 
Kompetencje niezbędne do sporządzania diagnozy: 

5) Przełożenie wyników na potrzeby odbiorców
Zasadność: 
Problemy: 
Kompetencje niezbędne do wykonania zadania: 

6) Formułowanie twierdzeń problemowych dotyczących programu
Zasadność: 
Problemy: 
Kompetencje niezbędne do wykonania zadania: 

7) Określenie celów programu na bazie wyodrębnionych problemów 
Zasadność: 
Problemy: 
Kompetencje niezbędne do wykonania zadania: 

8) Przełożenie celów na zadania
Zasadność: 
Problemy: 
Kompetencje niezbędne do wykonania zadania: 

9) Szczegółowy plan realizacji każdego zadania
Zasadność: 
Problemy: 
Kompetencje niezbędne do wykonania zadania: 
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10) Określenie zapotrzebowania na zasoby konieczne do realizacji programu
Zasadność: 
Problemy: 
Kompetencje niezbędne do wykonania zadania: 

11) Określenie pomocy spoza lokalnej społeczności
Zasadność: 
Problemy: 
Kompetencje niezbędne do wykonania zadania: 

12) Określenie kryteriów i strategii oceny programu
Zasadność: 
Problemy: 
Kompetencje niezbędne do wykonania zadania: 

13) Określenie potencjalnych trudności przy realizacji programu
Zasadność: 
Problemy: 
Kompetencje niezbędne do wykonania zadania: 

14) Określenie finalnego programu działania (harmonogram działań)
Zasadność: 
Problemy: 
Kompetencje niezbędne do wykonania zadania: 
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6.1. metodologia implementacji ipi3
Procedura implementacji IPI3 powinna przebiegać według metodologii zaproponowanej w testowaniu. Poni-
żej zostaną przedstawione kolejne etapy implementacji, które powinny przyczynić się do faktycznej realizacji 
wczesnej interwencji socjalnej wobec młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu używania 
środków psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym.

 ¢ Etap wstępny: Implementacja programu IPI3 na poziomie lokalnej społeczności – gminy, szkoły, parafii. 
Na tym etapie powinny zostać ustalone osoby odpowiedzialne za logistykę działań autorskich programów 
w ramach IPI3 w lokalnej społeczności – m.in. za zapewnienie potrzebnych finansów, udostępnienie lo-
kalu, dbałość o wyposażenie lokalu, dostarczanie niezbędnych materiałów do prowadzenia działań projek-
towych.

 ¢ Etap 1.: Nabór użytkowników z instytucji zajmujących się w ramach swojej działalności zawodowej wspie-
raniem rozwoju młodzieży w różnym stopniu zagrożonej wykluczeniem społecznym – na poziomie pro-
filaktyki uniwersalnej, profilaktyki selektywnej, profilaktyki indykatywnej oraz terapii i/lub resocjalizacji. 
Do grupy użytkowników mogą należeć osoby reprezentujące instytucje zajmujące się oświatą, wycho-
waniem młodzieży, zdrowiem, wypoczynkiem, pomocą społeczną, ściganiem przestępstw, wymierzaniem 
sprawiedliwości, czyli osoby reprezentujące takie podmioty, jak: szkoły, ośrodki pomocy rodzinie, organi-
zacje pozarządowe, policja, sądy dla nieletnich, ośrodki terapii uzależnień, kościoły i związki wyznaniowe.

 ¢ Etap 2.: Szkolenie dla użytkowników (20 godzin: zwiększenie liczby godzin w stosunku do testowania) 
obejmujące następujący zakres tematyczny:

o Diagnozowanie zasobów ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym

o Idea pracy innowacyjnej z młodzieżą na bazie koncepcji zachowania zasobów

o Istota i formy coachingu rówieśniczego

o Istota i formy mediacji rówieśniczych 

o Istota i formy rówieśniczych inkubatorów innowacyjności.

Szkolenia powinni prowadzić specjaliści w określonych obszarach tematycznych – m.in. specjaliści w zakre-
sie pracy na zasobach, kompetencji mediacyjnych, kompetencji w zakresie myślenia twórczego, umiejętności 
w obszarze coachingu. 
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 ¢ Etap 3.: Selekcja użytkowników do dalszych etapów udziału w projekcie jako dorośli (profesjonalni) koor-
dynatorzy. Do wyboru użytkowników należy wykorzystać następujące kryteria:

 ¢ wyniki uzyskane w Kwestionariuszu Zasobów Wychowawcy/Opiekuna – do tego celu należy wykorzystać 
komponent K0

 ¢ aktywny udział w szkoleniach

 ¢ chęć dalszego uczestnictwa w projekcie

 ¢ możliwość utworzenia grupy odbiorców.

 ¢ Etap 4.: Nabór liderów młodzieżowych. W  selekcji liderów należy uwzględnić przede wszystkim takie 
kryteria, jak:

 ¢ wyniki uzyskane w  wyniki w  Kwestionariuszu Zasobów Przystosowawczych Młodzieży (wysokie wyniki 
w czynnikach ochraniających przez wykluczeniem społecznym) – do tego celu należy wykorzystać kom-
ponent K0

 ¢ obiektywne przesłanki świadczące o osobistych i/lub społecznych sukcesach (np. studiowanie, odnoszenie 
sukcesów sportowych).

 ¢ Etap 5.: Szkolenie liderów młodzieżowych (40 godzin: zwiększenie liczby godzin w stosunku do testowa-
nia)) z zakresu: 

 ¢ profilaktyki rówieśniczej, 

 ¢ coachingu rówieśniczego

 ¢ mediacji rówieśniczych 

 ¢ rówieśniczych inkubatorów innowacyjności.

 ¢ Etap 6.: Tworzenie zespołów profesjonalno-rówieśniczych do realizacji programów innowacyjnych. Każdy 
zespół powinien składać się z 1 użytkownika i 2 liderów młodzieżowych. 

 ¢ Etap 7.: Szkolenie zespołów profesjonalno-rówieśniczych w  zakresie konstruowania autorskich progra-
mów oddziaływań (30 godzin: zwiększenie liczby godzin w stosunku do testowania). Projekty mogą być 
konstruowana w zakresie: 

 ¢ coachingu rówieśniczego 

 ¢ rówieśniczych mediacji 

 ¢ rówieśniczych inkubatorów innowacyjności.
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 ¢ Etap 8.: Nabór odbiorców testowania. Do rekrutacji odbiorców powinny być wykorzystane dwa rodzaje 
kryteriów – obiektywne i subiektywne. Według kryteriów obiektywnych odbiorcy powinni spełniać przy-
najmniej jeden warunek zwiększający ryzyko marginalizacji – m.in.: 

 ¢ drugoroczność, 

 ¢ ocena niedostateczna na koniec roku, 

 ¢ posiadanie zachowania nagannego na świadectwie szkolnym, 

 ¢ popełnienie czynu karalnego, 

 ¢ posiadanie kuratora w związku z zaniedbaniami szkolnymi, 

 ¢ posiadanie kuratora ze względu na konflikt z prawem, 

 ¢ częste używanie alkoholu, 

 ¢ używanie innych substancji psychoaktywnych, 

 ¢ pochodzenie z rodziny z problemem alkoholowym.

Spełnienie kryterium subiektywnego polega na wypełnieniu Kwestionariusza Zasobów Przystosowawczych Mło-
dzieży na podstawie którego dorośli koordynatorzy mogą sformułować diagnozę dotyczącą sposobu zwiększa-
nia czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym. Do tego rodzaju selekcji powinien 
zostać wykorzystany komponent K0.

 ¢ Etap 9.: Diagnoza potencjału rozwojowego 200 odbiorców z wykorzystaniem komponentu K0 wyników 
w Kwestionariuszu Zasobów Przystosowawczych Młodzieży. 

 ¢ Etap 10.: Realizacja autorskich programów o  charakterze wczesnej interwencji socjalnej przez zespoły 
profesjonalno-rówieśnicze wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Poniżej przedstawiono 
autorskie programy o charakterze wczesnej interwencji socjalnej, które zostały opracowane i zrealizowane 
w fazie testowania IPI3: 

 ¢ Program coachingu młodzieżowego wobec uczniów technikum mechanicznego A. Zimnoch, J. Skobel, 
M. Osińskiej

 ¢ Program coachingu młodzieżowego wobec uczniów technikum mechanicznego P. Kusek, K. Rusieckiem 
M. Rusieckiej

 ¢ Program coachingu młodzieżowego z elementami e-learningu J. Gorbaniuk, A. Toczko, M. Szołtek

 ¢ Program coachingu młodzieżowego wobec osób zagrożonych porażką szkolną L. Golby, A. Smotryckiej, 
W. Łysiak
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 ¢ Program „Jesteśmy grupą” K. Pękali, K. Nadłonek, K. Mazurek

 ¢ Program „Innowacyjne działania promocyjne młodzieży z elementami Public relations” J. Płońska, Z. Kę-
dzierska, A. Sykut

 ¢ Program „Młodzieżowe inkubatory innowacyjności wobec gimnazjalistów” B. Bedarza, A. Gamrowskiej, 
P. Pietras, M. Prucnala, V. Woźniak

 ¢ Program „inkubatory innowacyjności” wobec młodzieży licealnej R. Palczewskiej, J. Pańczyk, J. Grądziel

 ¢ Innowacyjny Program integralny wczesnej interwencji socjalnej wobec uczniów III klasy gimnazjum 
J. Dzyr-Opieczyńskiej, E. Kendzierskiej, Ż. Bródkowskiej

 ¢ Program z zakresu mediacji rówieśniczych M. Grzybuły, A. Nakoniecznej, K. Mazur

 ¢ Program mediacji rówieśniczych grupy młodzieżowej w  wieku 15-18 lat M.  Kurleto, S.  Fundowicz, 
R. Jankowskiej

 ¢ Program mediacji rówieśniczych grupy młodzieżowej w wieku 15-18 lat M. Markowskiego, A. Chamer-
skiej, A. Wikierskiej

 ¢ Program mediacji rówieśniczych wobec młodzieży licealnej A. Palczewskiej-Chrześcijan, E.  Nieradki, 
A. Kiljanek, I. Francuz 

 ¢ Program oddziaływań wobec młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym J. Murat, I. Zwolan-
kiewicz, A. Sobkowicz

 ¢ Program „Bliżej siebie” dla młodzieży z rodzinnych domów dziecka zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym A. Łazuki, A. Budzińskiej, E. Włodarskiej

 ¢ Integralny program wczesnej interwencji socjalnej wobec członków grupy survivalowej (uczestników kolo-
nii Stowarzyszenia Skaut) K. Nowaka, B. Świrkosz, P. Kwiatka

 ¢ Integralny program wczesnej interwencji socjalnej wobec grupy młodzieży skupionej przy Ośrodku Dzia-
łań Twórczych w Radawczyku Drugim E. Nowak, D. Szczepaniak, M. Kanadys

 ¢ Integralny program wczesnej interwencji socjalnej wobec uczniów III klasy gimnazjum M. Wójtowicz, 
S. Łosiewicz, E. Chołost

 ¢ Integralny program wczesnej interwencji socjalnej wobec uczniów III klasy gimnazjum A. Wójtowicz, 
E. Stasiak, P. Urban

Dorośli koordynatorzy przepracowali z grupą 10 godzin zajęć wg autorskiego programu, zaś liderzy młodzie-
żowi przepracowali z grupą odbiorców 100 godzin warsztatowych.
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 ¢ Etap 10.: Superwizja użytkowników i  liderów młodzieżowych przez trenerów i  specjalistów z  zakresu 
diagnozy psychologicznej oraz strategii realizujących założenia młodzieżowego coachingu, młodzieżowych 
mediacji i młodzieżowych inkubatorów innowacyjności. Celem superwizji było konsultowanie warsztatu 
pracy, pomysłów, wszelkich pojawiających się trudności podczas testowania. Możliwość wsparcia mery-
torycznego i emocjonalnego zapobiegała „wypaleniu się”, zniechęceniu i wypadnięciu z programu oraz 
podnosiła jakość pracy profesjonalnych koordynatorów i liderów młodzieżowych. 

 ¢ Etap 11.: Przeprowadzenie ewaluacji bezpośredniej na grupie odbiorców autorskich programów wczesnej 
interwencji socjalnej IPI3. Do badania ewaluacyjnego należy wykorzystać narzędzie K0: Kwestionariusz 
Zasobów Przystosowawczych Młodzieży. 

 ¢ Etap 12.: Przeprowadzenie ewaluacji odroczonej na odbiorcach autorskich programów wczesnej interwen-
cji socjalnej IPI3. Do badania ewaluacyjnego należy wykorzystać narzędzie K0: Kwestionariusz Zasobów 
Przystosowawczych Młodzieży. 

6.2. procedura Szkoleniowo-doradcza w ipi3
Szkolenia w innowacyjnym programie wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej wykluczeniem z po-
wodu używania substancji psychoaktywnych i/lub pochodzenia z rodzin z problemem alkoholowym powinny 
dotyczyć przede wszystkim takich czynników, które decydują o wysokich standardach realizowanego progra-
mu. Standardy jakości odnoszą się do następujących elementów1: 

 ¢ projektowania zadań w programie IPI3 na podstawie wiedzy o czynnikach ryzyka i czynnikach chronią-
cych przed uzależnieniem 

 ¢ projektowania zadań w programie IPI3 na podstawie modeli badawczych i teoretycznych, które wyjaśniają 
znaczenie zmiennych psychospołecznych w kształtowaniu zachowań człowieka, w tym również konstruk-
tywnego stylu życia 

 ¢ wykorzystywania w IPI3 takich strategii, których efektywność jest potwierdzona wynikami badań – przede 
wszystkim skutecznych strategii wobec odbiorców profilaktyki selektywnej (młodzieży zagrożonej wyklu-
czeniem) 

 ¢ prowadzenia diagnozy na poziomie indywidualnym – przede wszystkim w obszarze oceny ryzyka zagroże-
nia uzależnieniem oraz oceny poziomu czynników ochraniających przed wykluczeniem 

 ¢ prowadzenia diagnozy środowiskowej – przede wszystkim w wymiarze oceny społecznych zasobów ochra-
niających młodzież przed wykluczeniem 

 ¢ projektowania i realizowania działań w IPI3 w taki sposób, aby były one dostosowane do potrzeb benefi-
cjentów (młodzieży zagrożonej wykluczeniem)

1  A. Perez, S. Leifman, A. Estrada. Reversing the Criminalization of Mental Illness. Crime & Delinquency nr 1 2003, s. 62-78.
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 ¢  projektowania i realizowania działań w IPI3 w taki sposób, aby były one dostosowane możliwości odbiorców

 ¢ wykorzystywania metod aktywizujących, co powinno w dużym stopniu generować innowacyjność działań 
w programie 

 ¢ włączania do programu liderów młodzieżowych, co powinno zwiększać skuteczność IPI3 

 ¢ monitorowania programu zarówno pod względem jego starannej realizacji i zgodności z założeniami, jak 
również pod względem zaangażowania zespołu realizatorów 

 ¢ ewaluowania prowadzonych oddziaływań pod względem skuteczności. 

Potrzebę szkoleń zauważyli uczestnicy fokusów, którzy dyskutowali o związkach między zasobami psychospo-
łecznymi a efektywnością profesjonalnej pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem. Badane osoby zwróciły 
uwagę na trzy istotne aspekty szkoleń/doradztwa (superwizji), które służą zwiększeniu skuteczności profe-
sjonalnych działań w  analizowanym względzie poprzez (por. raport I.  Siudema, raport B. Lelonek-Kutery 
i M. Janczarek):

1. kształtowanie i/lub wzmacnianie odpowiednich kompetencji specjalistów (m.in. w takich obszarach, jak: 
kontakty interpersonalne, łatwość niesienia pomocy, kompetencje społeczne, zdolności organizacyjne, kre-
atywność, umiejętność stworzenia oferty dostosowanej do potrzeb środowiska oraz znajomość przepisów 
prawnych i aktualnych koncepcji pomocowych) 

2. poszukiwanie innowacyjnych metod pracy – m.in. aktywizowania beneficjentów 

3. zaspokojenie potrzeby dyskutowania o problemach i dylematach zawodowych w gronie specjalistów (w tym 
względzie szczególne znaczenie posiada superwizja).

W tej części poświęconej procedurze szkolno-doradczej należy zwrócić uwagę na znaczenie superwizji w pro-
cesie realizacji autorskich programów w obszarze wczesnej interwencji socjalnej. Superwizja powinna być pro-
wadzona w kotekście takich zagadnie©, jak:

 ¢ opracowanie diagnozy na bazie wyników dotyczących czynników ochraniających młodzież przed wyklu-
czeniem społecznym

 ¢ opracowanie autorskiego programu na bazie uzyskanych wyników z diagnozy w kontekście młodzieżowe-
go coachingu

 ¢ opracowanie autorskiego programu na bazie uzyskanych wyników z diagnozy w kontekście młodzieżo-
wych mediacji 

 ¢ opracowanie autorskiego programu na bazie uzyskanych wyników z diagnozy w kontekście młodzieżo-
wych inkubatorów innowacyjności

 ¢ realizowanie strategii w ramach programu opierającego się na idei młodzieżowego coachingu
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 ¢ realizowanie strategii w ramach programu opierającego się na idei młodzieżowych mediacji 

 ¢ realizowanie strategii w ramach programu opierającego się na idei młodzieżowych inkubatorów innowa-
cyjności

 ¢ opracowanie ewaluacji bezpośredniej na bazie wyników dotyczących czynników ochraniających młodzież 
przed wykluczeniem społecznym

 ¢ opracowanie ewaluacji odroczonej na bazie wyników dotyczących czynników ochraniających młodzież 
przed wykluczeniem społecznym.

W dalszej części paragrafu zostaną zaprezentowane przykłady szkoleń dla użytkowników (dorosłych koordy-
natorów i liderów młodzieżowych) służące kształtowaniu czynników ochraniających młodzież przed wyklucze-
niem społecznym za pomocą metod wykorzystywanych w ramach młodzieżowego coachingu, młodzieżowych 
mediacji, młodzieżowych inkubatorów innowacyjnego sposobu myślenia.

6.3.  przykład Szkolenia użytkowników (doroSłych koordynatorów 
i liderów młodzieżowych) Służącego kSztałtowaniu 
czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem 
Społecznym za pomocą młodzieżowego coachingu

Warsztat: Istota i formy coachingu młodzieżowego

Autorki: Małgorzata Janczarek, Małgorzata Józwik 

COACHING- według słownika Concise Oxford Dictionary definiuje czasownik coachować jako szkolić, tre-
nować, dawać wskazówki, zapoznawać z faktami. Czynności tych można dokonać jednak na wiele sposobów 
z których część nie jest podobna do coachingu. Coaching w równym stopniu dotyczy sposobu wykonywania 
tych czynności jak i tego co się robi. Coaching daje rezultaty z powodu związku między coachem a osobą co-
achowaną opartego na wsparciu oraz dzięki sposobom i stylowi stosowanej komunikacji. Osoba coachowana 
dowiaduje się ważnych rzeczy nie od coacha leczy wydobywa je z głębi siebie dzięki oddziaływaniu coacha. 
Coaching polega na uwalnianiu ludzkiego potencjału poprzez maksymalizowanie własnej efektywności (Ti-
mothy Gallwey). 

MITY DOTYCZĄCE COACHINGU: 

 ¢ dobry coach zna na wszystko odpowiedź i daje gotowe rozwiązania 

 ¢ coach mówi ludziom co powinni robić 

 ¢ coach udziela rad osobie coachowanej 

 ¢ coach powinien wiedzieć więcej niż osoba coachowana 
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 ¢ zadawanie pytań i aktywne słuchanie są bardziej domeną doradztwa niż coachingu 

 ¢ szkolenie i coaching na stanowisku pracy to jedno i to samo 

 ¢  coaching służy ocenie zachowania i postaw 

 ¢ coaching jest metodą weryfikacji i oceny pracy pracowników 

COACHING A SZKOLENIE 
 ¢ Szkolenie daje nowe umiejętności/wiedzę. Trener musi być ekspertem w danej dziedzinie. Wzmacnia i po-

prawia umiejętności. 

 ¢ Coach nie musi być ekspertem. 

COACHING A DORADZTWO 
 ¢ Doradca doradza, podpowiada w oparciu o gotowe rozwiązania. Odwołuje się do przeszłości. 

 ¢ Coach naprowadza. Jest nastawiony na przyszłość. 

COACHING A MENTORING 
 ¢ Mentor posiada dużo większą wiedzę w danym zakresie. Udziela rad, wskazówek. Jest autorytetem, wzo-

rem. 

 ¢ Coach nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy w danym zakresie. Naprowadza. 

COACHING A TERAPIA 
 ¢ Terapia sięga przeszłości, diagnozuje problem. Dotyka kwestii osobowości. 

 ¢ Coaching patrzy na przyszłość. Dotyczy pracy z osobami zdrowymi, które pracują nad osiągnięciem kon-
kretnych celów. 

COACHING A MEDIACJE 
 ¢ Mediator skupia się na relacjach pomiędzy stronami, osobami i rozwiązaniu konfliktu. 

 ¢ Coach skupia się na osobie i ewentualnie jej elacji do otoczenia i do siebie. 

CEL COACHINGU: 
Celem coachingu jest uwalnianie ludzkiego potencjału, budowanie świadomości, odpowiedzialności oraz wia-
ry w siebie- dzięki czemu osoba coachowana maksymalizuje swoją efektywność w wybranym obszarze. Coa-
ching to nie tylko technika, którą można zastosować w określonej sytuacji. To sposób zarządzania, odnoszenia 
się do ludzi, myślenia, sposób bycia. 

RODZAJE COACHINGU: 
1. Coaching personalny – nastawiony na rozbudowę sfery wewnętrznej człowieka 
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2. Life coaching – nastawiony na relacje i życie osobiste 

3. Coaching zawodowy – związany z rozwojem, karierą 

4. Executive coaching – praca z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw 

5. Coaching inwestycyjny – związany zazwyczaj z osobistymi inwestycjami (patrz też: doradztwo finansowe, 
doradztwo inwestycyjne 

6. Coaching biznesowy – nastawiony na rozwój biznesu 

7. Coaching grupowy – nastawiony na radzenie sobie z podobnymi wyzwaniami, przed którymi stoją uczest-
nicy szkolenia, np. problemy w związkach, relacjach w środowisku pracy, efektywność, przywództwo 

8. Coaching operacyjny – odnosi się do działania, wiedzy i umiejętności, środowiska i zachowań 

9. Coaching holistyczny – dotyczy całego człowieka i wszystkich rzeczy, które go dotyczą: przekonań, warto-
ści, misji, tożsamości, duchowości. 

ROLA COACHA: 
Rola coacha polega na zapewnieniu podopiecznemu szczególnego rodzaju wsparcia. Opiera się ono na silnej 
więzi partnerskiej i emocjonalnym zaangażowaniu, które z kolei pozwalają uwolnić mądrość i intuicję niezbęd-
ne do osiągnięcia sukcesu przez podopiecznego. Coach skupia się wyłącznie na sytuacji podopiecznego; czyni 
to z uwagą i zaangażowaniem, jakie rzadko można spotkać poza sesjami coachingowymi. 

Relacja coachingowa jest inna niż wszystkie, ponieważ stanowi kombinację obiektywnego dystansu i zaanga-
żowania na rzecz celów podopiecznego. Coach, wpływając na wyobraźnię podopiecznego i wyznawane przez 
niego wartości, pomaga w ponownym określeniu – w zgodzie z celami, do których podopieczny dąży – jego 
postaw oraz sposobu myślenia i zachowania. 

CECHY COACHA: 
 ¢ cierpliwy 

 ¢ bezstronny 

 ¢ wspierający 

 ¢ wykazujący zainteresowanie 

 ¢ potrafiący słuchać 

 ¢ spostrzegawczy 

 ¢ świadomy 
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 ¢ samokrytyczny 

 ¢ uważny 

 ¢ wierny 

KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHA: 
1. Buduje zaufanie 

Osoba coachowana powinna czuć się swobodnie podczas rozmowy z coachem, ponieważ tylko wtedy będzie 
w stanie szczerze mówić o swoich trudnościach i przeżyciach. Coach powinien być natomiast prawdziwie zain-
teresowany wypowiedziami mówiącego oraz wykazywać chęć i gotowość do udzielania mu odpowiedniej po-
mocy. Coachowi nie wolno przejawiać wyższości, krytykować mówiącego. Tylko przyjazne nastawienie, wyro-
zumiałość oraz troska sprowokują osobę coachowaną do głębszych przemyśleń i konstruktywnych wniosków. 

2. Definiuje trudności 

Początek sesji coachingowej powinien polegać na zadaniu licznych i szczegółowych pytań osobie coachowanej, 
których celem jest zdiagnozowanie obecnego jej stanu, rodzaju i nasileniu napotkanych przez nią trudności 
praz problemów. 

3. Uważnie słucha 

Coaching w dużej mierze opiera się na poznawaniu potrzeb coachowanego, jego pomysłów, uczuć. Dlatego tak 
ważna jest umiejętność koncentrowania się na jego wypowiedziach. Brak tej zdolności może spowodować, że 
nie będziemy w stanie wychwycić wszystkich aspektów, które zostały wypowiedziane, co jednocześnie będzie 
miało negatywny wpływ na jakoś naszych relacji z coachowanym. Tylko aktywne słuchanie umożliwi wychwy-
cenie tego, co nie zostało powiedziane. Wnikliwy słuchacz zwraca uwagę na akcentowanie słów, płynność 
wypowiedzi lub jej brak, a także emocje ujawniane przez język. 

4. Obserwuje 

Obserwowaniu poświęca się często znacznie więcej uwagi niż słuchaniu. Ten sam przedmiot 

pokazany kilku różnym osobom może być opisany zupełnie inaczej przez każdą z nich. Coach 

powinien odwoływać się do umiejętności obserwowania oraz posługiwać się nią. 

5. Eliminuje uprzedzenia 

Zarówno szablonowe myślenie, jak i po prostu pierwsze wrażenie bardzo silnie wpływają na ocenę drugiego 
człowieka. Stanowi to duże zagrożenie, ponieważ, aby dokonać obiektywnej oceny, należy stale obserwować 
i słuchać, jednocześnie zapominając o nadawaniu etykiet na podstawie pozornych cech. 

6. Umiejętnie zadaje pytania 
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Dobry coach ma świadomość, że jego głównym celem jest pomoc coachowanemu. Sposób 

formułowania pytań jest niezwykle istotny. Niezręczne, czy nieodpowiednie pytania mogą wywołać niepo-
trzebne napięcie i stad się poważną barierą w nawiązaniu kontaktu. Zadawanie pytań to kluczowy sposób zbie-
rania informacji. Coach powinien wystrzegać się zadawania pytań bardzo rozbudowanych, naprowadzających 
lub zawierających odpowiedzi, złożonych, podchwytliwych. 

7. Uzgadnia plan działania na przyszłość 

Pod koniec sesji coachingowej coach ustala cele poprawy efektywności, kroki, które należy podjąć po coachin-
gu. Ustalenia powinny zostać zapisane i każda ze stron powinna ją zaakceptować. Ustala się również terminy 
kolejnych spotkań w trakcie których będą weryfikowane postępy. 

ISTOTA COACHINGU MŁODZIEŻOWEGO
Coaching młodzieżowy to coaching nastawiony na rozwój kompetencji osobistych i prozawodowych w którym 
rola coacha powierzona jest liderowi młodzieżowemu nie odbiegającego zbytnio wiekiem od osoby coachowa-
nej, pełniącego swoją funkcję pod opieką lidera dorosłego. 

SCHEMAT PRZEBIEGU ROZMOWY COACHINGOWEJ: 
1. Przygotowanie 

2. Rozpoczęcie rozmowy 

3. Zachęcenie do samooceny 

4. Przedstawienie punktu widzenia coacha 

5. Podsumowanie 

6. Uzgodnienie działań na przyszłość 

7. Kontrola działań. 

WSKAZÓWKI DLA COACHA: 
 ¢ Zadawaj pytania otwarte 

 ¢ Zacznij od właściwego zdefiniowania problemu 

 ¢ Pozostawiaj przestrzeń do wypowiedzi osoby coachowanej 

 ¢ Bądź sobą, nie próbuj odgrywać żadnej roli 

 ¢ Nie przeprowadzaj wywiadu, rozmawiaj – coaching jest dialogiem 

 ¢ Pomagaj osobie zrozumieć istotę problemu 
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 ¢ Pytaj osobę coachowaną o możliwe rozwiązania 

 ¢ Pamiętaj - osoba coachowana jest największym specjalistą w zakresie swojego problemu ma największą 
wiedzę na ten temat! 

 ¢ Rozmawiaj o różnych możliwościach rozwiązania problemu 

 ¢ Naprowadzaj osobę coachowaną w kierunku najbardziej optymalnego rozwiązania, ale nie narzucaj swoich 
pomysłów 

 ¢ Uzgodnij plan działania na przyszłość, terminy, miejsce, etapy realizacji w celu sprawdzenia postępów 

 ¢ Postaraj się zdobyć zaangażowanie drugiej osoby 

 ¢ Unikaj pytań o przeszłość, rozmawiaj o teraźniejszości i przyszłości 

 ¢ Stwórz bezpieczną atmosferę- nie dawaj poczucia zagrożenia, nie osądzaj, nie oceniaj, nie diagnozuj dru-
giej osoby 

 ¢ Rozmawiaj o szczegółach problemu, nie uogólniaj 

 ¢ Upewniaj się, czy jesteś dobrze rozumiany i czy dobrze rozumiesz osobę coachowaną 

 ¢ Upewniaj się, czy twoja mowa ciała nie jest sprzeczna z tym co mówisz 

 ¢ Jeśli odkryjesz obszary problemowe poproś propozycję zachowań, które zapobiegną podobnym sytuacjom 
w przyszłości 

 ¢ Nie stawiaj się w roli autorytetu, nie bądź protekcjonalny- nie używaj sformułowań: „powinieneś, musisz” 

 ¢ Zapisuj szczegółowe działania, by w przyszłości można było się do nich odnieść 

 ¢ Sprawdzaj postępy porównując z tym, co zostało zapisane 

 ¢ Uważnie słuchaj, staraj się zrozumieć uczucia innych nawet jeśli różnią się od twoich 

 ¢ Okazuj empatię i wspieraj 

 ¢ Stwórz atmosferę w której osoba coachowana będzie mogła sama obiektywnie ocenić sytuację 

TYPOWE BŁĘDY POPEŁNIANE W TRAKCIE ROZMOWY COACHINGOWEJ: 
 ¢ Efekt pierwszeństwa- osoba prowadząca coaching nadmiernie koncentruje się na zachowaniach i osiągnię-

ciach osoby coachowanej występujących na początku ich pracy 
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 ¢ Efekt świeżości- coach koncentruje się nadmiernie na wydarzeniach bezpośrednio poprzedzających roz-
mowę 

 ¢ Efekt aureoli- jedna dominująca pozytywna cecha osoby coachowanej powoduje, że przypisuje się jej inne 
pozytywne cechy; podobny efekt może dotyczyć cech negatywnych 

 ¢ Efekt kontrastu- coach porównuj osobę coachowaną świadomie lub nie z innymi osobami, ocena osoby 
coachowanej jest uzależniona od tego do kogo jest porównywany 

 ¢ Błąd relacji- coach ocenia osobę coachowaną na podstawie sympatii i antypatii oraz częstotliwości kon-
taktów z nią 

 ¢ Projekcja- coach nieświadomie przenosi własne odczucia, cechy, postawy, motywy na osobę coachowaną 

 ¢ Błąd atrybucji- coach nieświadomi przenosi na osobę coachowaną cechy osób z którymi ją łączy lub ko-
jarzy 

 ¢ Błąd etykietowania- coach nadaje osobie coachowanej etykietę dobry, zły, co powoduje, że osoba coacho-
wana zaczyna zachowywać się zgodnie z etykietą. 

6.4.  przykład Szkolenia użytkowników (doroSłych koordynatorów 
i liderów młodzieżowych) Służącego kSztałtowaniu 
czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem 
Społecznym za pomocą mediacji rówieśniczych

Warsztat: Istota i formy mediacji rówieśniczych
Autorka: Małgorzata Artymiak 

MEDIACJA:
 ¢ jest sposobem konstruktywnego rozwiązywania konfliktu, satysfakcjonującym obie strony 

 ¢ jest interwencją w toczące się negocjacje lub konflikt, podjętą przez akceptowaną trzecią stronę, która 
nie ma autorytatywnej władzy, pozwalającej na podjęcie decyzji rozstrzygającej spór lecz pomaga 
stronom w dobrowolnym osiąganiu przez nie wzajemnie akceptowanego porozumienia w kwestiach 
spornych 

REGULACJE PRAWNE:
 ¢ Ustawa z dnia 28 lipca 2005 nazywana „Ustawą o Mediacji Cywilnej” – Dziennik Ustaw z dn. 9. wrześ-

nia 2005 (nr. 172, poz.1438)

 ¢ Weszła w życie 10 grudnia 2005
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ZASADY MEDIACJI
 ¢ Zasada akceptowalności

 ¢ Zasada fachowości

 ¢ Zasada dobrowolności

 ¢ Zasada bezstronności

 ¢ Zasada szacunku

 ¢ Zasada neutralności

 ¢ Zasada poufności

 ¢ Zasada bezinteresowności

EFEKTY I ZALETY MEDIACJI
 ¢ Oszczędność czasu i kosztów

 ¢ Zaangażowanie stron, bezpośredni udział

 ¢ Możliwość pełnego wypowiedzenia się

 ¢ Komfort, zachowanie poufności

 ¢ Wentylacja emocji

 ¢ Satysfakcja z wypracowanego efektu

 ¢ Poprawa relacji, odbudowa zaufania

 ¢ Uczenie efektywnych sposobów radzenia sobie z konfliktem

Przyczyny konfliktów

Na ogół dość oczywistym jest, iż konflikt nie zaistniałby, gdyby nie było niezgodności interesów i gdyby strony 
nie były powiązane pewnym zależnościami.

Przyczyny konfliktu mogą być różnorodne. Najczęściej wynikają one z:

 ¢ błędów w komunikacji

 ¢ systemu wartości lub przekonań
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 ¢ niewiedzy

 ¢ nieścisłych lub nieaktualnych informacji

Pozytywne i negatywne funkcje konfliktu
Konflikt jest bardzo często spostrzegany jako zjawisko negatywne. Konflikt konstruktywnie rozwiązywany 
często sprzyja umacnianiu się tożsamości grupy czy jednostki, sprzyja budowaniu poczucia wspólnoty, stymu-
luje też wiele potrzebnych zmian. Pomaga również w znajdowaniu nowych metod zapobiegania konfliktom.
Analizując pozytywne i negatywne aspekty konfliktu można zauważyć, iż zwykle skutki konfliktu są wynikiem 
działań podejmowanych przez strony. Im większą wiedzę o metodach radzenia sobie z konfliktem zdobędą 
ludzie, tym rzadziej będzie on prowadził do negatywnych skutków, a tym samym częściej konstruktywne dzia-
łania będą przyczyniać się do stymulującego procesu rozwoju i pozytywnych zmian.

Klasyfikacja rodzajów i form konfliktu
Konflikt wartości – wiąże się z  zasadami, które przestrzegamy lub których się wyrzekamy. Są one różne 
w swojej ważności i znaczeniu. Konflikt może więc wynikać z przyjętych odmiennych systemów wartości lub 
też odmiennych interpretacji zasad postępowania. Ze względu na fakt, iż przyjęte wartości dają nam poczucie 
porządku i  przewidywalności. Często w  aspekcie wartości występuje brak tolerancji do innych wartości 
uznawanych przez drugą stronę. 

Brak tolerancji i poszanowania odrębności stron może być nierozwiązywalny. 

Konflikt relacji – odnosi się do satysfakcji bądź jej braku w istniejących kontaktach pomiędzy stronami. W sy-
tuacji konfliktu występuje negatywny stosunek do osób z którymi jesteśmy w kontakcie. Zwykle wiąże się 
on z silnymi negatywnymi emocjami i często z zachowaniem odwetowym. Może stać się przyczyną eskalacji 
konfliktu, nawet wtedy gdy nie mamy obiektywnych powodów do jego powstania.

Konflikt danych – pojawia się, gdy informacje akceptowane przez jedną stronę są odrzucane przez stronę drugą 
lub są w inny sposób interpretowane. Taka sytuacja może wystąpić, gdy strony posiadają odmienne informacje 
np.: ze względu na kontekst w jakim przedstawione są dane lub czas w jakim zostały one udostępnione, lub też 
w inny sposób strony interpretują posiadane informacje. 
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Sytuacja tego typu może prowadzić do nieuzasadnionej eskalacji konfliktu. 

Konflikt strukturalny – odnosi się do istniejących formalnych lub nieformalnych struktur organizacyjnych lub 
struktur sytuacji. Konflikt strukturalny może wynikać z ograniczonych zasobów jakimi są m.in. ziemia, pienią-
dze, personel i inne wyczerpywalne zasoby. Może być spowodowany również ograniczeniami czasowymi, w ra-
mach których mamy wykonać zadanie lub rozwiązać problem.W aspekcie tym wyróżniamy różnego rodzaju 
ramy, granice, hierarchie, role i pozycje jakie zajmujemy, kwestie płci, istnienie ważnych i mniej ważnych grup 
odniesienia, czy tez różne normy społeczne itp.Na powstanie konfliktu strukturalnego strony mają niewielki 
wpływ, często jest on niezależny od ludzi. 

Konflikt interesów – ten typ konfliktu wynika z niemożności zaspokojenia własnych potrzeb zarówno rzeczo-
nych, proceduralnych jak i psychologicznych. Często powstaje wówczas, gdy jedna ze stron chce realizować 
swoje cele kosztem innych.

Można go scharakteryzować takimi zachowaniami, które np.: powodują ciągłe rozdrażnienie, stres lub utratę 
poczucia własnej godności, naruszają wolność osobistą czy zagrażają naszemu bezpieczeństwu zarówno fizycz-
nemu, emocjonalnemu, finansowemu czy społecznemu.

Dokonując diagnozy konfliktu należy pamiętać iż poszczególne aspekty mogące doprowadzić do konfliktu czę-
sto wzajemnie się przenikają. Aspekt relacji, który prowadzi do powstania konfliktu często bierze swój początek 
w aspekcie: danych, struktury, wartości czy zachowań. Spór dotyczący danych odnosi się w rzeczywistości do 
konfliktu na poziomie wartości, a ten przekształca się w konflikt zachowań.Sposób przebiegu konfliktu naj-
częściej zależy od jego dominującej części składowej, która odgrywa najistotniejszą rolę.

ESKALACJA KONFLIKTU
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Wielkość powierzchni poszczególnych wycinków koła uwypukla dominujący aspekt konfliktu.

Ważne jest również, aby w pełni zrozumień strukturę sytuacji. Dopiero pełen obraz powstałego problemu daje 
możliwość skoncentrowania się na interesach w celu poszukiwania przez strony konfliktu wspólnych rozwią-
zań.UNIKANIE ESKALACJI KONFLIKTU

Wielkość powierzchni poszczególnych wycinków koła uwypukla dominujący aspekt konfliktu.

Czynniki wpływające na zachowania w sytuacji konfliktu

Każdy człowiek kształtuje swoją postawę wobec siebie i otaczającego świata w procesie socjalizacji i na pod-
stawie własnych doświadczeń życiowych. Dlatego też trudno w  krótkim czasie zmienić postawę człowieka 
„budowaną” przez lata doświadczeń.

Od ukształtowanej postawy zależy postrzeganie równych zaistniałych sytuacji. To w jaki sposób widzimy po-
wstały problem wpływa na rodzaj podejmowanych działań. Sposób zachowania z kolei ma wpływ na reakcję 
drugiej strony, a więc typ podjętych działań w sytuacji konfliktu jest nośnikiem różnego rodzaju konsekwencji. 
W ten sposób kształtuje się cykl konfliktu.

Podstawowe sposoby zachowań w sytuacji konfliktowej
Najczęściej spotykane zachowania w sytuacji konfliktowej to:

„Odwlekanie” konfliktu – to odraczanie działań. Główna reakcja jest nie zauważanie lub wręcz zaprzeczanie 
istnienia konfliktu. A więc niepodejmowanie jakichkolwiek działań, „omijanie” problemu tak długo jak to 
możliwe. Oczekiwanie na zmiany, które mogą nastąpić, na zdarzenie losu. Występuje wiara lub przekonanie, 
że problem sam zniknie. Osoby stosujące tą taktykę często postrzegane są jako bezkonfliktowe.

Ignorowanie konfliktu – to pomijanie „milczeniem” problemu. Źródłem takiego zachowania jest przekonanie, 
że brak decyzji wywoła mniejszy konflikt. W tego rodzaju zachowaniach jedna strona konfliktu nie słucha 
argumentów i nie stara się zrozumień drugiej strony.

Rezygnacja z dążeń – to rezygnacja z własnych potrzeb a więc ustępowanie pola przeciwnikowi. Taka sytuacja 
występuje zarówno w chwili, gdy rezygnujemy z własnych potrzeb jeszcze przed walką z drugą stroną, gdy 
poddajemy się w jej trakcie lub też przegrywamy walkę.

Reorientacja – istotą tego rodzaju zachowania jest szukanie „kozła ofiarnego”. Wskazanie winnego i skierowa-
nie na niego „sił” biorących udział w konflikcie. Jest to doraźna metoda, której towarzyszą silne emocje. 

Podjęcie walki – czyli zachowanie mogące prowadzić do dominacji lub wręcz zniszczenia jednej ze stron 
konfliktu przez drugą. Tak kategoria zachowań opiera się na założeniu, że ważne są tylko moje interesy. Nie 
interesuje nas co chce osiągnąć druga strona. Opiera się często na poczuciu siły, przewagi nad drugą stroną, 
a nie na racjonalnych argumentach. 



162 AUCTORIZO LIBERTAS

Odwołanie się do trzeciej osoby – zwrócenie się do niezależnej i  bezstronnej osoby, która nie uczestniczy 
w konflikcie z prośbą o rozstrzygnięcie sporu. A więc zwrócenie się do arbitra lub też wystąpienie na drogę 
sądową.

Potraktowanie zaistniałej sytuacji jako problemu do rozwiązania – a więc uczestnicy konfliktu uznają, iż interesy 
każdej ze stron są równie ważne. Podejmują wspólny wysiłek w poszukiwaniu rozwiązań akceptowalnych przez 
obydwie strony na drodze negocjacji lub poszukują pomocy u osób trzecich nie zaangażowanych w konflikt, 
które będą wspierać proces rozmów. Wspólna praca nad rozwiązaniem jest potraktowaniem konfliktu jako 
problemu do rozwiązania.

FAZY OFIARY

W mediacjach sposób reagowania osoby pokrzywdzonej/poszkodowanej na sytuację konfliktową uzależniony 
jest również od fazy w jakiej ona się znajduje. Mediator w trakcie spotkania informacyjnego ma za zadanie 
między innymi zdiagnozowanie, w której fazie znajduje się osoba pokrzywdzonej.  

faza zaprzeczenia – pokrzywdzona/y nie chce z nikim rozmawiać na temat zdarzenia i swojej krzywdy;

faza winy – pokrzywdzona/y obwinia sprawcę za to, co się zdarzyło;

faza cierpienia - pokrzywdzona/y jest skupiony na nieszczęściu, które jego spotkało, często zaniedbuje dom, 
siebie;

faza oburzenia - pokrzywdzona/y jest skupiony na sprawcy i chęci zemsty na nim, podkreśla winę sprawcy

faza równoważenia - pokrzywdzona/y zaczyna dostrzegać i oceniać fakty, emocje są u niej coraz mniejsze

faza integracji - pokrzywdzona/y patrzy bardziej realistycznie, zastanawia się nad swoją rolą w zdarzeniu, 
powoli zaczyna zamykać ten rozdział w swoim życiu.

  TECHNIKI DOBREJ KOMUNIKACJI  w MEDIACJI

 ¢ Parafraza

 ¢ Dowartościowanie

 ¢  Odzwierciedlanie uczuć

 ¢ Wyjaśnianie/klaryfikacja

 ¢ Podsumowanie

 ¢ Komunikat „Od siebie”

 ¢ „Złoty most”

 ¢ „Pójście na Galerię”
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 ¢ Spotkania na osobności

PARAFRAZA

Czym jest parafraza?

Parafraza jest powtórzeniem/streszczeniem własnymi słowami wypowiedzi rozmówcy, w  celu sprawdzenia 
zgodności intencji mówiącego z odbiorem słuchającego.

Czemu służy parafraza? 

Parafraza:

 ¢ rozwija w nas wrażliwość na drugą stronę

 ¢ utwierdza mówiącego, że jest rozumiany i słuchany

 ¢ podkreśla nasze zainteresowanie rozmówcą

 ¢ porządkuje wypowiedzi

 ¢ koncentruje uwagę mówiącego i słuchającego 

 ¢ pozwala sprawdzić zgodność odczytu komunikatu z intencja nadawcy

 ¢ pozwala przerwać zbyt długa wypowiedz

Przykłady:

„Jeśli dobrze pana zrozumiałam, zdarzenie to...  nieprawdaż?”

„Z tego, co Pan powiedział zrozumiałam.. czyż nie tak?”

„Z tego, co pan powiedział, odebrałem ..., nieprawdaż?”

ODZWIERCIEDLENIE UCZUĆ

Czym jest odzwierciedlenie uczuć?

Odzwierciedlenie uczuć oznacza wyrażenie uczuć i emocji mówiącego, poprzez przekazanie ich słowami przez 
osobę słuchającą. 

Celem odzwierciedlenia jest zrozumienie stanu emocjonalnego mówiącego.

Czemu służy odzwierciedlanie?
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 ¢ nazywa i ujawnia emocje, uczucia

 ¢ umożliwia mówiącemu właściwą ocenę swoich uczuć i emocji

 ¢ daje poczucie zrozumienia

 ¢ pomaga zapanować nad emocjami i uczuciami 

Przykłady:

„Wyglądasz na zmartwionego tą sytuacją.....”

„Słyszę żal w Twoim glosie....”

„Wydajesz się być zdenerwowana tą sytuacją....”

DOWARTOŚCIOWANIE

Celem stosowania dowartościowania jest wzmocnienie i docenienie starań, działań, intencji, deklaracji naszego 
rozmówcy tak, aby podkreślić jego ważność i wartość.

Czemu służy dowartościowanie:

 ¢ buduje atmosferę zaufania, życzliwości, otwartości i bezpieczeństwa

 ¢ wzmacnia poczucie partnerstwa i współpracy

 ¢ pozwala docenić i podkreślić osiągnięcia, sukcesy, postępy stron

 ¢ wzmacnia stronę słabszą

 ¢ podkreśla postęp w negocjacjach

Przykłady:

„Widzę, że ma pani wysokie kompetencje w ........”

„Doceniam pana zaangażowanie, wolę współpracy, chęć porozumienia”

„To ważne, co Pani mówi .....”

„ Porozumieli się już Państwo, co do tak wielu spraw, została Wam już tylko ta    jedna …..”
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WYJAŚNIANIE/KLARYFIKACJA

Czym jest wyjaśnianie?

Jest to precyzowanie, konkretyzowanie oraz porządkowanie ważnych kwestii, problemów za pomocą odpo-
wiednich pytań.

Celem zastosowania tej metody może być ustalenie najważniejszych tematów mediacji, diagnoza sytuacji czy 
diagnoza problemu.

Czemu służy wyjaśnianie?

 ¢ pozwala zrozumieć problem i jego przyczyny

 ¢ rozpoznać najważniejsze kwestie 

 ¢ umożliwia zdobycie dodatkowych danych

 ¢ pozwala sprawdzić czy dobrze zrozumieliśmy intencję mówiącego

 ¢ pozwala zweryfikować rozumienie odbiorcy z intencją nadawcy

 ¢ określić ewentualne rozbieżności 

 ¢ porządkuje przekazane informacje

Przebieg procesu wyjaśniania:

Na początku zadajemy pytania neutralne, sytuacyjne, otwarte. 

Pytamy o kontekst sytuacji.

Zadajemy pytania informacyjne typu: Co? Gdzie? Kiedy? Od kiedy? Jak? 

 Przykłady:

„Co się wydarzyło ...”

„Gdzie to się stało?”

„Kiedy miało miejsce ....”

„Jak długo trwała ta sytuacja ...”

 „Czy mógłbyś powiedzieć cos więcej na temat ...”
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PODSUMOWANIE

Czym jest podsumowanie?

Zebranie i streszczenie najważniejszych kwestii, informacji, myśli i uczuć, które się pojawiły podczas rozmowy.

Czemu służy podsumowanie?

 ¢ zebraniu i prezentacji najważniejszych kwestii

 ¢ wyciąganiu wniosków

 ¢ skupieniu uwagi na istocie problemu 

 ¢ ukazaniu postępów w rozmowie

 ¢ korygowaniu nieścisłości

 ¢ domknięciu określonego etapu rozmowy

 ¢ posuwaniu rozmowy do przodu

Przykłady:

„Do tej pory zostały ustalone następujące kwestie ...”

„Podsumowując to, co do tej pory zostało powiedziane ....”

„Najważniejsze ustalenia poczynione do tej pory to....”

KOMUNIKAT „TYPU JA”

CZYM JEST komunikat „KOMUNIKAT TYPU JA”?

Komunikat „TYPU JA” jest nazwaniem i zakomunikowaniem rozmówcy własnych uczuć i emocji jako reakcji 
na Jego/ Jej zachowanie z podaniem uzasadnienia takiej naszej reakcji. Czyli komunikat „od siebie” określa  
jakie uczucia i emocje wywołuje w nas zachowanie drugiej strony i dlaczego tak się dzieje.

STRUKTURA 

Komunikat składa się z trzech części:

1. Jestem (czuję) ..... (określić emocje, uczucia).



MODEL WCZESNEJ INTERWENCJI SOCJALNEJ 167

Wskazujemy na konkretne uczucia towarzyszące nam w danej chwili

np. jestem zły, zaskoczony, jestem smutna, zdenerwowana, jest mi przykro, czuję się niepewnie, jest mi miło

2. Kiedy (przedstawić konkretne zachowanie).

Przedstawiamy konkretne zachowanie drugiej osoby, które wywołało w nas wskazaną wcześniej emocję (nie 
mogą tu się znaleźć słowa, które są formą ataku) 

np. ”jestem zły, kiedy zabierasz mój kubek”,  „jest mi przykro, kiedy obgadujesz mnie za moimi plecami do 
moich przyjaciół.”  „ Jest mi miło kiedy wracam do domu zmęczona i czekasz na mnie z kolacją”

3. Ponieważ (należy powiedzieć, jaki wpływ ma na nas to zachowanie).

Opisujemy, jaki wpływ ma na nas przedstawione wcześniej zachowanie, dlaczego wywołuje ono opisane 
poprzednio emocje,

np. „Jest mi przykro, kiedy obgadujesz mnie za moimi plecami do moich znajomych , ponieważ nie daje mi 
to możliwości obrony”.

„Jest mi miło kiedy wracam do domu zmęczona i czekasz na mnie z kolacją, czuję Twoja troskę”

CZEMU SLUŻY komunikat „KOMUNIKAT OD SIEBIE”?

Informuje on drugą osobę o tym, jak jej zachowania wpływają na nas, tzn. jakie wywołują w nas emocje/stany, 
jakie to ma dla nas znaczenie . Komunikat „Ja” jest jasną, nie zagrażającą formą mówienia o swoich potrzebach, 
oczekiwaniach, uczuciach. Ułatwia porozumiewanie, gdyż nasz partner nie czuje się osaczony, nie musi się 
bronić.

Czym NIE JEST komunikat „KOMUNIKAT OD SIEBIE”?

Komunikat „Od siebie” nie jest: Komunikatem „Ty”

Komunikat „Od siebie „ ocenia zachowanie drugiej strony nie, sama osobę

Przykłady komunikatu „Ty”- „Uspokój się, jesteś źle wychowany i zaraz dostaniesz”.

„ZŁOTY MOST”

Czym jest „Złoty most”?

Tworzenie warunków dojścia do ugody z zachowaniem twarzy.

Czemu służy ta technika?
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często strona będąca w konflikcie nie potrafi wycofać się, nawet wtedy, gdy już sama by tego chciała. Nie po-
zwala na to ambicja. Przyznaje przed sobą, że się „zapędziła”, ale brnie coraz dalej. Jak umożliwić zachowanie 
twarzy i wyjście z godnością? 

Co daje „Złoty most”? 

 ¢ łatwiejsze dojście do ugody, a czasem nawet do pojednania

 ¢ zapewnia bardziej trwałe rozwiązania sytuacji konfliktowych 

 ¢ jest najlepszym sposobem pozbycia się swoich wrogów, zamieniając ich na przyjaciół. 

„PÓJŚCIE NA GALERIĘ”
 „Pójście na galerię”:

 ¢ uczy jak być obserwatorem;

 ¢ uczy koncentracji;

 ¢ brak emocjonalnego zaangażowania w konflikt;

 ¢ zdobywanie umiejętności oddalenia się od emocji. 

Technika ta dotyczy zarówno mediatorów jak i stron. 

”Iść na galerię”, to:

 ¢ robić przerwy w czasie sesji mediacyjnych 

 ¢ proponować spotkania na osobności 

 ¢ przed przejściem do zmiany tematu proponować chwilę zastanowienia się, chwilę milczenia. 

Czemu służy „pójście na galerię”

 ¢ tworzy odpowiedni klimat rozmów

 ¢ ułatwia zobaczenie problemu z różnych stron

 ¢ ułatwia spojrzenie na sprawę „oczyma drugiej strony”
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 ¢ pomaga opracować odpowiednią strategię prowadzenia mediacji 

 ¢ ułatwia stosowanie odpowiednich technik mediacyjnych w odpowiednim czasie

 ¢ umożliwia aktywne słuchanie, otwarcie się i współdziałanie stron.

Pójście na galerię to także „ ucieczka w siebie”. Ale nie jest to ”chłodne” milczenie, które oznacza znudzenie 
tym, czego się słucha i chęć zaprzestania słuchania, a milczenie, które określamy jako „ciepłe”. Oznacza głęboką 
pracę myśli, po której ma się wzmożoną ochotę na dalsze słuchanie. 

SPOTKANIA NA OSOBNOŚCI
Spotkania na osobności są jedną z technik mediacyjnych, polegają na oddaleniu się (najlepszym wariantem jest 
możliwość przejścia do sąsiedniego pomieszczenia) mediatora oraz jednej ze stron lub strony oraz jej „doradcy” 
w celu odbycia konsultacji, uzyskania / udzielenia wyjaśnienia lub przemyślenia jakichś propozycji. 

Spotkanie na osobności ma ściśle określone ramy czasowe.

Spotkania na osobności umożliwiają:

 ¢ odbycie rozmów dotyczących przyczyn zaistniałych trudności,

 ¢ przemyślenie i przedyskutowanie nowych alternatyw,

 ¢ dokonanie „wentylacji” emocji; umożliwiają stronie wyciszenie się, „pozbieranie” myśli i skoncentrowanie 
na temacie,

 ¢ przedyskutowanie i przeanalizowanie z mediatorem nowych rozwiązań,

 ¢ wyjawienie przez stronę poufnych informacji, mogących mieć wpływ na dalszy przebieg mediacji oraz 
toczących się pomiędzy stronami negocjacji,

 ¢ wystąpienie mediatora z pozycji „ adwokata diabła”,

 ¢ uniknięcie impasu w prowadzonych przez strony rozmowach mediacyjnych.
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Załącznik

PRZYKŁADOWA UGODA MEDIACYJNA

Lublin, 15.04 07
Ośrodek Mediacyjny
Ul. Cicha 1
Ugoda mediacyjna

 Ugoda zawarta pomiędzy osobami:

 

Jan Kowalski zam...................legitymujący się dowodem osobistym.......................

Ewa Kowalska zam.................legitymująca się dowodem osobistym.......................

 

W obecności mediatora Anny Nowak zam..........................................................

 

1.  Państwo Kowalscy  postanowili podzielić się opieką nad dziećmi.

2.  Jan Kowalski zgodził się na ..........................................................................................

3.  Ewa Kolwalska zgodziła się na .....................................................................................

  Podpisy uczestników:

......................................................................

.....................................................................

Podpis mediatora/ów

.....................................................................
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6.5.  przykład Szkolenia użytkowników (doroSłych koordynatorów 
i liderów młodzieżowych) Służącego kSztałtowaniu czynników 
ochraniających młodzież przed wykluczeniem Społecznym za pomocą 
młodzieżowych inkubatorów innowacyjnego SpoSobu myślenia

Warsztat: Istota i formy rówieśniczych inkubatorów innowacyjności
Autorka: Małgorzata Artymiak 

INNOWACYJNOŚĆ – ISTOTA INNOWACYJNOŚCI
Innowacja (łac. innovatio - odnowienie) – stanowi nową (dla organizacji, społeczności czy cywilizacji), wpro-
wadzoną przez człowieka wartość bądź jakość dotyczącą jej celów lub sposobów ich realizacji.

W/g W. Okonia innowacja pedagogiczna to zmiana struktury systemu szkolnego( dydaktycznego, wychowawczego) 
jako całości lub ważnych jego składników; chodzi o zmiany ulepszające system, w tym głównie treści programowe, 
pracę nauczycieli (jej metody i środki), pracę uczniów bądź warunki materialno – społeczne edukacji. Możemy wy-
różnić za D. Rusakowską : innowacje zewnętrzne – o różnym zasięgu i zakresie - najczęściej inicjowane przez 
władze oświatowe oraz wewnętrzne – inicjowane przez nauczycieli wewnątrz szkoły. Wśród nich spotkamy:

 ¢ usprawnienia (dotyczą one działań powtarzających się i polegają na zwiększeniu ich sprawności, skutecz-
ności i efektywności),

 ¢ modernizacje (różne formy unowocześniania, głównie materialnego bądź materialno – organizacyjnego, 
pracy pedagogicznej),

 ¢ nowatorstwo (swoisty rodzaj najbardziej złożonej działalności innowacyjnej nauczyciela, opartej na jego 
inicjatywie i twórczości).

Już w 1952 roku Guilford stwierdził, iż aktywność kreatywna jest prawdopodobnie do pewnego stopnia 
wynikiem nabycia wielu umiejętności. Mogą być one ograniczone dziedzicznie, ale jestem przekonany, że 
można je rozwinąć wewnątrz tych ograniczeń przez uczenie.

Abraham Maslow w 1975 roku pisze: powodem mojego zainteresowania edukacją artystyczną, kreatyw-
nością, zdrowiem psychicznym, itp. tematami jest odczuwane przez mnie silne poczucie zmiany tempa 
historii (...). Wydaje mi się, że znajdujemy się w takim punkcie historii, który nie przypomina żadnego 
z poprzednich. Życie biegnie obecnie znacznie szybciej niż kiedykolwiek przedtem. Wydaje mi się oczy-
wistym, że wymaga to od nas zmiany w naszym podejściu do człowieka, oraz jego stosunku do świata 
- potrzebujemy innego człowieka. człowieka, który będzie w stanie żyć w świecie, który zmienia się bez 
końca i nigdy się nie zatrzymuje. To zadanie polegające na zamianie nas w ludzi, którzy nie potrzebują 
„ustatycznić” świata, którzy nie potrzebują go zamrozić i ustabilizować. Mogę nawet posunąć się do tego, 
by zapytać: Na co nam nauka faktów? Fakty starzeją się tak szybko! Na co nam nauka technik? Techniki 
starzeją się tak szybko!

Aktywność twórcza jest potrzebą i  formą ekspresji osobowości w  pełni rozwiniętej. Stymulowanie postaw 
twórczych, stwarzanie warunków do tworzenia jest najpełniejszym działaniem na rzecz wielostronnego roz-
woju osobowości.Człowiek jest przede wszystkim tym, który tworzy. Twórczość jest psychologicznym zaprzeczeniem 
zniszczenia. Twórczość jest wyrazem jednego z najgłębszych instynktów człowieka, instynktu, który go kieruje do 
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rozszerzania swojego zmysłowego postrzegania. Instynkt ten decyduje o rozwoju zmysłów w okresie dzieciństwa i jeśli 
zostanie przedłużony na okres życia dorosłego, zwykle podnieca ludzi do przedkładania działań konstruktywnych 
ponad działania niszczące (Read 1967

INNOWACYJNOŚĆ – WARUNKI:
Podstawowe cechy, stanowiące o gotowości do myślenia twórczego i innowacyjnego to przede wszystkim: 

 ¢ zwiększona spontaniczność, swoboda, skłonność do wyrażania swoich przeżyć, witalność, entuzjazm, po-
zytywna postawa wobec świata;

 ¢ niezależność, tolerancja własnych błędów, krytyki, pomyłek, ryzyka;

 ¢ samoakceptacja i poczucie własnej wartości, wynikające ze stawiania sobie wymagań i realnych celów;

 ¢ wytrwałość w dążeniu do celu i satysfakcja z osiągnięć;

 ¢ wrażliwość estetyczna, estetyczny stosunek do świata, estetyczny typ inteligencji i osobowości;

 ¢ umiejętność łączenia przeciwstawnych cech i zjawisk, umiejętność tolerowania niezgodności, pozornych 
sprzeczności (por. Fowler 1967, Góralski 1990). 

Za Popkiem kreatywność i innowacyjność w myśleniu i działaniu młodzieży można określić jako: ukształtowa-
na (genetycznie i poprzez indywidualne doświadczenia) właściwość poznawcza i charakterologiczna, wykazująca 
tendencję, nastawienie lub gotowość do przekształcania świata rzeczy, zjawisk, a także własnej osobowości. Jest to 
więc aktywny stosunek człowieka do świata, wyrażający się potrzebą poznawania, przeżywania i świadomego (co do 
celu, a nie procesu) przetwarzania zastanej rzeczywistości i własnego ja (Popek 1988 s.27).

Według Trojanowskiej - Kaczmarskiej (1971) postawę twórczą można opisać za pomocą następujących wy-
znaczników:

 ¢ nowatorstwo - oryginalny, pełen inwencji stosunek do rzeczywistości (wyobrażnia, fantazja, elastyczność 
myślenia, otwartość, przezwyciężenie poczucia bezsilności);

 ¢ zaangażowanie emocjonalne - entuzjazm, natchnienie, integracja twórcy z dziełem;

 ¢ spostrzegawczość i  inteligencja - logiczne myślenie, umiejętność korzystania z  doświadczeń, zdolność 
wnioskowania, abstrahowania;

 ¢ postawa etyczna - stałe poszukiwanie prawdy, wierność twórcy samemu sobie, samodzielność myślenia 
i odpowiedzialność za swoje czyny;

 ¢ umiejętność działania i sprawności techniczne.

Młody twórca powinien być wciąż pobudzany, zachęcany do myślenia, poszukiwania odpowiedzi na zadane 
sobie pytania. Jego wrażliwość na bodźce otoczenia i zdolność operowania przedmiotami staje się nieustan-
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nym źródłem inspiracji. Otwartość na doświadczenia i  informacje jest przeciwieństwem postawy obronnej 
- będącej ucieczką od pełnego, dojrzałego przeżywania rzeczywistości. Fundamentalną umiejętnością, będącą 
warunkiem  twórczości, jest umiejętność wyjścia poza utrwalone schematy, konwenanse, zwarte, uproszczone 
struktury ku temu, co niejednoznaczne, niedookreślone i niejasne. Wymaga to jednak tolerancji na to, co nie 
daje bezpiecznych ram i podstaw. To niejako umiejętność trwania w zawieszeniu między posiadaną dotychczas 
wiedzą - pewnością, a poszukiwaną prawdą, będącą na razie jedynie mglistym wyobrażeniem, intuicją - nie-
pewnością.

Kształcenie postawy twórczej i myślenia innowacyjnego:

 ¢ akceptować potrzeby i cele uczącego się oraz budować doświadczenia i programy edukacyjne rozwijające jednost-
kowy potencjał uczącego się;

 ¢ ułatwić uczącemu się samorealizację i uzyskiwanie poczucia osobistej adekwatności;

 ¢ przyspieszyć nabywanie podstawowych umiejętności i kompetencji niezbędnych do życia w społeczeństwie wie-
lokulturowym;

 ¢ nadać decyzjom i praktykom edukacyjnym bardziej osobisty charakter;

 ¢ uznać znaczenie ludzkich uczuć, wartości i percepcji w procesie edukacji;

 ¢ stworzyć dla uczenia się klimat aktywizujący, rozumiejący i podtrzymujący, pobudzający i wolny od gróźb;

 ¢ rozwinąć u uczących się rzeczywiste zainteresowanie innymi ludźmi i szacunek dla ich wartości i umiejętności 
rozwiązywania konfliktów (Combs 1981, za: Dembo 1997).

Do zewnętrznych warunków twórczości należy psychologiczne bezpieczeństwo i wolność. Bezpieczeństwo 
tworzy się pod wpływem bezwarunkowej akceptacji człowieka tworzącego przez osobę znaczącą. Samo oce-
nianie nie ma korzystnego wpływu na wychowanka, korzystniejszym czynnikiem kształtującym poczucie 
bezpieczeństwa jest postawa empatycznego rozumienia jako szczególny aspekt postawy określanej jako bez-
interesowna życzliwość. Jej celem jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, bycia kimś indywidualnym i au-
tonomicznym oraz doświadczenie wolności wewnętrznej jako punktu wyjścia dla procesu rozwoju każdej osoby (...)
Przyjmujący tę postawę wychowawca winien charakteryzować się zdolnością do przeżywania uczucia życzliwości, 
zainteresowania, szacunku względem drugiej osoby jako osoby (Uchnast 1976).

Maslow (1990 s.216-250) akcentuje określone cechy osobowości warunkujące aktywność twórczą. Wymienia 
wśród nich:

 ¢ spontaniczność, brak skłonności do obserwowania siebie z pozycji widza lub krytyka;

 ¢ osłabienie mechanizmów obronnych i zahamowań;

 ¢ brak lęku przed ośmieszeniem;
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 ¢ odporność na konflikty motywacyjne, tolerancja wieloznaczności;

 ¢ zdolność pełnej koncentracji na zadaniu, odrzucenie balastu przeszłości, przy tym bez traktowania teraź-
niejszości jako środka do osiągnięcia przyszłego celu;

 ¢ poczucie humoru.

INNOWACYJNOŚĆ – ZASOBY
Postawę twórczą w aspekcie poznawczym określają:

 ¢ łatwość asymilowania nowych doświadczeń, informacji do zasobu dotychczasowych doświadczeń jed-
nostki;

 ¢ stałe modyfikowanie wewnętrznego systemu samoocen, dzięki którym człowiek wyraża swój stosunek do 
napływających danych (istnienie takiego systemu samoocen jest podstawą niezależności i samodzielności 
sądów);

 ¢ łatwość operowania danymi (pojęciami, cechami, systemami wiedzy) w celu wykrywania podobieństw, 
różnic, łączenia danych oraz wykrytych relacji w coraz to nowe kombinacje.

Wszystkie trzy wymienione aspekty składają się łącznie na to, iż procesy umysłowe danej osoby można ocenić 
jako autentycznie twórcze (por. Nosal 1992).

Tak rozumiana postawa twórcza określa sposób percepcji świata:

 ¢ przetwarzanie zdobytych informacji w sposób zindywidualizowany, specyficzny dla danej jednostki

 ¢  wykształcenie specyficznych umiejętności, które stanowią narzędzia pozwalające wejść w kontakt z rzeczy-
wistością w sposób specyficzny - twórczy

 ¢ podstawową umiejętnością jest umiejętność przełamywania nawykowych sposobów percepcji

 ¢ rozwinięcie zdolności dostrzegania zróżnicowanych właściwości i funkcji obiektów, zdarzeń, zjawisk i pro-
cesów oraz ich wzajemnych związków i uwarunkowań

 ¢  zdolność do poddawania w wątpliwość, 

 ¢ zdolność do uzyskiwania dystansu emocjonalnego i intelektualnego do tego, co oczywiste i pewne

 ¢ umiejętność próbowania inaczej, 

 ¢ umiejętność wybierania nieoczekiwanych i trudnych do spostrzegania możliwości, 

 ¢ umiejętność szybkiego i adekwatnego dostosowania się do nowych sytuacji.
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Twórczość wiąże się ze specyficznymi umiejętnościami w zakresie procesów myślenia - myślenia abstrakcyjne-
go, przechodzenia od szczegółu do ogółu, sięganie po analogię, dostrzeganie zbieżności i podobieństw między 
obiektami, zjawiskami i zdarzeniami pozornie odległymi i nie mającymi punktów wspólnych. Drugą, obok 
intelektu, niezmiernie ważną władzą poznawczą jest intuicja, a  umiejętność realizowania jej różnorodnych 
form i przejawów odgrywa szczególną rolę w twórczości.

Nie bez znaczenia pozostaje także zdolność współpracy, umiejętność liczenia się ze zdaniem innych, przyjęcia 
konstruktywnej krytyki bez nadmiernej obawy o ocenę (por. Góralski 1990 s.105-108). 

Twórczość jako intencjonalna działalność człowieka, nie powstaje z niczego, jak głosiły starożytne poglądy, ale 
zależy w znacznym stopniu od uwarunkowań zewnętrznych (społeczno - kulturowych) i wewnętrznych (oso-
bowościowych). W rzeczywistości nie jest możliwe oddzielenie tych dwóch rodzajów czynników.

Zasadniczą rolę w rozwiązywaniu problemów i w projektowaniu odgrywają trzy problemy; informacyjny, in-
nowacyjny i decyzyjny:

1. Problem informacji - co ja muszę wiedzieć ? 

2. Problem innowacyjny - jak to osiągnąć ? 

3. Problem decyzyjny - jak optymalizować decyzję ? 

Myślenie twórcze nie należy do czynności rutynowych, ani też do uprawianych przez każdego, nawet z człon-
ków elity intelektualnej danego społeczeństwa. Jak stwierdza de Bono (1998); współczesne elity intelektualne 
zostały wykształcone na wzorcu myślenia analitycznego, sokratejskiego, szeregowego. Zaś istotą tego myślenia, 
analitycznego z natury, jest wyszukiwanie i wykazywanie błędów, niespójności, dowodzenie swych racji, a nie 
wyszukiwanie twórczych alternatyw rozwiązań nowych problemów i nowych systemów.

FAZY MYŚLENIA INNOWACYJNEGO
Istotny w innowacji sam proces twórczego myślenia można podzielić na cztery istotne fazy: 

 ¢ przygotowanie selektywnie wybranej informacji – baza danych i baza wiedzy, 

 ¢ inkubacja rozwiązania problemu, świadoma lub nieświadoma, często bolesna i długa, 

 ¢ iluminacja i znalezienie rozwiązania problemu (tzw. przeżycie -AHA !)

 ¢ weryfikacja i sprawdzenie istotności rozwiązania. 

Odkrywanie: 

1. Odkrywanie celów – określenie zasięgu problemu, 

2. Odkrywanie faktów – zgromadzenie informacji, 
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3. Odkrywanie problemu – właściwe zdefiniowanie problemu, 

4. Odkrywanie pomysłu - tworzenie rozwiązań problemu, 

5. Odkrywanie rozwiązania - ocena i wybór możliwych rozwiązań, 

6. Odkrywanie oceny pomysłu (akceptacji) - prawidłowe wprowadzanie wybranych idei w życie. 

METODY TWÓRCZEGO MYŚLENIA
Pierwszym elementem myślenia twórczego jest zdefiniowanie problemu, tak dalece i tak dokładnie jak to jest 
możliwe, na tym początkowym etapie tworzenia systemu, bądź rozwiązywania problemu. Samo przedstawienie 
problemu, jak i potem wyników pracy twórczej mogą się odbywać w formie mówionej, pisanej, graficznej, 
matematycznej lub też mieszanej. Zaś niezależnie od szczegółowych podziałów wszystkie metody twórczego 
myślenia można podzielić na trzy grupy: 

 ¢ czysto intuicyjne czyli brainstorming (burza mózgów) z wariantami, 

 ¢ o przebiegu uporządkowanym czyli synektyka z wariantami, 

 ¢ o przebiegu dyskursywnym czyli morfologia zbudowana na rozkładzie (podziale) funkcjonalnym poszu-
kiwanego systemu. 

W każdym z tych sposobów myślenia można je uprawiać zbieżnie (konwergencyjnie) i rozbieżnie (dywergen-
cyjnie), Dywergencyjne poszukiwanie alternatywnych możliwości rozwiązania problemu charakteryzuje się 
płynnością myślenia oraz oryginalnością pomysłów, bez rygorystycznego przestrzegania przepisowych etapów 
i kryteriów, pozwalających znaleźć jedynie słuszne rozwiązanie. To ostatnie podejście jest typowe dla konwer-
gencyjnych sposobów rozwiązywania problemów. 

STRATEGIE W WYŚLENIU INNOWACYJNYM 
Niezależnie od użytej metody twórczego myślenia, czy grupy metod, ważne jest w myśleniu innowacyjnym 
zastosowanie poniższych strategii myślenia. 

 ¢ Podważanie - prawa, zasady, hipotezy są intencjonalnie podważane celowymi argumentami a konieczność 
odpowiedzi sprzyja znalezieniu rozwiązania. 

 ¢ Negowanie (advocatus diaboli) - każdy argument jest przeciwstawiany kontrargumentowi, zaś koniecz-
ność obrony właściwymi argumentami sprzyja znalezieniu rozwiązania. 

 ¢ Zniekształcanie - przez celowe karykaturalne zniekształcanie typu: zwiększyć, zmniejszyć, rozciągnąć, ob-
rócić, przekształcić, wyłożyć, itd., dochodzimy do nowych idei i rozwiązań. 

 ¢ Niekompetencja - brak rozeznania w temacie i odwaga osobista sprzyja swobodzie myślenia prowadząc do 
całkiem nowych rozwiązań. 
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 ¢ Asocjacje - swobodne skojarzenia w naszej własnej bazie wiedzy i wiedzy innych mogą wnieść istotny 
wkład do rozwiązania problemu. 

Myślenie równoległe i metoda CIMDO DeBono 

Rozwinięciem myślenia równoległego DeBono jest cały wachlarz metod, np. metoda sześciu kapeluszy, metoda 
CIMDO będąca akronimem najważniejszych jej czynności (cel, informacja, metody, decyzja, optymalizacja).

Brainstorming - burza mózgów 

Jest ona utworzona na bazie swobodnych asocjacji przez Osborn’a w latach 50 tych. Przebieg posiedzenia wg 
tej techniki wygląda następująco. Grupa innowacyjna jest złożona z 5 do 10 -ciu osób, o omówionych już 
cechach charakteru, niekoniecznie specjalistów z danej dyscypliny, i w miarę możliwości na tym samym po-
ziomie hierarchii służbowej. Grupa zbiera się w pokoju odseparowanym od zakłóceń, gdzie znajduje się tylko 
tablica, stół, krzesła ewentualnie rzutnik pisma. Żadnego porządku w lokowaniu uczestników nie przewiduje 
się, czas trwania posiedzenia, nie więcej niż 45 minut. Szef grupy pełni czystą funkcję moderatora, tzn.; daje 
wprowadzenie do problemu, udziela głosu, nadzoruje posiedzenie, doprowadza do oceny rozwiązania i jego 
końcowego sformułowania. Po wprowadzeniu każdy uczestnik może zacząć mówić swe propozycje, które na-
stępnie zostają przejęte kolejno przez następnych uczestników i będą swobodnie przekształcone, rozwinięte, 
twórczo ocenione, aż do ostatecznego sformułowania i oceny przydatności rozwiązania. 

W  trakcie sesji nie dopuszcza się żadnych pytań czy wystąpień deprymujących, zdań zbijających z  tropu 
w stylu: « to już było, nie o to chodzi, to za drogie, to nierozsądne, ty się na tym nie znasz, itp.». 

Co jest bardzo istotne nie ma tu prawa własności do pomysłów lub idei, każdy bierze ten fragment idei, który 
jest dla niego atrakcyjny i rozwija go dalej twórczo na swój sposób. Wydajność tej metody jest rzędu 3 do 6 % 
wartościowych rozwiązań ze wszystkich rozważonych propozycji, a więc ze stu wygenerowanych idei do dalszej 
obróbki przechodzi kilka. Możliwe są warianty z większą grupą, wariant dydaktyczny w klasie, wariant progre-
sywny i wariant destruktywno –konstruktywny (Cempel 2003).

Synektyka 

Jest zbudowana na bazie brainstorming w połączeniu z myśleniem asocjacyjnym i analogowym. W myśleniu 
takim są istotne dwie podstawowe czynności. 

 ¢ Nieznane i dalekie zapoznać i przybliżyć przez analizę, analogię i uogólnienie. 

 ¢ Poznane już nieznanym i dalekim uczynić, przez spojrzenie z innego punktu widzenia. 

Skład grupy synektycznej formułuje się tak jak poprzednio, a stopniowe dochodzenie do grupowego rozwiąza-
nia można podzielić na dziewięć poniższych kroków. 

1. Przedstawienie potrzeby i problemu.  

2. Zbliżenie się do problemu. 
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3. Problem jest zrozumiany i rozwiązywany i podobnie jak w brainstorming spontanicznie przejmowany przez 
uczestników grupy, a przez kierownika grupy podsumowywany. Wygenerowane idee są wkładem do póź-
niejszego budowania analogów z  jednej strony i dla zmniejszenia fiksacji uczestników grupy na starych 
rozwiązaniach z drugiej strony. 

4. Przeformułowanie problemu od nowa jak niżej. 

5. Oddalenie już zapoznanego problemu, budowanie analogii z innej dziedziny aktywności. Powstają pytania, 
które pozornie nie mają nic wspólnego z właściwym problemem, lecz doprowadzają one do innego oświe-
cenia właściwego rozwiązania i jego znalezienia. Proponuje się trzy kroki w oddalania problemu; pierwszy 
krok analogii bezpośrednich, drugi analogie osobiste i trzeci analogie symboliczne. Całość może prowadzić 
do paradoksów pokazujących rzeczywisty problem np (miękkie ciśnienie, łagodne ciśnienie). 

6. Analiza uzyskanych analogii pod względem sposobu działania, własności i efektów. 

7. Porównanie analogii z problemem rzeczywistym. 

8. Odprowadzenie wygenerowanych rozwiązań i połączenie ich z rzeczywistym problemem i jego wzbogace-
nie. 

9. Rozwój ewentualnych rozwiązań i ocena ich realizowalności. 

Projektowanie przyszłości
Mówiąc o  projektowaniu jako działalności twórczej nie sposób ominąć projektowania przyszłego rozwoju 
sytuacji. I taka też jest rola nauki by przewidzieć potencjalnie możliwe rodzaje przyszłości. Z drugiej strony 
mądrzy ludzie mówią; 

„jeśli nie chcesz być zaskoczony przyszłością to ją zaprojektuj – nawet wariantowo”.

Mapy myśli 
Mapy myśli (danego problemu) są wyrazem myślenia wielokierunkowego, zatem naturalną funkcją naszego 
umysłu. Jest to również wspaniała technika graficzna, która wyzwala potencjał intelektu. Mapy z powodzeniem 
można stosować we wszelkich 

dziedzinach życia, w których szybkość uczenia się i przejrzystość myślenia polepszają osiągnięte wyniki. Rządzą 
się one następującymi sześcioma prawami: 

 ¢ Temat mapy symbolizuje centralny rysunek. 

 ¢ Główne zagadnienia w postaci hierarchii różnokolorowych gałęzi wybiegają promieniście z central-
nego rysunku. 

 ¢ Gałęzie zawierają kluczowy rysunek i/lub słowo (wypisane dużymi literami wzdłuż odpowiedniej 
gałęzi). 
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 ¢ Zagadnienia poboczne lub mniej ważne reprezentowane są jako gałązki podporządkowane gałęziom 
głównym. 

 ¢ Gałęzie tworzą sieć węzłów. 

 ¢ Skojarzone merytorycznie gałązki różnych gałęzi łączymy linia na obwodzie 

DYNAMIKA INNOWACJI (za: Clarke 1997)
1. Sceptycyzm

2. Entuzjazm

3. „kapele i fajerwerki”

4. „to zabiera zbyt dużo czasu”

5. „cierpi na tym dotychczasowa aktywność”

6. „czy to jest tego warte”

7. „długa i ciemna noc innowatora”

8. „zaczyna być widać efekty”

9. „to działa”! 
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Załącznik

SZEŚĆ MYŚLĄCYCH KAPELUSZY  Edward de Bono

Opis metody:  Metoda ta polega na twórczym rozwiązywaniu problemów. Kapelusze różnego koloru symbo-
lizują różne sposoby postrzegania problemu, jego analizy, znajdowania różnych rozwiązań i argumentowania 
w dyskusji. Inaczej mówiąc autor metody przypisał kapeluszom - 6 różnych sposobów myślenia. 

Metoda ta jest szczególnie przydatna tam, gdzie uczniowie muszą współpracować ze sobą i zgodnie ze swoimi 
predyspozycjami brać udział w rozwiązywaniu problemów. Myśli i poglądy przedstawione są w sposób bardzo 
uporządkowany. Jest to spojrzenie na analizowane zagadnienie z różnych punktów. 

Niżej wymienione kolory określają różny sposób myślenia: 

1. NIEBIESKI - ANALIZA PROCESU 
Szef grupy, 
Zdystansowany, 
Kierowanie dyskusją, 
Kontrola przebiegu spotkania, 
Przyznawanie głosu poszczególnym rozmówcom, 
Podsumowanie dyskusji. 

2. BIAŁY – FAKTY 
Analizator faktów, 
Co można powiedzieć na podstawie konkretnych danych? 
Opinie wydaje na podstawie faktów i liczb, 
Nie poddaje się emocjom, 
Argumentacja na płaszczyźnie rzeczowej. 

3. CZERWONY - EMOCJE 
Kieruje się emocjami i intuicją, 
Co czuje w związku z określoną sprawą? 
Przekazuje swoje odczucia na gorąco, 
Wydaje opinie na podstawie tego, czy pomysł mu się podoba, czy nie, wyraża przypuszczenia. 

4. ŻÓŁTY - OPTYMIZM 
Optymista, 
Jakie wynikają z tego korzyści i jakie sukcesy można osiągnąć? 
 Myśli konstruktywnie, 
Nastawiony pozytywnie, 
Wskazuje na zalety i korzyści danego rozwiązania. 

5. ZIELONY – MOŻLIWOŚCI 
Innowator, 
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Osoba myśląca twórczo, pomysłowa, 
Jak można wykorzystać dany pomysł? 
Podaje oryginalne nowe rozwiązania, 
Rozważa różne możliwości. 

6. CZARNY – PESYMIZM 
Pesymista, 
Jakie występują niebezpieczeństwa? 
Nastawiony negatywnie, 
Zauważa tylko wady, niedociągnięcia, trudności, 
Krytykuje wszystkie rozwiązania. 

Etapy postępowania: 

 ¢ wstępny: 
– przygotowanie na kartkach opisu kolorów, 
– wykonanie 6 kapeluszy ww. kolorach, 
– przygotowanie karteczek w takich ilościach, które umożliwiają podział grupy na różne zespoły (w kolo-
rze niebieskim tylko dwie kartki), 

 ¢ właściwy: 
– podanie problemu, 
– podział klasy na zespoły (dobór następuje wg kolorów), 
– osoby, które wylosowały kapelusze „reprezentują” kolory, 
– dyskusja w zespołach: ustalenie wspólnego stanowiska, 
– dyskusja kapeluszy - reprezentantów na forum klasy, 
– uczniowie, którzy wylosowali niebieskie kartki, zapisują na tablicy argumenty „za i przeciw”, 

 ¢ końcowy: 
– podsumowanie dyskusji przez niebieski kapelusz. 

Zastosowanie: 
Metoda Sześciu Myślących Kapeluszy może być zastosowana wszędzie tam, gdzie chodzi nam o nauczanie 
problemowe. W tej metodzie kładziony jest naciska zarówno na rozwój umiejętności interpersonalnych w pra-
cy grupowej, jak i indywidualnych. Dlatego metoda ta znajduje szerokie zastosowanie w przedmiotach huma-
nistycznych, edukacji politycznej, rozważaniu kwestii społecznych. 

Korzyści stosowania metody: 
 ¢ efektywne współdziałanie w zespole, 

 ¢ podejmowanie grupowych decyzji, 

 ¢ rozwijanie osobistych zainteresowań, 

 ¢ uwzględnianie poglądów innych ludzi, 
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 ¢ prezentacja własnego punktu widzenia, 

 ¢ przygotowanie do publicznych wystąpień, 

 ¢ rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, 

 ¢ rozwijanie sprawności umysłowych, 

 ¢ czyszczenie umysłu z wcześniejszych uprzedzeń i opinii dotyczących danego 

 ¢ zagadnienia i otworzenie go na nowo odkrywane myśli, 

 ¢ umożliwienie jednoczesnego dostrzegania bardzo wielu elementów zwiększając prawdopodobieństwo 
twórczych skojarzeń, 

 ¢ generowanie pomysłów, których konsekwencją będzie podjęcie określonego działania, zmiana jakiejś rze-
czywistości lub stworzenie nowej. 



K 7:  PODRĘCZNIK DLA WSPÓŁPRACY INTERESARIUSZY I INSTYTUCJI
(Instytutional Cooperation)
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7.1. cele wSpółpracy intereSariuSzy/inStytucji w ipi3
Współpraca interesariuszy/instytucji ukierunkowana na inicjowanie i realizowanie działań wczesnej interwen-
cji socjalnej powinna być ukierunkowana na realizację określonych celów, od których zależy jakość działań 
realizowanych w ramach IPI3. Poniżej zostanie przedstawiona ich krótka1:

Pierwszy cel współpracy interesariuszy/instytucji w IPI3:
Dążenie do tego, aby uczestnicy programu realizowali:

 ¢ zarówno cele publiczne związane z zadaniami wynikającymi ze strategii rozwoju gminy, po to, aby zwięk-
szać zasoby lokalnej społeczności, czy też osiąganie celów statutowych określonych instytucji

 ¢ jak również cele indywidualne, dotyczące zwiększania zasobów indywidualnych u odbiorców realizowa-
nych działań – m.in. poczucia własnej skuteczności i korzystnej dystrybucji zasobów – po to, aby wzrosło 
natężenie podmiotowych zasobów ochraniających przed wykluczeniem społecznym z powodu używania 
substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym.

Drugi cel współpracy interesariuszy/instytucji w IPI3:
Stworzenie więzi zaufania zarówno między osobami tworzącymi społeczność w ramach IPI3, jak również mię-
dzy tą zbiorowością a jej społecznym otoczeniem. 

Spełnienie wymienionego warunku wynika z  faktu sprzężenia zwrotnego między zaufaniem a  współpracą, 
ponieważ zaufanie napędza współpracę, z kolei konstruktywne współdziałanie powiększa zaufanie polegające 
na przekonaniu, że innych członków danej społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne zachowanie oparte 
na wspólnie wyznawanych normach. 

Trzeci cel współpracy interesariuszy/instytucji w IPI3:
Stworzenie kodu normatywnego, czyli zestawu reguł decydujących o tym, że człowiek podda się normatywne-
mu wymogowi, by działać na rzecz innych i/lub na rzecz dobra wspólnego. 

W kontekście tego warunku należy wyraźnie podkreślić, że zarówno profesjonalni koordynatorzy, jak również 
liderzy młodzieżowi w ramach działań podejmowanych w IPI3 powinni identyfikować się z określonymi war-
tościami i przestrzegać jasno obowiązujących zasad. 

1  J. Coleman. Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press 1990, s. 306-321; R. Putnam Samotna gra w krę-
gle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa Wyd. Akademickie i Profesjonalne 2008, s. 159-160.



Poszukując wartości, z którymi użytkownicy IPI3 (profesjonalni koordynatorzy i liderzy młodzieżowi) będą 
się identyfikowali, należy uwzględniać przede wszystkim wspólnotowe wartości i normy etyczne. Wynika to 
z kilku przesłanek. Mianowicie, wspólnotowe wartości i normy etyczne 2:

 ¢ są gromadzone w długim okresie czasu

 ¢ motywują ludzi w długiej perspektywie czasowej do aktywności celowościowej 

 ¢ podlegają powolnym zmianom

 ¢ trzeba długiego okresu czasu, aby uległy całkowitemu zanikowi.

Czwarty cel współpracy interesariuszy/instytucji w IPI3:
Dążenie do tego, aby tworzyć różne formy „zamykania sieci relacji społecznych”. Spełnienie tego warunku jest 
konieczne dla powstania i utrzymania norm, które ograniczają negatywne wpływy zewnętrzne, a jednocześnie 
potęgują oddziaływania wewnątrzgrupowe o pozytywnym charakterze. Należy też podkreślić, że od poziomu 
„zamknięcia sieci relacji społecznych” zależy natężenie wytworzonego zaufania we wzajemnych relacjach w śro-
dowisku realizatorów IPI3, które z  kolei decyduje o  zobowiązaniu do odwzajemniania, ponieważ zaufanie 
rodzi oczekiwanie rewanżu. Podsumowując można zatem sformułować wniosek, że „zamykanie sieci relacji” 
w programie IPI3 powinno przyczynić się do powiększenia wzajemnych zobowiązań i oczekiwań między jego 
realizatorami. 

Piąty cel współpracy interesariuszy/instytucji w IPI3:
Stabilizowanie struktury społecznej w obrębie sieci społecznej w IPI3. Spełnienie przedstawionego warunku 
jest konieczne z uwagi na to, że labilność strukturalna niszczy zarówno wzajemne zaufanie, jak również zaburza 
przepływ informacji między osobami, które tworzą koalicję na rzecz inicjatyw lokalnych.

Szósty cel współpracy interesariuszy/instytucji w IPI3:
Zwiększanie intensywności kontaktów między osobami tworzącymi społeczność IPI3. Realizacja tego celu 
wynika z prawidłowości polegającej na tym, że duża intensywność kontaktów między członkami sieci zwiększa 
prawdopodobieństwo, że osoby tworzące sieć będą w stanie w większym stopniu współpracować dla wspólnych 
korzyści. Silne związki między intensywnością kontaktów w  sieci a  obywatelskim zaangażowaniem wynika 
z dwóch ważnych przesłanek3: 

1. Z przekonania, że rezygnacja z realizacji określonej idei dla doraźnej korzyści może odbić się negatywnie na 
ważnych dla osoby relacjach społecznych, co w efekcie prowadzi do większych strat niż korzyści. 

2. Z przeświadczenia, że realizując ważne zadania w ramach sieci, osoba może liczyć na wsparcie ze strony 
społeczności – głównie ze względu na istnienie silnych norm wzajemności. 

2  F. Fukuyama. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa-Wrocław PWN 1997, s. 39.

3  Putnam, jw. s. 269-271.
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Siódmy cel współpracy interesariuszy/instytucji w IPI3:
Doprowadzenie do umiarkowanego stopnia formalizacji w strukturze sieci między uczestnikami IPI3. Postulat 
tego rodzaju wynika z faktu, że zaangażowanie obywatelskie może wystąpić w postaci formalnej (np. w orga-
nizacjach pozarządowych, partiach politycznych, związkach zawodowych, kościołach). Tego rodzaju uczestni-
ctwo jest stosunkowo umiarkowane we wczesnych fazach życia, nasila się w późniejszej fazie wieku średniego 
i maleje wraz z przejściem na emeryturę. 

Natomiast nieformalne zaangażowanie – np. poprzez wspólne przebywanie z przyjaciółmi – ma odwrotny 
kierunek: jest największe w okresie dorastania i wczesnej dorosłości, maleje wraz z przybywaniem obowiązków 
związanych z opieką nad rodziną i na nowo przybiera na sile wraz z przejściem na emeryturę.

Biorąc pod uwagę okres rozwojowy liderów młodzieżowych – adolescencję lub wczesną dorosłość – należy 
zwracać uwagę na to, aby więzi między członkami tej struktury odznaczały się przewagą elementów nieformal-
nych nad formalnymi.  

Ósmy cel współpracy interesariuszy/instytucji w IPI3:
Stymulowanie osób tworzących społeczność realizatorów programu wczesnej interwencji socjalnej do po-
dejmowania zobowiązań wynikających z wzajemnego wsparcia. Przedstawiony postulat wynika z prawidło-
wości polegającej na tym, że osoba doświadczająca pomocy czuje się zobowiązana do udzielenia wsparcia 
zwrotnego. Zatem im bardziej działania młodzieży skupione wokół idei realizowania społecznych inicjatyw 
zależą od siebie nawzajem, tym bardziej zwiększają się szanse na pozyskiwanie kapitału społecznego w tej 
grupie. Natomiast propagowanie samowystarczalności sprzyja sytuacji, w której działania młodzieży sku-
pionej wokół wspólnej idei będą coraz bardziej niezależne, co w konsekwencji zwiększa ryzyko ubytków 
w zakresie kapitału społecznego. 

7.2. znaczenie wSpółpracy pionowej i poziomej w ipi3
Odnosząc się do celów zaprezentowanych w poprzedniej części należy podkreślić, że największa szansa na ich 
realizację zaznacza się na poziomie gminy. Przedstawiona konkluzja wynika z faktu, że jednym z pozytywnych 
skutków przemian, jakie miały miejsce w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX w. było zwiększenie samo-
dzielności w kształtowaniu społecznej polityki lokalnej. Aktualnie władze szczebla gminnego kierują placów-
kami zajmującymi się pomocą społeczną, edukacją na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, podstawową 
opieką zdrowotną4. Dlatego łatwiej zintegrować działania interesariuszy i  instytucji na poziomie lokalnym 
(gminnym) niż na poziomie wojewódzkim czy też krajowym. 

Efektywność zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodzieży z  powodu używania substancji psychoak-
tywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym w społeczności lokalnej zależy jednak 
w dużym stopniu od prawidłowej współpracy pionowej między podmiotami na poziomie ogólnokrajowym, 
wojewódzkim i gminnym. 

4  I. Niewiadomska, K. Misztal, M. Gołek. Zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii. W: I. Niewiadomska, M. Kalinowski (red.). 
Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych. Lublin Wyd. KUL 2010, s. 69-85.
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Współpraca pionowa – między organami ogólnokrajowymi, wojewódzkimi i gminnymi – powinna w szcze-
gólny sposób dotyczyć takich elementów programu, jak5:

 ¢ definiowanie różnego rodzaju strategii w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

 ¢ planowanie konkretnych inicjatyw 

 ¢ koordynowanie działań 

 ¢ finansowanie aktywności zapobiegawczej. 

Warto również podkreślić, że skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży z powodu uży-
wania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym nie wynika 
z  realizacji dużej liczby programów profilaktycznych w  społeczności lokalnej. Kluczem do sukcesu działań 
zapobiegawczych są natomiast wymienione poniżej czynniki6: 

 ¢ wieloaspektowość działań 

 ¢ ich integracja 

 ¢ włączanie w nurt lokalnej polityki społecznej 

 ¢ dobra znajomość dostępnych zasobów ludzkich i instytucjonalnych 

 ¢ zaangażowanie władz lokalnych 

 ¢ wyzwolenie potencjału twórczego mieszkańców.

Wymienione powyżej warunki powinny być spełnione zarówno przy inicjowaniu działań IPI3, jak również 
w czasie realizacji tego programu. 

Za integrowaniem profilaktyki uzależnień w małych społecznościach – np. poprzez uruchomienie realizacji 
autorskich programów wczesnej interwencji socjalnej opracowanych inicjatyw w ramach IPI3 – przemawia 
również argument, że problemy wynikające z używania substancji psychoaktywnych stanowią obiekt zainte-
resowań placówek zajmujących się edukacją, ochroną zdrowia, pomocą społeczną i porządkiem publicznym. 
Współpraca na poziomie lokalnym może zatem w znacznym stopniu przyczynić się do wzrostu efektywności 
działań, jakie są podejmowane przez każdą z wymienionych instytucji. Do ważnych korzyści wynikających 
z integrowania działań zapobiegawczych należy7: 

5 G. Eckstein, J. Sierosławski. Współpraca międzyinstytucjonalna w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym. W: A. Hej-
da, K. Okulicz-Kozaryn (red.). Zapobieganie narkomanii w gminie. Zasady tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkoma-
nii. Warszawa: KBPN 2007, s. 195-199.

6  G. Świątkiewicz. Profilaktyka w społecznościach lokalnych. W: G. Świątkiewicz (red.). Profilaktyka w środowisku lokalnym. Warsza-
wa: KBPN 2002, s. 33-47.

7  Eckstein, Sierosławski, jw. s. 198.
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 ¢ zwiększenie dostępności ofert pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i osobom uzależnionym

 ¢ udostępnianie kompleksowego zestawu świadczeń – np. pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem 
w aspekcie psychologicznym i społecznym

 ¢ większa różnorodność oddziaływań oraz ich łatwiejsze dopasowanie do faktycznych potrzeb odbiorców

 ¢ wymiana doświadczeń dla realizatorów prowadzonych działań 

 ¢ uczenie myślenia systemowego, dzięki któremu istnieją większe możliwości realnego wpływu na zmianę 
otoczenia, w tym również w zakresie zmniejszania ryzyka marginalizacji młodzieży z powodu używania 
środków chemicznych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym.

Lokalna integracja przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży wymaga jednak spełnienia ważnego 
warunku – współpracy poziomej, dzięki której powinno następować8: 

a. dopasowanie ogólnych założeń profilaktycznych do miejscowych potrzeb i możliwości 

b. inicjowanie komplementarności działań 

c. synchronizowanie zadań 

d. jasne określanie kompetencji poszczególnych realizatorów – np. instytucji, organizacji pozarządo-
wych, grup samopomocowych.

Współpraca pozioma między interesariuszami/osobami reprezentującymi różnego rodzaju instytucje powinna 
często przyjmować charakter pracy zespołowej. Dlatego od samego początku wspólnych działań w środowi-
sku lokalnym powinny być respektowane przedstawione poniżej zasady, dzięki którym powinna wzrosnąć 
efektywność lokalnej koalicji na rzecz wspierania wszechstronnych działań redukujących ryzyko wykluczenia 
społecznego różnych grup. Do najważniejszych norm kształtujących poziom współpracy interesariuszy należą9:

 ¢ Zasada rozumienia i podporządkowania wspólnym celom 

 ¢ Zasada partycypacji w podejmowaniu decyzji (dzięki realizacji tej zasady dochodzi do integracji zespołu)

 ¢ Zasada efektywnego zarządzania konfliktem – wdrażanie tej reguły jest potrzebne po to, aby nie były tłu-
mione poglądy osób znajdujących się w mniejszości, co stanowi niezbędny warunek do twórczego i sku-
tecznego funkcjonowania zespołu

 ¢ Zasada wspierania innowacyjności 

8  Tamże s. 198-199.

9  B. Kożusznik Psychologiczne uwarunkowania pracy zespołowej. Dlaczego zespoły nie współpracują. W: Człowiek w pracy i w orga-
nizacji. Red. B. Rożnowski, M. Łaguna. Lublin: Wyd. KUL 2011, s. 118-119.
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 ¢ Zasada budowania bezpieczeństwa wewnątrz zespołu – realizacja tej normy polega na zaspokajaniu w po-
trzeby bezpieczeństwa każdego członka zespołu

 ¢ Zasada refleksyjności – urzeczywistnianie tej normy dotyczy tego, aby członkowie zespołu w jak najwyż-
szym stopniu akceptowali i angażowali się w realizowanie wspólnych celów, strategii i procesów grupowych 

 ¢ Zasada integrowania zespołu – jej wdrażanie dotyczy zwiększania poziomu wiedzy i umiejętności w obsza-
rze pracy zespołowej (m.in. umiejętności rozwiązywania konfliktów, wprowadzania efektywnych strategii 
negocjacji).

Podsumowując zagadnienia odnoszące się do współpracy interesariuszy/instytucji w IPI3 należy podkreślić, że 
potrzebę inicjowania współpracy podkreślają przedstawiciele użytkowników programu. Osoby uczestniczące 
w badaniach fokusowych podkreśliły takie zalety współpracy środowiskowej na rzecz młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym, jak (por. raport I. Siudema, raport B. Lelonek-Kutery i M. Janczarek): 

 ¢ zwiększenie szybkości reakcji otoczenia społecznego na przejawy zachowań dewiacyjnych młodzieży 

 ¢ uatrakcyjnienie oferty alternatyw w stosunku do dewiacyjnego stylu życia

 ¢ zwiększenie dynamizmu realizowanych programów 

 ¢ doprowadzenie do spójności działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.

7.3.  wSpółpraca użytkowników ipi3 jako 
Społeczne krzyżowanie Się zaSobów

W poszukiwaniu strategii związanych z kształtowaniem pozytywnego przystosowania u młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem warto zwrócić uwagę na zjawisko społecznego krzyżowania się zasobów, w którym podstawowe 
znaczenie mają trzy reguły – naturalnego obiegu zysków i strat, adaptacji systemu i sukcesji zasobów10.

Pierwsza reguła krzyżowania się zasobów zakłada, że w  systemach społecznych odbywa się naturalny obieg 
zysków i strat kapitałowych. Członków różnego rodzaju społeczności należy spostrzegać jako współzależnych. 
Dopóki zasoby pozostają w obrębie zbiorowości, to mogą być wykorzystywane na różnych poziomach. Kiedy 
ktoś przekazuje zasoby innym członkom zbiorowości, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich nie straci, 
gdyż w późniejszym okresie ten kapitał znów będzie dla niego dostępny – chociaż w innej postaci. Podobna 
prawidłowość dotyczy strat kapitałowych – straty zasobów powodują uszczuplenie rezerw, które mogłyby być 
spożytkowane w społecznym obiegu zasobów11. 

Druga reguła krzyżowania się zasobów przyjmuje zjawisko adaptacji systemu do istniejących zasobów. Spo-
łeczność przystosowuje się do kapitału, jaki znajduje się w  jej dyspozycji. W miarę zyskiwania dostępu do 

10  S. Hobfoll. Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk 2006, GWP, s. 243-244.

11  Hobfoll, jw. s. 243.
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określonych zasobów i utraty możliwości korzystania z innego rodzaju dóbr, system zmienia formy działania 
na poziomie indywidualnym i zbiorowym poprzez12:  

 ¢ oferowanie nowych możliwości funkcjonowania

 ¢  stwarzanie nowych nisz rozwojowych

 ¢ likwidowanie dotychczas istniejących nisz adaptacyjnych

 ¢ nakładanie nowych ograniczeń. 

Zatem przeciwdziałanie marginalizacji społecznej młodzieży używającej substancji psychoaktywnych i/lub 
funkcjonującej w rodzinie z problemem alkoholowym w istotny sposób zależy od zwiększania liczby sprzężeń 
zwrotnych między osobą zagrożoną wykluczeniem a  konstruktywnym otoczeniem społecznym – m.in. od 
obecności ludzi, od których można się uczyć różnego rodzaju kompetencji, czy też można uzyskać pomoc.

Trzecia reguła krzyżowania się zasobów zakłada istnienie sukcesji zasobów w systemie społecznym13. Każde śro-
dowisko nieustannie się zmienia, ponieważ systemy podlegają naturalnemu procesowi rozwoju na skutek doj-
rzewania oraz zewnętrznych wpływów historycznych. W związku z tym w społecznościach ludzkich dochodzi 
do nieustannego przepływu zasobów (ich sukcesji), który prowadzi do przeobrażeń na poziomie zbiorowym 
i jednostkowym. 

Wymienione powyżej reguły krzyżowania się zasobów – zasada naturalnego obiegu dystrybucji zasobów, zasada 
adaptacji systemu do istniejących zasobów oraz zasada sukcesji zasobów w systemie społecznym – uzasadniają 
stwierdzenie, że jakość współpracy interesariuszy/instytucji w projekcie IPI3 będzie się przekładała na charakter 
udzielanego wsparcia dla odbiorców, a w konsekwencji – na potencjał chroniący młodzież przed wykluczeniem 
społecznym.

Stosowanie strategii ukierunkowanych na mobilizowanie zasobów społecznych w  procesie wspierania osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym wiąże się z  pewnymi ograniczeniami, które zostaną przedstawione 
poniżej. Pierwsze ograniczenie działalności pomocowej wynika z  istnienia społecznej rywalizacji o zasoby14. 
Przeszkoda tego typu polega na tym, że zbiorowości często rywalizują o dostępne zasoby. Trudno uzyskać efekt 
w działalności wspierającej (np. zatrzymanie cyklu strat), który narusza kapitał społeczności, w jakiej funkcjo-
nuje jednostka. Ograniczenie oddziaływań pomocowych może być również związane z tym, że straty – choćby 
przypadkowe – wzmacniają pozycję określonej społeczności. Przykładowo, stygmatyzowanie dzieci alkoholi-
ków służy umacnianiu tożsamości kulturowej niepijących członków społeczeństwa. W tym miejscu warto jed-
nak podkreślić fakt, że uprzedzenia społeczne w znaczący sposób deformują mechanizm dopasowania zasobów 
do wymagań środowiska u osób zagrożonych marginalizacją. Dzieje się tak dlatego, że naznaczenie stygmatem 

12  Tamże, s. 243.

13  Hobfoll, jw. s. 244.

14  Hobfoll, jw. s. 277.
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wiąże się mocno z dyskredytowaniem zasobów posiadanych przez naznaczaną jednostkę, a to z kolei przekłada 
się na proces autodeprecjonowania posiadanego kapitału – szczególnie w obszarze obrazu siebie i samooceny15.

Drugie ograniczenie działalności pomocowej jest związane z efektem szybkowaru. Inicjowanie wsparcia spo-
łecznego wiąże się z oczekiwaniem, że osoby silniejsze i bogatsze udostępnią swoje zasoby jednostkom słabszym 
– m.in. profesjonalni koordynatorzy i liderzy młodzieżowi w programie IPI3. Tym samym ludzie posiadający 
wysoki poziom kapitału adaptacyjnego zostają zaangażowani w problemy tych, którzy doświadczają zaburzeń 
przystosowawczych. Może to prowadzić do efektu szybkowaru, co oznacza, że stres zaczyna dotykać wszystkich 
członków określonego systemu społecznego. Rozwiązanie tej przeszkody polega na tym, żeby bronić zarówno 
słabsze, jak i silniejsze jednostki przed uszczuplaniem ich zasobów. Ludzie muszą się przekonać, że realizowane 
strategie pomocowe nie doprowadzą do nieodwracalnego (albo trudnego do odwrócenia) osłabienia zarówno 
w sposobie ich funkcjonowania, jak też w metodach działania społeczności16. 

Trzecie ograniczenie działalności pomocowej odnosi się do politycznego charakteru strategii wspierających17. 
Społeczności i organizacje są z natury polityczne, tzn. mają przywódców i program. Dlatego struktury tego 
rodzaju należy włączać do procesu niesienia pomocy. Nieuwzględnienie wpływów politycznych w oddziaływa-
niach wspierających może natomiast zahamować lub spowolnić działania interwencyjne. 

Ograniczenie czwarte w zakresie społecznych oddziaływań pomocowych dotyczy istnienia motywacji do krót-
koterminowych rozwiązań. Rywalizacja o zasoby powoduje, że po zaspokojeniu pierwszych potrzeb jednostki 
oczekującej pomocy, może dojść do zahamowania dalszej działalności interwencyjnej na dwóch poziomach18: 

 ¢ indywidualnym – z  powodu utraty osobistej motywacji do zajmowania się długoterminowymi celami 
u osoby, która otrzymała wsparcie

 ¢ zbiorowym – ze względu na odcięcie beneficjanta od dalszych zasobów pomocowych, ponieważ z chwilą, 
gdy uda się zaspokoić wstępne trudności, zbiorowość może być skłonna do zajmowania się potrzebami 
innych ludzi.

Jednostki zajmujące się wczesną interwencją socjalną muszą zatem spełniać rolę orędowników długotermi-
nowych zmian. Słuszność takiego podejścia można najlepiej dowieść za pomocą badań ewaluacyjnych, które 
ilustrują korzyści płynące z długofalowości prowadzonych oddziaływań.

Piąte ograniczenie działalności pomocowej łączy się z brakiem zgodności wprowadzanych zmian z obowią-
zującymi normami społecznymi19. Jeśli proponowane rozwiązania są niezgodne z obowiązującymi w spo-
łeczności zasadami postępowania, to ich skuteczność będzie niewielka. Ludzie bowiem stawiają opór wobec 
zmian, które kłócą się zarówno z indywidualnym, jak również wspólnotowym systemem wartości. Znacze-
nie przedstawionego mechanizmu jest związane z  tym, że jednostka ocenia możliwość przystosowawcze-

15  Tamże, s. 125.

16  Tamże, s. 277-278.

17  Tamże, s. 278.

18  Hobfoll, jw. s. 278-279.

19  Tamże, s. 279.
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go wykorzystywania określonych zasobów w kontekście indywidualnego i  społecznego systemu wartości. 
Charakter wymienionego ograniczenia przekonuje zatem wyraźnie, że osoby przeprowadzające wczesną in-
terwencję socjalną powinny uwzględniać w  swej działalności szeroki kontekst społeczny. Spełnienie tego 
warunku polega przede wszystkim na20: 

 ¢ myśleniu w kategoriach kulturowych, dzięki czemu odbiorcy pomocy mogą optymalizować swoją pozycję 
w społeczności albo kompensować braki w tym zakresie

 ¢ przyjmowaniu wspólnej odpowiedzialności za zmianę – razem ze społecznością, do której adresowana jest 
interwencja

 ¢ dobrej znajomości osób i środowisk, do których kierowana jest pomoc, ponieważ ludzie są skłonni przyj-
mować zdrowe rozwiązania w obszarze doświadczanych problemów, jeśli stworzy się im możliwość wyboru 
i dostarczy środków do pokonania przeszkód i/lub do realizacji zamierzonych celów.

Odnosząc specyfikę programu IPI3 do zjawiska krzyżowania się zasobów należy wskazać na kilka argumen-
tów, które świadczą o dużych możliwościach w zakresie podejmowania współpracy użytkowników (dorosłych 
koordynatorów i liderów młodzieżowych) w zakresie transmisji kapitału społecznego na młodzież zagrożoną 
marginalizacją społeczną z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie 
z problemem alkoholowym.

Argument 1. Wskazujący na duże możliwości współpracy w ramach IPI3 (Kamiński. Raport z testowania):
 ¢ Autorskie programy, które zostały opracowana w ramach IPI3 skonstruowane zostały w sposób plastyczny, 

pozwalający na ich moderację w zależności od autentycznych potrzeb odbiorców i rzeczywistych możli-
wości użytkowników (dorosłych koordynatorów i liderów młodzieżowych) w konkretnej lokalnej społecz-
ności.

 ¢ Dotychczasowe programy oddziaływań na poziomie profilaktyki selektywnej cechują się sztywnym sposo-
bem realizacji i brakiem możliwości dostosowania do rzeczywistych możliwości użytkowników. 

Argument 2. Wskazujący na duże możliwości współpracy w ramach IPI3 (Kamiński. Raport z testowania):
 ¢ Projekty w ramach IPI3 wpisują się w aktualne życie lokalnej społeczności. Połączenie strategii oddzia-

ływań z bieżącymi wydarzeniami wynika z założeń autorskich programów wczesnej interwencji socjalnej 
i dużej elastyczności w realizacji działań. 

 ¢ Standardowe programy zapobiegania wykluczeniu społecznemu są zazwyczaj wyizolowane z życia społecz-
ności lokalnej, ponieważ dotyczą przede wszystkim pracy z grupami zmarginalizowanymi.

Argument 3. Wskazujący na duże możliwości współpracy w ramach IPI3 (Kamiński. Raport z testowania):
 ¢ Działania w ramach IPI3 odnoszą się do młodzieży o zróżnicowanym potencjale adaptacyjnym. Dzięki 

temu jest możliwy przepływ kapitału ochraniającego przed wykluczeniem społecznym od młodzieży wy-
soko- i średniozasobowej do młodzieży niskozasobowej. 

20  Tamże, s. 282.
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 ¢ Programy standardowe są skierowane głównie do młodzieży niskozasobowej, u której dominują zacho-
wania dewiacyjne. W przypadku takich oddziaływań rzadko dochodzi do społecznego krzyżowania się 
zasobów i do transferu kapitału ochraniającego przed wykluczeniem społecznym.

Argument 4. Wskazujący na duże możliwości współpracy w ramach IPI3 (Kamiński. Raport z testowania):
 ¢ W programach IPI3 wykorzystuje się przede wszystkim kapitał wysokozasobowych rówieśników (liderów 

młodzieżowych) do tego aby, zwiększyć poziom czynników ochraniających młodzież przed wykluczaniem 
społecznym z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z prob-
lemem alkoholowym. Transfer kapitału adaptacyjnego poprzez oddziaływania liderów młodzieżowych 
zachodzi szybciej niż w przypadku oddziaływań prowadzonych przez dorosłych. 

 ¢ Ze względu na zastosowanie strategii oddziaływań rówieśniczych działania w programach IPI3 powinny 
odznaczać się wyższą skutecznością niż oddziaływania w programach standardowych.

7.4.  rekomendacje użytkowników (profeSjonalnych koordynatorów 
i liderów młodzieżowych) dotyczące wSpółpracy w ipi3

Rekomendacje dotyczące współpracy przy realizacji programów IPI3 zostały przedstawione na podstawie wy-
ników z fokusów, jakie zostały przeprowadzone z użytkownikami (profesjonalnymi koordynatorami i liderami 
młodzieżowymi), którzy brali udział w testowaniu innowacyjnych programów wczesnej interwencji socjalnej.

Rekomendacja 1.: dotycząca znaczenie współpracy i pozytywnych relacji między liderami młodzieżowymi 
i odbiorcami (Augustynowicz. Raport z fokusa z liderami młodzieżowymi)

Wypowiedź Lidera: „Ważne jest aby dorosły użytkownik w sposób pośredni angażował się w realizację programu – 
mając wgląd w realizowane działania, służąc radą i doświadczeniem liderom młodzieżowym, pomagając rozwiązy-
wać sytuacje trudne, które przekraczają wiedzę oraz kompetencje liderów rówieśniczych. Dla efektywnej współpracy 
lidera młodzieżowego niezbędny jest czas na integrację tych osób oraz stały kontakt w trakcie realizacji programu. 
Istotne jest wzajemne dopasowanie lidera i użytkownika pod względem posiadanych przez nich cech osobowości. Wy-
powiedź kolejnej Liderki: „Razem (z użytkownikiem) doszłyśmy do tego co jest problemem. Czułyśmy się tak na-
prawdę częścią tego”. Inna wypowiedź: „Ja się czułam jakbym dostała zadanie i się rozliczam z niego. A wolałbym 
działać na zasadzie współpracy”. „Tak naprawdę ten kontakt z liderem polegał na początku i na końcu, a zabrakło 
tego w środku, a najwięcej właśnie zmian było w środku tego programu i  tego mi zabrakło”. Wypowiedź innej 
Uczestniczki: „Ja muszą bardzo pochwalić moja Panią Użytkowniczkę. Była na każdym kroku, zawsze w każdej 
kwestii dawała konsultacje, jak czegoś nie wiedziałyśmy to mogłyśmy zadzwonić. Ona nam zawsze doradziła. Tak 
samo jak układałyśmy ten program oddziaływań, to nie było tak, że my same sobie coś wymyślamy, tylko po prostu 
nie wiemy czegoś to mogłyśmy zadzwonić, albo umówić się na spotkanie [...] Ta Pani starała się nam pomóc”. Inna 
wypowiedź: „Mi zabrakło takiej pomocy, wsparcia, chociażby z opracowaniem tych zajęć, bo to było dla nas duże 
wyzwanie”. 

Inna wypowiedź: „To ma być współpraca, więc taka integracja wstępna powinna być. Takie lepsze poznanie nawza-
jem. Takie czego oczekuje się o siebie na wzajem”. „Poznanie swoich wzajemnych oczekiwań (użytkownika i lidera 
młodzieżowego) dużo by mogło zmienić”. 
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Inna wypowiedź: „Ja bym się skupiła na dopasowaniu liderów z użytkownikami, żeby pasowali jakoś [...] jakimiś 
cechami, którymi się charakteryzują”. 

Rekomendacja 2.: dotycząca znaczenie współpracy i pozytywnych relacji między liderami młodzieżowymi 
i odbiorcami (Augustynowicz. Raport z fokusa z liderami młodzieżowymi)

„Najfajniejsze w tym programie było to, że byliśmy prawie w równym wieku i te osoby otwierały się. [...] Nie za-
dałyby tylu pytań ważnych dla nich co mogli nam zadać, bo nie były skrępowane, tak jak przy osobach dorosłych”. 
Inna Liderka: „Były bardziej skłonne uwierzyć w to co my mówimy, bo nie czuły bariery wiekowej”. Wypowiedź 
innej Uczestniczki: „Bardzo mi się podobał wiek. My jako liderzy jesteśmy tylko troszkę starsi w zasadzie od tej 
młodzieży, na którą oddziaływaliśmy i to było na pewno bardzo dobre bo oni nie byli przed nami tacy spięci, tylko 
mogli się otworzyć”. 

Rekomendacja 3.: dotycząca znaczenia małej grupy dla zaistnienia współpracy między liderami młodzieżo-
wymi i odbiorcami (Augustynowicz. Raport z fokusa z liderami młodzieżowymi)

Opinia Liderki: „Ważna jest również praca w małych grupach, które dają gwarancje dotarcia do problemów każdej 
z osób, zapewniają lepszą integrację uczestników, a co za tym idzie lepszą komunikację i poczucie bezpieczeństwa”. 
Inna wypowiedź: „Praca z małą grupą, z  grupą, która przede wszystkim powinna się integrować”.Wypowiedź 
innej Uczestniczki: „Ważne było, że była praca w grupach, była bardzo dobra integracja, ta grupa dobrze współ-
pracowała ze sobą”. 

Rekomendacja 4.: dotycząca tworzenia grup wsparcia dla liderów młodzieżowych (Augustynowicz. Raport 
z fokusa z liderami młodzieżowymi) 

Zdaniem liderów młodzieżowych, wprowadzenie grup wsparcia dla liderów rówieśniczych, w trakcie realizacji 
programów, zwiększyłoby ich skuteczność. Na spotkaniach takich następowałaby wymiana zdań, dzielenie 
się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Przedstawiony wniosek ilustruje następująca wypowiedź Liderki: 
„Na spotkaniach z innymi liderami pogadamy i wiemy, że inne osoby mają podobne problemy. Następuje wymiana 
doświadczeń”. 

Rekomendacja 5.: dotycząca tworzenia grup wsparcia dla liderów młodzieżowych (Augustynowicz. Raport 
z fokusa z profesjonalnymi koordynatorami) 

W  opinii dorosłych użytkowników programu elementem zwiększającym efektywność oddziaływań, jest 
wprowadzenie grup wsparcia dla użytkowników realizujących IPI. Spotkanie takich grup, w skład których 
wchodziłyby osoby realizujące programy wczesnej interwencji socjalnej pozwoliłoby na wymianę doświadczeń, 
konsultowanie ewentualnych problemów wynikłych w trakcie realizacji IPI, dzielenie się dobrymi praktyka-
mi. Spotkania tego rodzaju stanowiłyby również element wsparcia dla członków grupy. Wypowiedź jednej 
z Uczestniczek spotkania: „Ja to sobie tak wyobrażam, że idę na jeden dzień na szkolenia, ale później mam moż-
liwość do kogoś się zwrócić i powiedzieć: „słuchajcie, u mnie się dzieje tak i tak. Co się dzieje u was?” na przykład. 
Albo co zrobić w danej sytuacji?” Inna wypowiedź: „Mieliśmy w temacie taką grupę wsparcia, to ja bym to widziała 
tak, że co jakiś czas taka grupa użytkowników się spotyka, omawia swoje problemy”. 
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Rekomendacja 6.: dotycząca możliwości podejmowania współpracy ze szkołami i organizacjami pozarządo-
wymi (Augustynowicz. Raport z fokusa z profesjonalnymi koordynatorami)

W opinii dorosłych koordynatorów szkoła jest dobrym miejscem na realizowanie projektów IPI3 ze względu 
na dostępność młodzieży. Jednakże same oddziaływania powinny być delegowane na zewnątrz, np. do orga-
nizacji pozarządowych działających na ternie danej społeczności lokalnej. Szkoła winna być podmiotem ko-
ordynującym działania, a nie bezpośrednim realizatorem. Miejscem realizacji IPI mogą być również świetlice 
środowiskowe, pod warunkiem zmiany nazwy na np. Kluby Młodzieżowe, gdyż nazwa taka nie jest kojarzona 
z porażką szkolną i społeczną, a z czymś pozytywnym. Wypowiedź Uczestniczki: „Klub Odkrywców czy Zdo-
bywców, tylko nie świetlica środowiskowa”.

Dobrym rozwiązaniem byłoby, zdaniem użytkowników, utworzenie partnerstwa społecznego różnych insty-
tucji działających na terenie danej społeczności lokalnej, w  celu realizacji programów wczesnej interwencji 
socjalnej. Koordynację przedsięwzięć należałoby zlecić samorządom, jako dysponentom środków finansowych. 
Przedstawiony wniosek ilustruje wypowiedź Profesjonalnej Koordynatorki: „Mówi się dużo o tych partnerstwach 
międzysektorowych, między różnymi jednostkami, gdyby udało się faktycznie takie partnerstwa potworzyć, no to na 
przykład my jako organizacja pozarządowa bylibyśmy wdzięczni za to, jak ktoś nam powie na przykład, ze w tej 
rodzinie jest tak i tak, ale pozwoli nam równocześnie dołączyć do tej grupy tych pozytywnych [...]. Niestety, niestety 
musi to być przez samorządy w jakiś sposób koordynowane”. 

Rekomendacja 7.: dotycząca możliwości podejmowania współpracy z ekspertami zewnętrznymi (Augusty-
nowicz. Raport z fokusa z profesjonalnymi koordynatorami) 

Użytkownicy reprezentujący ośrodki gminne postulowali o  dostępność kontaktu z  kilkoma psychologami, 
a nie jedynie z psychologiem z danej społeczności lokalnej. W małych społecznościach, kontakt z psycholo-
giem, który bezpośrednio bądź pośrednio zna wszystkich mieszkańców, zmniejsza poczucie bezpieczeństwa 
i anonimowości. Możliwość konsultacji z psychologami spoza społeczności lokalnej ogranicza również ryzyko 
współpracy z osobą o niskich kompetencjach zawodowych czy interpersonalnych. Wypowiedź Uczestniczki: 
„Psycholog lokalny diagnozuje tych lokalnych. [...] To się kompletnie nie sprawdza, gdy sąsiad sąsiadowi musi nie-
bieską kartę wystawić. [...] Niech powstanie baza takich psychologów [...] i ja mogę nawiązać współpracę z kimś, 
kto mieszka po drugiej stronie miasta. [...] Żeby nie było obligatoryjnie, że ja muszę mieć kogoś ze swojego terenu”. 
Inna wypowiedź: „Jeżeli mam do dyspozycji nazwiska pięciu psychologów, to ja sobie wybiorę tego, z którym mi się 
po pierwsze osobiście najlepiej współpracuje, bo musi być między nami nić porozumienia, po drugie jest najbardziej 
fachowy, a nie dlatego, że jest zatrudniony w naszej gminie, czy w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej czy w innym 
Ośrodku Kultury, czy gdziekolwiek indziej”. 
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Metodologia badań ewaluacyjnych w IPI3 będzie bazowała na procedurze stepp, która zawiera 6 kroków po-
trzebnych do oceny skuteczności realizowanego programu oddziaływań wobec odbiorców1:

1. dobór zagadnień do oceny

2. opis procedury oceniania skuteczności

3. opis narzędzi pomiarowych

4. charakterystyka badanych osób

5. analiza uzyskanych wyników badań

6. rekomendacje wynikające z wyników badań ewaluacyjnych.

8.1. dobór zagadnień do oceny ewaluacyjnej

Na podstawie przeprowadzonych badań wyodrębniono kilkanaście czynników ochraniających młodzież przed 
wykluczeniem społecznym z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie 
z problem alkoholowym. Realizacja autorskich programów wczesnej interwencji socjalnej w ramach IPI3 miała 
na celu wzmocnienie takich czynników wyodrębnionych w analizach empirycznych, dzięki którym młodzież 
może lepiej radzić sobie w wymogami otaczającego świata, a  tym samym zmniejszyć ryzyko marginalizacji 
społecznej. Działania liderów młodzieżowych w ramach realizacji autorskich programów zapobiegających wy-
kluczeniu społecznemu młodzieży zostały ukierunkowane na to, aby kształtować: 

1. wysoki poziom poczucia własnej skuteczności (rzadsze doświadczanie sytuacji trudnych, rzadsze przeżywa-
nie porażek, częstsze odczuwanie sukcesów), 

2. korzystną dystrybucję zasobów podmiotowych – przede wszystkim w aspekcie a) przypisywania im dużego 
znaczenia, b) spostrzegania dużych zysków, 

3. korzystną dystrybucję zasobów stanu – przede wszystkim w wymiarze a) przypisywania im dużego znacze-
nia, b) spostrzegania dużych zysków, c) odczuwania niewielkich strat, 

1  J. Hawkins, B. Nederhood. Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. Nadużywanie substancji uzależniających i inne proble-
my społeczne. Warszawa-Olsztryn: IPiN, PTP 1994.



4. korzystną dystrybucję zasobów energetycznych – głównie poprzez  
a) przypisywanie im dużego znaczenia,  
b) spostrzeganie zysków

5. wysoki poziom współpracy społecznej (konstruktywnej strategii zaradczej), 

6. duże natężenie działań asertywnych (konstruktywnej strategii zaradczej), 

7. wysoki poziom poszukiwania wsparcia społecznego (konstruktywnej strategii zaradczej),

8. wysokie natężenie działań przemyślanych (konstruktywnej strategii zaradczej),

9. niski poziom działań instynktownych (destrukcyjnej strategii zaradczej), 

10. niewielkie nasilenie działań unikowych (destrukcyjnej strategii zaradczej), 

11. małe nasilenie działań „nie wprost” (destrukcyjnej strategii zaradczej), 

12. niski poziom działań antyspołecznych (destrukcyjnej strategii zaradczej), 

13. niskie natężenie działań agresywnych (destrukcyjnej strategii zaradczej).

Kształtowanie wymienionych powyżej czynników ochraniających przed uzależnieniem młodych osób zagrożo-
nych uzależnieniem stanowi podstawę do sformułowania następujących kryteriów oceny skuteczności realizo-
wanego programu w badaniach ewaluacyjnych: 

1. Poziom poczucia własnej skuteczności

2. Sposób dystrybucji zasobów podmiotowych (znaczenie, zyski, straty)

3.  Sposób dystrybucji zasobów stanu (znaczenie, zyski, straty)

4. Sposób dystrybucji zasobów energetycznych (znaczenie, zyski, straty)

5. Nasilenie współpracy społecznej 

6. Poziom działań asertywnych

7. Natężenie poszukiwania społecznego wsparcia

8. Poziom działań przemyślanych

9. Nasilenie działań instynktownych

10. Natężenie działań unikowych
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11. Nasilenie działań „nie wprost”

12. Poziom działań antyspołecznych

13. Natężenie działań agresywnych.

8.2. opiS procedury oceniania Skuteczności

Rozwiązanie, które pozwoli sprawdzić, w  jakim stopniu autorskie programy w  ramach IPI3 spowodowały 
obniżenie ryzyka wykluczenia społecznego z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjono-
wania w rodzinie z problemem alkoholowym polega na przeprowadzeniu trzech rodzajów badań :

 ¢ Badanie I.: pomiar czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym u odbiorców 
przed ich uczestnictwem w autorskich programach wczesnej interwencji socjalnej (badanie diagnostyczne)

 ¢ Badanie II.: pomiar czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym u odbiorców 
zaraz po zakończeniu ich uczestnictwa w autorskich programach wczesnej interwencji socjalnej (pierwsze 
badanie ewaluacyjne)

 ¢ Badanie III.: pomiar czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym u odbiorców 2 
miesiące po zakończeniu ich uczestnictwa w autorskich programach wczesnej interwencji socjalnej (drugie 
badanie ewaluacyjne).

8.3. opiS narzędzia pomiarowego

Metoda pomiaru powinna służyć do badania zmian w natężeniu czynników ochraniających młodzież przed 
uzależnieniem – poczucia własnej skuteczności, dystrybucji zasobów (ich znaczenia, zysków i strat) o charak-
terze podmiotowym, stanu i  energetycznym, konstruktywnych strategii zaradczych w  sytuacjach trudnych 
(współpracy społecznej, działań asertywnych, poszukiwania społecznego wsparcia, działań przemyślanych) 
i destrukcyjnych strategii radzenia sobie z problemami (działań instynktownych, działań unikowych, działań 
„nie wprost”, działań antyspołecznych, działań agresywnych). Dlatego w trzech kolejnych badaniach – diagno-
stycznym, ewaluacyjnym bezpośrednim i ewaluacyjnym odroczonym – będzie wykorzystana ta sama metoda: 
Kwestionariusz Zasobów Przystosowawczych Młodzieży. Charakterystyka narzędzia została umieszczona w pod-
ręczniku K0. Poniżej została zaprezentowana eksperymentalna wersja metody wykorzystywanej w badaniach 
diagnostycznych i ewaluacyjnych. 
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Kwestionariusz Zasobów Młodzieży
(wersja eksperymentalna)

Część I

Poniższe zdania opisują różne sytuacje w które mogą się zdarzyć w Twoim życiu. Proszę zakreślić kółkiem jedna 
cyfrę przy każdym stwierdzeniu. Cyfry odzwierciedlają częstotliwość Twoich doświadczeń związanych z opisa-
nymi sytuacjami. Cyfra 1 oznacza, że takiego doświadczenia nigdy nie było, 2 – bardzo rzadko (doświadczenie 
zaistniało kilka razy w życiu), 3 – czasami (doświadczanie zdarza się kilka razy w roku), 4 – często (doświad-
czenie zdarza się kilka razy w miesiącu), 5 – bardzo często (doświadczenie zdarza się kilka razy w tygodniu).

Rodzaj przeżywanych doświadczeń: nigdy bardzo rzadko czasami często bardzo często

1. Jak często musisz wykonywać zadania przekra-
czające możliwości fizyczne lub psychiczne? 1 2 3 4 5

2. Jak często przeżywasz konflikty wywołujące 
negatywne emocje? 1 2 3 4 5

3. Jak często przeżywasz poczucie zagrożenia? 1 2 3 4 5

4. Jak często w Twoim życiu występują duże 
przeszkody w realizacji planów? 1 2 3 4 5

5. Jak często znajdujesz się w okolicznościach, 
w których nie wiesz, co masz zrobić? 1 2 3 4 5

6. Jak często występują sytuacje, w których masz 
poczucie sukcesu osobistego? 1 2 3 4 5

7. Jak często występują sytuacje, w których masz 
poczucie sukcesu rodzinnego? 1 2 3 4 5

8. Jak często występują sytuacje, w których masz 
poczucie sukcesu szkolnego/zawodowego? 1 2 3 4 5

9. Jak często występują sytuacje, w których masz 
poczucie porażki osobistej? 1 2 3 4 5

10. Jak często występują sytuacje, w których 
masz poczucie porażki rodzinnej? 1 2 3 4 5

11. Jak często występują sytuacje, w których 
masz poczucie porażki szkolnej/zawodowej? 1 2 3 4 5

12. Jak często wspólnie z kolegami podejmujesz 
się realizacji różnych zadań? 1 2 3 4 5

13. Jak często poszukujesz innych ludzi, aby 
wspólnie rozwiązywać problemy? 1 2 3 4 5

14. Jak często spotykasz się z innymi, aby omó-
wić strategię różnych działań? 1 2 3 4 5

15. Jak często respektujesz opinie innych w czasie 
pracy/nauki? 1 2 3 4 5

16. Jak często okazujesz innym to, że chcesz 
z nimi współpracować? 1 2 3 4 5

17. Jak często okazujesz stanowczość, ale jedno-
cześnie nie krzywdzisz innych? 1 2 3 4 5
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Rodzaj przeżywanych doświadczeń: nigdy bardzo rzadko czasami często bardzo często

18. Jak często prezentujesz stanowisko, które 
różni się od stanowiska innych osób? 1 2 3 4 5

19. Jak często koledzy namawiają Ciebie do 
zachowań, których z reguły nie akceptujesz? 1 2 3 4 5

20. Jak często dbasz o zaspokojenie swoich 
potrzeb? 1 2 3 4 5

21. Jak często  przeciwstawiasz się publicznie 
opiniom, których nie akceptujesz? 1 2 3 4 5

22. Jak często pytasz przyjaciół o zdanie na różne 
tematy? 1 2 3 4 5

23. Jak często pytasz przyjaciół o zdanie na różne 
tematy? 1 2 3 4 5

24. Jak często prosisz innych o pomoc? 1 2 3 4 5

25. Jak często radzisz się różnych osób? 1 2 3 4 5

26. Jak często prosisz najbliższych o wsparcie 
emocjonalne? 1 2 3 4 5

27. Jak często rozmawiasz z ludźmi po to, by 
poprawić sobie humor? 1 2 3 4 5

28. Jak często ostrożnie rozważasz różne możli-
wości rozwiązania problemu? 1 2 3 4 5

29. Jak często sprawdzasz okoliczności, w jakich 
się znalazłeś? 1 2 3 4 5

30. Jak często jesteś ostrożny wobec innych 
ludzi? 1 2 3 4 5

31. Jak często rozwiązujesz zadanie w ten sposób, 
że dzielisz go na etapy? 1 2 3 4 5

32. Jak często przy rozwiązywaniu problemu 
najpierw starasz się ochłonąć, a następnie 
działać?

1 2 3 4 5

33. Jak często reagujesz odruchowo, a nie w spo-
sób przemyślany? 1 2 3 4 5

34. Jak często zawierzasz raczej intuicji, a nie 
rozumowi? 1 2 3 4 5

35. Jak często postępujesz zgodnie z pierwszą 
myślą, jaka przyjdzie Ci do głowy? 1 2 3 4 5

36. Jak często słuchasz „głosu” instynktu? 1 2 3 4 5

37. Jak często polegasz tylko na własnej ocenie 
sytuacji? 1 2 3 4 5

38. Jak często używasz alkoholu albo innej sub-
stancji, aby zapomnieć o problemie? 1 2 3 4 5

39. Jak często idziesz spać po to, aby zapomnieć 
o problemie? 1 2 3 4 5

40. Jak często zaczynasz chorować po to, aby nie 
rozwiązywać problemu? 1 2 3 4 5

41. Jak często się wycofujesz po to, aby problem 
przycichł? 1 2 3 4 5
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Rodzaj przeżywanych doświadczeń: nigdy bardzo rzadko czasami często bardzo często

42. Jak często wstrzymujesz się od działania po 
to, aby sytuacja sama się ustabilizowała? 1 2 3 4 5

43. Jak często chcesz kontrolować sytuację tak, 
aby inni ludzie o tym nie wiedzieli? 1 2 3 4 5

44. Jak często lawirujesz w sytuacji, gdy masz do 
wykonania określone zadanie? 1 2 3 4 5

45. Jak często manipulujesz innymi ludźmi? 1 2 3 4 5

46. Jak często zdarzało Ci się popełnić przestęp-
stwo? 1 2 3 4 5

47. Jak często szkodziłeś innym ludziom? 1 2 3 4 5

48. Jak często wyrządzałeś szkody w mieniu 
społecznym? 1 2 3 4 5

49. Jak często wykorzystywałeś innych ludzi? 1 2 3 4 5

50. Jak często „po trupach” dochodziłeś do celu? 1 2 3 4 5

51. Jak często stosujesz siłę w kontaktach z inny-
mi ludźmi? 1 2 3 4 5

52. Jak często stosujesz agresję do osiągania 
osobistych celów? 1 2 3 4 5

53. Jak często jesteś agresywny, gdy ktoś Cię 
zdenerwuje? 1 2 3 4 5

54. Jak często atakujesz słownie innych ludzi? 1 2 3 4 5

55. Jak często okazujesz, ze jesteś „twardy” po-
przez stosowanie agresji? 1 2 3 4 5

56. Jak często członkowie Twojej rodziny używa-
ją alkoholu? 1 2 3 4 5

57. Jak często w Twojej rodzinie dochodzi do 
kłótni/konfliktów z powodu używania alko-
holu?

1 2 3 4 5

58. Jak często doświadczasz przemocy fizycznej 
w swojej rodzinie? 1 2 3 4 5

59. Jak często Twoja rodzina doświadcza proble-
mów materialnych? 1 2 3 4 5

60. Jak często członkowie Twojej rodziny do-
świadczają konfliktu z prawem? 1 2 3 4 5

61. Jak często masz poczucie porażki szkolnej? 1 2 3 4 5

62. Jak często wagarujesz? 1 2 3 4 5

63. Jak często dostajesz oceny niedostateczne? 1 2 3 4 5

64. Jak często dostajesz uwagi za niewłaściwe 
zachowanie na terenie szkoły? 1 2 3 4 5

65. Jak często byłeś zagrożony z różnych przed-
miotów? 1 2 3 4 5
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Część II

Proszę oceń procesy, jakim podlegają posiadane przez Ciebie zasoby.

Na początku ustosunkuj się do tego, jakie znaczenie mają dla Ciebie poszczególne zasoby. Do oceny zasobów 
zastosuj skalę, w której 1 oznacza, że dany zasób nie posiada dla Ciebie wcale znaczenia, 2 – w małym stopniu, 
3 – w średnim stopniu (w umiarkowanym stopniu), 4 – w dużym stopniu, 5 – w bardzo dużym stopniu.

Następnie proszę ustosunkuj się do w  jak dużym stopniu pozyskałeś(aś) określony zasób w ostatnim roku. 
Do oceny zysków w zasobach zastosuj skalę, w której 1 oznacza, że dany zasób nie został pozyskany wcale, 2 
– w małym stopniu, 3 – w średnim stopniu (w umiarkowanym stopniu), 4 – w dużym stopniu, 5 – w bardzo 
dużym.

Na końcu proszę ustosunkuj się do w jak dużym stopniu P utraciłeś(aś) określony zasób w ostatnim roku. Do 
oceny strat w zasobach zastosuj skalę, w której 1 oznacza, że dany zasób nie został utracony wcale, 2 – w ma-
łym stopniu, 3 – w średnim stopniu (w umiarkowanym stopniu), 4 – w dużym stopniu, 5 – w bardzo dużym.

Przedstawiony powyżej sposób oceny zilustrowany został na poniższym przykładzie:
Zasób: Czas wolny
Subiektywne znaczenie zasobu: 3 [komentarz: czas wolny posiada dla mnie umiarkowane znaczenie]
Stopień zysku zasobu: 2 [komentarz: w ciągu ostatniego roku zyskałem około 30 minut dziennie, gdyż kupi-
łem zmywarkę i nie musze już ręcznie zmywać]
Stopień utraty zasobu: 5 [komentarz: w ciągu ostatniego roku straciłem mnóstwo wolnego czasu, gdyż podją-
łem naukę w szkole językowej]

Oceń, jakie znaczenie mają dla Ciebie 
wymienione poniżej osoby/przeżycia/
zasoby:

Wcale W małym 
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

1. Poczucie, że wiedzie mi się 1 2 3 4 5

2. Umiejętność kontrolowania własnych emocji 1 2 3 4 5

3. Poczucie, że jestem wartościowy dla innych 1 2 3 4 5

4. Poczucie dumy z siebie 1 2 3 4 5

5. Poczucie, że realizuję moje cele 1 2 3 4 5

6. Nadzieja 1 2 3 4 5

7. Poczucie, że moje przyszłe powodzenie zależy 
ode mnie 1 2 3 4 5

8. Świadomość tego, co jest dla mnie ważne 1 2 3 4 5

9. Poczucie optymizmu 1 2 3 4 5

10. Poczucie humoru 1 2 3 4 5

11. Poczucie, że moje życie jest spokojne 1 2 3 4 5

12. Poczucie, że mam kontrolę nad swoim 
życiem 1 2 3 4 5

13. Umiejętność dobrego porozumiewania się 1 2 3 4 5
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Oceń, jakie znaczenie mają dla Ciebie 
wymienione poniżej osoby/przeżycia/
zasoby:

Wcale W małym 
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

14. Umiejętności organizacyjne 1 2 3 4 5

15. Poczucie zaangażowania w rozwiązywanie 
problemów społecznych 1 2 3 4 5

16. Samodyscyplina 1 2 3 4 5

17. Poczucie własnej wartości 1 2 3 4 5

18. Poczucie niezależności 1 2 3 4 5

19. Poczucie, że moje życie ma sens/cel 1 2 3 4 5

20. Przyjaciele, na których zawsze mogę liczyć 1 2 3 4 5

21. Udane kontakty z ojcem 1 2 3 4 5

22. Stabilność rodzinna 1 2 3 4 5

23. Bliskość z jedną lub wieloma osobami 
z mojej rodziny 1 2 3 4 5

24. Dobre relacje z matką 1 2 3 4 5

25. Odpowiednie kontakty z rówieśnikami 1 2 3 4 5

26. Poczucie bliskości z rodzeństwem 1 2 3 4 5

27. Pełnienie roli przywódcy 1 2 3 4 5

28. Uznanie dla moich osiągnięć 1 2 3 4 5

29. Zrozumienie ze strony nauczycieli, wycho-
wawców 1 2 3 4 5

30. Wsparcie ze strony  nauczycieli, wychowawców 1 2 3 4 5

31. Towarzystwo 1 2 3 4 5

32. Przejawy pozytywnych uczuć od innych 1 2 3 4 5

33. Ludzie, od których mogę się uczyć 1 2 3 4 5

34. Pomoc w nauce 1 2 3 4 5

35. Możliwość działania w wolontariacie 1 2 3 4 5

36. Pomoc w realizowaniu zadań w domu 1 2 3 4 5

37. Lojalność przyjaciół 1 2 3 4 5

38. Przynależność do organizacji, w których 
mogę dzielić z  innymi moje zainteresowa-
nia

1 2 3 4 5

39. Pomoc w wyborze zawodu 1 2 3 4 5

40. Wystarczający czas na sen 1 2 3 4 5

41. Czas wolny 1 2 3 4 5

42. Czas na naukę 1 2 3 4 5

43. Dzielenie czasu z tymi, których kocham 1 2 3 4 5

44. Siły witalne/ wytrzymałość 1 2 3 4 5

45. Odpowiednie odżywianie się 1 2 3 4 5

46. Siła do zrealizowania podjętych zadań 1 2 3 4 5
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Oceń, jakie znaczenie mają dla Ciebie 
wymienione poniżej osoby/przeżycia/
zasoby:

Wcale W małym 
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

47. Rozwijanie się poprzez edukację lub dosko-
nalenie zawodowe 1 2 3 4 5

48. Sprawność fizyczna 1 2 3 4 5

49. Sprawność intelektualna 1 2 3 4 5

50. Sprzęt, książki potrzebne do nauki 1 2 3 4 5

51. Wyposażenie potrzebne w domu 1 2 3 4 5

52. Mieszkanie, które odpowiada Twoim 
potrzebom 1 2 3 4 5

53. Posiadanie kieszonkowego 1 2 3 4 5

54. Środki na uprawianie sportu 1 2 3 4 5

55. Pieniądze na przyjemności 1 2 3 4 5

56. Oszczędności lub pieniądze na nieprzewi-
dziane wydarzenia 1 2 3 4 5

57. Odpowiednie zabezpieczenie finansowe 1 2 3 4 5

58. Pieniądze na rozwój osobisty i samodosko-
nalenie 1 2 3 4 5

Oceń, w jakim stopniu wymienione 
poniżej zasoby „zwiększyły” się u Ciebie 
w ostatnim roku: 

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

1. Poczucie, że wiedzie mi się 1 2 3 4 5

2. Umiejętność kontrolowania własnych emocji 1 2 3 4 5

3. Poczucie, że jestem wartościowy dla innych 1 2 3 4 5

4. Poczucie dumy z siebie 1 2 3 4 5

5. Poczucie, że realizuję moje cele 1 2 3 4 5

6. Nadzieja 1 2 3 4 5

7. Poczucie, że moje przyszłe powodzenie zależy 
ode mnie 1 2 3 4 5

8. Świadomość tego, co jest dla mnie ważne 1 2 3 4 5

9. Poczucie optymizmu 1 2 3 4 5

10. Poczucie humoru 1 2 3 4 5

11. Poczucie, że moje życie jest spokojne 1 2 3 4 5

12. Poczucie, że mam kontrolę nad swoim 
życiem 1 2 3 4 5

13. Umiejętność dobrego porozumiewania się 1 2 3 4 5

14. Umiejętności organizacyjne 1 2 3 4 5

15. Poczucie zaangażowania w rozwiązywanie 
problemów społecznych 1 2 3 4 5

16. Samodyscyplina 1 2 3 4 5

17. Poczucie własnej wartości 1 2 3 4 5
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Oceń, w jakim stopniu wymienione 
poniżej zasoby „zwiększyły” się u Ciebie 
w ostatnim roku: 

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

18. Poczucie niezależności 1 2 3 4 5

19. Poczucie, że moje życie ma sens/cel 1 2 3 4 5

20. Przyjaciele, na których zawsze mogę liczyć 1 2 3 4 5

21. Udane kontakty z ojcem 1 2 3 4 5

22. Stabilność rodzinna 1 2 3 4 5

23. Bliskość z jedną lub wieloma osobami 
z mojej rodziny 1 2 3 4 5

24. Dobre relacje z matką 1 2 3 4 5

25. Odpowiednie kontakty z rówieśnikami 1 2 3 4 5

26. Poczucie bliskości z rodzeństwem 1 2 3 4 5

27. Pełnienie roli przywódcy 1 2 3 4 5

28. Uznanie dla moich osiągnięć 1 2 3 4 5

29. Zrozumienie ze strony nauczycieli, wychowawców 1 2 3 4 5

30. Wsparcie ze strony  nauczycieli, wychowaw-
ców 1 2 3 4 5

31. Towarzystwo 1 2 3 4 5

32. Przejawy pozytywnych uczuć od innych 1 2 3 4 5

33. Ludzie, od których mogę się uczyć 1 2 3 4 5

34. Pomoc w nauce 1 2 3 4 5

35. Możliwość działania w wolontariacie 1 2 3 4 5

36. Pomoc w realizowaniu zadań w domu 1 2 3 4 5

37. Lojalność przyjaciół 1 2 3 4 5

38. Przynależność do organizacji, w których 
mogę dzielić z  innymi moje zainteresowania 1 2 3 4 5

39. Pomoc w wyborze zawodu 1 2 3 4 5

40. Wystarczający czas na sen 1 2 3 4 5

41. Czas wolny 1 2 3 4 5

42. Czas na naukę 1 2 3 4 5

43. Dzielenie czasu z tymi, których kocham 1 2 3 4 5

44. Siły witalne/ wytrzymałość 1 2 3 4 5

45. Odpowiednie odżywianie się 1 2 3 4 5

46. Siła do zrealizowania podjętych zadań 1 2 3 4 5

47. Rozwijanie się poprzez edukację lub dosko-
nalenie zawodowe 1 2 3 4 5

48. Sprawność fizyczna 1 2 3 4 5

49. Sprawność intelektualna 1 2 3 4 5

50. Sprzęt, książki potrzebne do nauki 1 2 3 4 5

51. Wyposażenie potrzebne w domu 1 2 3 4 5

52. Mieszkanie, które odpowiada Twoim potrzebom 1 2 3 4 5
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Oceń, w jakim stopniu wymienione 
poniżej zasoby „zwiększyły” się u Ciebie 
w ostatnim roku: 

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

53. Posiadanie kieszonkowego 1 2 3 4 5

54. Środki na uprawianie sportu 1 2 3 4 5

55. Pieniądze na przyjemności 1 2 3 4 5

56. Oszczędności lub pieniądze na nieprzewi-
dziane wydarzenia 1 2 3 4 5

57. Odpowiednie zabezpieczenie finansowe 1 2 3 4 5

58. Pieniądze na rozwój osobisty i samodoskonalenie 1 2 3 4 5

Oceń, w jakim stopniu wymienione poniżej 
zasoby „zmniejszyły” się u Ciebie w ostatnim 
roku: 

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

1. Poczucie, że wiedzie mi się 1 2 3 4 5

2. Umiejętność kontrolowania własnych emocji 1 2 3 4 5

3. Poczucie, że jestem wartościowy dla innych 1 2 3 4 5

4. Poczucie dumy z siebie 1 2 3 4 5

5. Poczucie, że realizuję moje cele 1 2 3 4 5

6. Nadzieja 1 2 3 4 5

7. Poczucie, że moje przyszłe powodzenie zależy ode 
mnie 1 2 3 4 5

8. Świadomość tego, co jest dla mnie ważne 1 2 3 4 5

9. Poczucie optymizmu 1 2 3 4 5

10. Poczucie humoru 1 2 3 4 5

11. Poczucie, że moje życie jest spokojne 1 2 3 4 5

12. Poczucie, że mam kontrolę nad swoim życiem 1 2 3 4 5

13. Umiejętność dobrego porozumiewania się 1 2 3 4 5

14. Umiejętności organizacyjne 1 2 3 4 5

15. Poczucie zaangażowania w rozwiązywanie 
problemów społecznych 1 2 3 4 5

16. Samodyscyplina 1 2 3 4 5

17. Poczucie własnej wartości 1 2 3 4 5

18. Poczucie niezależności 1 2 3 4 5

19. Poczucie, że moje życie ma sens/cel 1 2 3 4 5

20. Przyjaciele, na których zawsze mogę liczyć 1 2 3 4 5

21. Udane kontakty z ojcem 1 2 3 4 5

22. Stabilność rodzinna 1 2 3 4 5

23. Bliskość z jedną lub wieloma osobami z mojej 
rodziny 1 2 3 4 5

24. Dobre relacje z matką 1 2 3 4 5

25. Odpowiednie kontakty z rówieśnikami 1 2 3 4 5
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Oceń, w jakim stopniu wymienione poniżej 
zasoby „zmniejszyły” się u Ciebie w ostatnim 
roku: 

Wcale W małym
stopniu

W średnim
stopniu

W dużym
stopniu

W bardzo 
dużym
stopniu

26. Poczucie bliskości z rodzeństwem 1 2 3 4 5

27. Pełnienie roli przywódcy 1 2 3 4 5

28. Uznanie dla moich osiągnięć 1 2 3 4 5

29. Zrozumienie ze strony nauczycieli, wycho-
wawców 1 2 3 4 5

30. Wsparcie ze strony  nauczycieli, wychowawców 1 2 3 4 5

31. Towarzystwo 1 2 3 4 5

32. Przejawy pozytywnych uczuć od innych 1 2 3 4 5

33. Ludzie, od których mogę się uczyć 1 2 3 4 5

34. Pomoc w nauce 1 2 3 4 5

35. Możliwość działania w wolontariacie 1 2 3 4 5

36. Pomoc w realizowaniu zadań w domu 1 2 3 4 5

37. Lojalność przyjaciół 1 2 3 4 5

38. Przynależność do organizacji, w których mogę 
dzielić z  innymi moje zainteresowania 1 2 3 4 5

39. Pomoc w wyborze zawodu 1 2 3 4 5

40. Wystarczający czas na sen 1 2 3 4 5

41. Czas wolny 1 2 3 4 5

42. Czas na naukę 1 2 3 4 5

43. Dzielenie czasu z tymi, których kocham 1 2 3 4 5

44. Siły witalne/ wytrzymałość 1 2 3 4 5

45. Odpowiednie odżywianie się 1 2 3 4 5

46. Siła do zrealizowania podjętych zadań 1 2 3 4 5

47. Rozwijanie się poprzez edukację lub doskona-
lenie zawodowe 1 2 3 4 5

48. Sprawność fizyczna 1 2 3 4 5

49. Sprawność intelektualna 1 2 3 4 5

50. Sprzęt, książki potrzebne do nauki 1 2 3 4 5

51. Wyposażenie potrzebne w domu 1 2 3 4 5

52. Mieszkanie, które odpowiada Twoim potrze-
bom 1 2 3 4 5

53. Posiadanie kieszonkowego 1 2 3 4 5

54. Środki na uprawianie sportu 1 2 3 4 5

55. Pieniądze na przyjemności 1 2 3 4 5

56. Oszczędności lub pieniądze na nieprzewidzia-
ne wydarzenia 1 2 3 4 5

57. Odpowiednie zabezpieczenie finansowe 1 2 3 4 5

58. Pieniądze na rozwój osobisty i samodoskona-
lenie 1 2 3 4 5
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8.4. charakteryStyka badanych oSób 
W  badaniu ewaluacyjnym brało udział 200 odbiorców IPI3. Ich krótki opis ze względu na występowanie 
obiektywnych czynników wykluczenia społecznego, płeć, miejsce zamieszkania oraz typ szkoły, do której 
uczęszczają został zaprezentowany poniżej.

Charakterystyka odbiorców programu IPI3 ze względu na obiektywne czynniki ryzyka wykluczenia spo-
łecznego. Młodzież zakwalifikowana do udziału w testowaniu jako odbiorcy programów wczesnej interwencji 
socjalnej charakteryzowała się następującymi zachowaniami decydującymi o podwyższonym lub wysokim ry-
zyku wykluczenia społecznego (Kamiński. Raport ewaluacyjny; Chwaszcz. Raport z testowania):

 ¢ 76% używała alkoholu – przy tym dla 18% uczestników częstotliwość używania tego środka wskazuje na 
wysokie ryzyko uzależnienia alkoholowego 

 ¢ narkotyków używało 12% z populacji poddanej testowaniu – głównie konopi indyjskich, a okazjonalnie 
kokainy, amfetaminy, halucynogenów, ekstazy 

 ¢ 22% sięgało po leki uspokajające i nasenne 

 ¢ 8% paliło papierosy 

 ¢ 14% przejawiało zachowania sprzeczne z normami prawnymi 

 ¢ od 5 do 7% badanych było zagrożonych wypadnięciem z systemu szkolnego.

Na podstawie wymienionych przesłanek można stwierdzić, że odbiorcy biorący udział w testowaniu programów 
w ramach IPI3 stanowili grupę docelową oddziaływań profilaktyki selektywnej – wczesnej interwencji socjalnej.

Charakterystyka odbiorców pod względem płci. W populacji, na której przeprowadzono testowanie skutecz-
ności programów IPI dominowali chłopcy (62%) w stosunku do dziewcząt (38%). Trafność doboru wynika 
z faktu, że zachowania ryzykowne są częstsze w populacji chłopców niż dziewcząt (Chwaszcz. Raport z testowa-
nia programów IPI).

Charakterystyka odbiorców pod względem miejsca zamieszkania. W grupie odbiorców znalazło się 48,9% 
osób zamieszkujących w Lublinie (dużym mieście), 41,3% - na wsi oraz 9,8% zamieszkujących w małych mia-
stach ((Kamiński. Raport ewaluacyjny; Chwaszcz. Raport z testowania).

Charakterystyka odbiorców pod względem uczęszczania do określonego typu szkoły. W  testowaniu brali 
udział przede wszystkim licealiści, gimnazjaliści (uczniowie trzecich klas) oraz osoby uczęszczające do techni-
kum. Młodzież gimnazjalna klas trzecich oraz osoby uczęszczające do szkół średnich mieszczą się w przedziale 
15-19 lat. Warto również podkreślić, że młodzież w tym wieku jest najbardziej narażona na rozwój zachowań 
dewiacyjnych (Kamiński. Raport ewaluacyjny; Chwaszcz. Raport z testowania).
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8.5. wyniki badań ewaluacyjnych

Zmiany zachodzące we wskaźnikach skuteczności realizowanych programów wczesnej interwencji socjalnej w ra-
mach IPI3. Wskaźniki odnoszą się do 13 czynników ochraniających młodzież przed marginalizacją społeczną 
z  powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w  rodzinie z  problem alkoholowym. 
Zmiany we wskaźnikach skuteczności oddziaływań w ramach IPI zostały zaprezentowane na podstawie Raportu 
z testowania opracowanego przez J. Chwascz i Raportu ewaluacyjnego, który został napisany przez J. Kamińskiego.

Wskaźnik 1.: Poziom poczucia własnej skuteczności 

 ¢ Udział w testowanych programach doprowadził u odbiorców do wzrostu poczucia własnej skuteczności.

 ¢ Poczucie własnej skuteczności wzrosło u odbiorców – zmienna ta osiągnęła najwyższy wskaźnik bezpośred-
nio po testowaniu. W badaniu odroczonym uległo obniżeniu, co może być związane z:

o związane jest z zaprzestaniem oddziaływań pozytywnych 

o początkiem roku szkolnego i dominującym komponentem pracy na stracie 

o krótkim okresem testowania, który nie pozwolił na utrwalenie efektu.

Wskaźnik 2.: Dystrybucja zasobów podmiotowych 

 ¢ Zysk i utrata zasobów podmiotowych nie uległy zmianie. 

 ¢ W kolejnych badaniach nie zanotowano zmiany w zakresie dystrybucji zasobami podmiotowymi – zy-
skiem i utratą – przez młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. Brak zmian w zarządzaniu (pozyski-
waniu/utracie) zasobami strategicznymi może wynikać ze zbyt krótkiego okresu uczestnictwa w programie 
wczesnej interwencji socjalnej. 

Wskaźnik 3: Dystrybucja zasobów stanu 

 ¢ Zysk i utrata zasobów stanu nie uległy zmianie. 

 ¢ W wyniku testowania nie zanotowano zmiany w zakresie dystrybucji zasobami stanu przez młodzież. Brak 
zmian w zarządzaniu zasobami może wynikać ze zbyt krótkiego okresu testowania.

Wskaźnik 4: Dystrybucja zasobów energetycznych 

 ¢ Zysk i utrata zasobów energetycznych nie uległy zmianie. 

 ¢ W wyniku testowania nie zanotowano zmiany w zakresie dystrybucji zasobami energii przez młodzież za-
grożoną wykluczeniem społecznym. Brak zmian w zarządzaniu zasobami może wynikać ze zbyt krótkiego 
okresu testowania.

Wskaźnik 5: nasilenie konstruktywnej strategii zaradczej – współpracy społecznej
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 ¢ W wyniku udziału w projekcie IPI3 wzrosło u odbiorców posługiwanie się strategią „współpraca społecz-
na”, przy czym przy tym wskaźniku można zauważyć występowanie utrwalonego efektu.

 ¢ Większe nasilenie posługiwania się przez młodzież strategią zaradczą „współpraca społeczna” świadczy 
o zaistnieniu ważnych zmian w jej aktywności: o proaktywnym nastawieniu na cel, reaktywnym działaniu 
i umiejętności współpracy. Kompetencje te warunkują większe prawdopodobieństwo sukcesu szkolnego, 
społecznego i zawodowego.

Wskaźnik 6: nasilenie konstruktywnej strategii zaradczej – działań asertywnych

 ¢ Wzrosła częstotliwość posługiwania się przez młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym działaniami 
asertywnymi bezpośrednio po testowaniu. Nie uzyskano jednak efektu utrwalonego, ponieważ w trzecim 
badaniu nie utrzymał się wyższy wskaźnik.

 ¢ Wzrost asertywności wśród badanych odbiorców bezpośrednio po zakończeniu realizacji programów 
wczesnej interwencji socjalnej może świadczyć o wzroście przystosowania na poziomie osobistym i spo-
łecznym.

Wskaźnik 7: nasilenie konstruktywnej strategii zaradczej – poszukiwanie wsparcia społecznego

 ¢ Wskaźnik wykazuje zmiany w kierunku pozytywnym. Poszukiwanie wsparcia społecznego zwiększyło się 
w badaniu odroczonym.

 ¢ Poszukiwanie wsparcia społecznego w sytuacji trudnej świadczy o „dojrzałości” radzenia sobie, poszukiwaniu 
nowych rozwiązań oraz z przyjęciem autorytetu innej osoby. Stosowanie strategii poszukiwanie wsparcia wiąże 
się jednocześnie z obniżeniem/eliminowaniem z repertuaru zachowań strategii destrukcyjnych – m.in. związa-
nych z używaniem środków psychoaktywnych, działaniami agresywnymi i/lub zachowaniami antyspołecznymi.

Wskaźnik 8: nasilenie konstruktywnej strategii zaradczej – działań przemyślanych

 ¢ Analizowany wskaźnik wykazuje zmiany w pożądanym kierunku, lecz trzy pomiary zmiennej nie osiągają 
różnic istotnych statystycznie. Można powiedzieć, że dopiero zainicjowane zostały zmiany w kierunku 
pożądanym.

 ¢ Nasilenie strategii działania przemyślane wiąże się z pozytywnymi zmianami adaptacyjnymi młodzieży. 
Brak istotnych różnic w pomiarach zmiennej może wynikać z krótkiego okresu testowania a także uogól-
nienia wyniku dla grupy 200 osób. 

Wskaźnik 9: nasilenie destrukcyjnej strategii zaradczej – działania instynktowne 

 ¢ Wskaźnik nie uległ zmianie podczas testowania.

 ¢ Badania odbiorców nie wskazują na zmianę natężenia zachowań instynktownych przed i po testowaniu. Stałość 
działań instynktownych może być związana z procesem rozwojowym (zmianami bio-psycho-fizjologicznymi). 
Psychologia rozwojowa opisuje okres dorastania jako fazę rozwojową o dużych zaburzeniach emocjonalnych. 
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Wskaźnik 10: nasilenie destrukcyjnej strategii zaradczej – działania unikowe

 ¢ Posługiwanie się przez młodzież strategiami unikowymi podczas testowania najpierw nieznacznie się obni-
żyło a następnie podwyższyło. Otrzymano wynik niezamierzony.

 ¢ Posługiwanie się przez młodzież w wieku 15-19 lat strategiami unikowymi jest dość typowe. Grupa mło-
dzieży poddana testowaniu osiągnęła w tym wskaźniku wyniki przeciętne. Podjęte próby obniżenia strate-
gii unikowej podczas testowania nie powiodły się. 

Wskaźnik 11: nasilenie destrukcyjnej strategii zaradczej – działania „nie wprost”

 ¢ Wskaźnik został nieznacznie obniżony. Jednak wyniki w trzech pomiarach nie osiągają różnic istotnych 
statystycznie.

 ¢ Uczestnictwo odbiorców w programie wczesnej interwencji socjalnej doprowadziło do obniżenia przeja-
wianych przez młodzież działań „nie wprost”, ale nie na poziomie istotnym. Można wnioskować o rozpo-
częciu procesu zmian polegających na zmniejszaniu częstotliwości tego typu postępowania.

Wskaźnik 12: nasilenie destrukcyjnej strategii zaradczej – działania antyspołeczne

 ¢ Wskaźnik został nieznacznie obniżony, ale bez osiągnięcia różnicy na poziomie istotności statystycznej.

 ¢ Można wnioskować o rozpoczęciu procesu zmian polegających na zmniejszaniu strategii działań antyspo-
łecznych w zachowaniach młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. 

Wskaźnik 13: nasilenie destrukcyjnej strategii zaradczej – działania agresywne

 ¢ Wskaźnik nie uległ zmianie pod wpływem uczestnictwa odbiorców w programie wczesnej interwencji 
socjalnej. 

 ¢ Brak zmian w zakresie częstotliwości stosowania zachowań agresywnych może być spowodowany krótkim 
okresem testowania. 

Podsumowując zmiany w zakresie testowych wskaźników można wysunąć trzy konkluzje. Pierwsza z nich po-
lega na tym, że sześć czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym z powodu używania 
substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym uległo wzmocnie-
niu. Do korzystnych zmian u odbiorców programów wczesnej interwencji socjalnej należy zaliczyć:

1. Wzrost poczucia własnej skuteczności

2. Zwiększenie nasilenia współpracy społecznej (konstruktywnej strategii zaradczej)

3. Zwiększone natężenie działań asertywnych(konstruktywnej strategii zaradczej)

4. Wzrost poziomu poszukiwania społecznego wsparcia (konstruktywnej strategii zaradczej)
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5. Zwiększenie nasilenia działań przemyślanych (konstruktywnej strategii zaradczej)

6. Zmniejszenie poziomu działań antyspołecznych (destrukcyjnej strategii zaradczej).

Wniosek drugi polega na tym, że część czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym – 
sześć wskaźników – nie uległa zmianie pod wpływem uczestnictwa w programie wczesnej interwencji socjalnej. 
Do tej grupy należą:

1. Dystrybucja zasobów podmiotowych

2. Dystrybucja zasobów stanu

3. Dystrybucja zasobów energetycznych

4. Częstotliwość stosowania działań instynktownych (destrukcyjnej strategii zaradczej)

5. Częstotliwość stosowania działań „nie wprost” (destrukcyjnej strategii zaradczej)

6. Częstotliwość stosowania działań agresywnych (destrukcyjnej strategii zaradczej).

Konkluzja trzecia odnosi się do tego, że jeden czynnik ochraniający młodzież przed wykluczeniem społecznym 
uległ osłabieniu podczas uczestnictwa odbiorców w programie wczesnej interwencji socjalnej. Mianowicie, 
u odbiorców działań prowadzonych w ramach IPI3 stwierdzono zwiększenie częstotliwości stosowania działań 
unikowych (destrukcyjnej strategii zaradczej). 

8.6. rekomendacje wynikające z badań ewaluacyjnych

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 1. – poziomu poczucia własnej skuteczności: Praca 
z młodzieżą na poziomie wczesnej interwencji socjalnej z wykorzystaniem programów wczesnej interwencji 
socjalnej powodowała u odbiorców istotne zmiany w czynniku poczucie własnej skuteczności. Zatem dzia-
łania w ramach programu IPI3 skutecznie wzmacniają czynnik ochraniający młodzież przed wykluczeniem 
społecznym w postaci doświadczania własnej skuteczności.

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 2. – dystrybucji zasobów podmiotowych: Znaczenie od-
działywania programów realizowanych w  ramach IPI3 na kształtowanie korzystnej dystrybucji zasobów 
podmiotowych należy zweryfikować w dłuższym okresie czasu.

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 3. – dystrybucji zasobów stanu. Wpływ realizowanych 
działań w ramach IPI3 na zwiększenie zysków oraz na zmniejszenie strat w zasobach stanu u młodzieży za-
grożonej wykluczeniem społecznym należy badać w dłuższej perspektywie czasowej. 

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 4. – dystrybucji zasobów energetycznych: Analogicznie 
do uzyskania korzystnej dystrybucji zasobów podmiotowych i zasobów stanu, wpływ uczestnictwa w pro-
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gramach wczesnej interwencji socjalnej na formowanie korzystnej dystrybucji zasobów energetycznych po-
winien być testowany w dłuższym okresie czasu. 

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 5. – nasilenia współpracy społecznej (konstruktywnej 
strategii zaradczej): U  odbiorców programów IPI3 nastąpiło istotne zwiększenie częstotliwości radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych poprzez stosowanie strategii współpracy społecznej, co potwierdza skuteczność 
realizowanych programów wczesnej interwencji socjalnej w analizowanym zakresie. 

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 6. – nasilenia działań asertywnych (konstruktywnej 
strategii zaradczej): Uzyskano korzystne zmiany w analizowanym względzie u odbiorców programów rea-
lizowanych w ramach IPI3, ale potrzeba dłuższego okresu oddziaływań pozytywnych do tego, aby utrwalić 
osiągnięty efekt.

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 7. – nasilenia poszukiwania wsparcia społecznego (kon-
struktywnej strategii zaradczej): W repertuarze zachowań przystosowawczych młodzieży zagrożonej wyklu-
czeniem społecznym zaczęły dominować strategie pozytywne, w tym również strategia polegająca na poszu-
kiwaniu wsparcia społecznego. Działania prowadzone w ramach IPI3 okazały się zatem skuteczne w zakresie 
kształtowania tego czynnika ochraniającego młodzież przed marginalizacją.

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 8. – działań przemyślanych (konstruktywnej strategii 
zaradczej): Pod wpływem uczestnictwa w programie zaznacza się korzystny kierunek zmian w zakresie czę-
stotliwości stosowania działań przemyślanych. W  celu weryfikacji wskaźnika, a  jednocześnie po to, aby 
umocnić czynnik ochraniający młodzież przed wykluczeniem społecznym, należałoby wydłużyć okres testo-
wania oddziaływań prowadzonych w ramach wczesnej interwencji socjalnej na zwiększenie nasilenia działań 
przemyślanych.

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 9. – nasilenia działań instynktownych (destrukcyjnej 
strategii zaradczej): Wskaźnik nie ulega zmianom pod wpływem strategii realizowanych w  programach 
wczesnej interwencji socjalnej skierowanej do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Możliwe 
jest to, że wskaźnik polegający na działaniach instynktownych jest nieodpowiedni do badania konstruk-
tywnych zmian w zachowaniu w okresie dorastania, dla którego charakterystyczne są wzmożone przemiany 
o charakterze biologicznym, psychicznym i społecznym.

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 10. – nasilenia działań unikowych (destrukcyjnej strate-
gii zaradczej): W analizowanym wskaźniku zaistniała niepożądana zmiana. Aby ustalić przyczyny tego typy 
zmiany należy badać w dłuższej perspektywie czasowej związki między strategiami stosowanymi w obrębie 
wczesnej interwencji socjalnej a częstotliwością stosowania działań unikowych. 

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 11. – nasilenia działań „nie wprost” (destrukcyjnej stra-
tegii zaradczej): Zaznacza się tendencja do osłabiania tego rodzaju strategii zaradczej u  odbiorców pro-
gramów IPI3. Jednak wskaźnik ten należałoby monitorować przez dłuższy okres czasu, aby zweryfikować 
istotność zaistniałej zmiany.

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 12. – nasilenia działań antyspołecznych (destrukcyjnej 
strategii): Analogicznie do zamian zachodzących w działaniach „nie wprost”, pod wpływem uczestnictwa 
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w programach wczesnej interwencji socjalnej u odbiorców dochodzi do zmniejszenia częstotliwości stoso-
wania działań antyspołecznych. Wskaźnik należałoby jednak monitorować w dłuższej perspektywie czasowej 
po to, aby zweryfikować istotność korzystnej zmiany.

Rekomendacje ewaluacyjne dotyczące wskaźnika 13. – nasilenia działań agresywnych (destrukcyjnej stra-
tegii zaradczej): Wskaźnik nie zmienia się w badaniach ewaluacyjnych. Uzyskane wyniki wskazują, że związ-
ki między uczestnictwem w programach wczesnej interwencji socjalnej a częstotliwością stosowania działań 
agresywnych powinny być testowane w dłuższej perspektywie czasowej. 
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9.1.  przeSłanki uzaSadniające włączanie programu ipi3 
w główny nurt polityki Społecznej pańStwa 

Podstawą do włączania programu IPI3 – zarówno uzyskanych wyników badań dotyczących czynników ochra-
niających beneficjentów przed uzależnieniem oraz zasobów kształtujących efektywność pracy użytkowników, 
jak również działań w zakresie wczesnej interwencji socjalnej – w główny nurt polityki jest Rekomendacja 
Rady Europy z dnia 5 czerwca 2001 roku dotycząca picia alkoholu przez młodocianych, a zwłaszcza 
przez dzieci i młodzież (2001/458/EC). Uzasadnienie włączania IPI3 w główny nurt polityki wynika z trzech 
przedstawionych poniżej dyrektyw. 

Dyrektywa 1. dotycząca prowadzenia badań w obszarze używania alkoholu przez młodzież: 

1. Należy promować badania nad wszelkimi aspektami problemów związanych ze spożywaniem alkoholu 
przez młodocianych, a zwłaszcza przez dzieci i młodzież, po to by móc lepiej zidentyfikować i ocenić meto-
dy radzenia sobie z tymi problemami.

2. Należy pozyskiwać i  rozpowszechniać wśród osób zainteresowanych udokumentowanych informacji na 
temat czynników motywujących młodocianych, a zwłaszcza dzieci i młodzież, do rozpoczęcia picia.

Dyrektywa 2. odnosząca się do inicjowania działań w stosunku do młodzieży zagrożonej uzależnieniem:

1. Należy wspierać w szczególny sposób tworzenie specyficznych podejść do wczesnego wykrywania i inter-
wencji zapobiegających uzależnianiu się młodocianych od alkoholu.

2. Należy wspierać podejścia wielosektorowe w edukacji młodych ludzi w kwestiach alkoholu, po to, aby le-
piej zapobiegać negatywnym skutkom picia, angażując odpowiednio sektor oświaty i wychowania, służbę 
zdrowia, organizacje młodzieżowe, wymiar sprawiedliwości, właściwe organizacje pozarządowe i media.

Dyrektywa 3. dotycząca charakteru uczestnictwa młodych osób w programach służących zapobieganiu wy-
kluczeniu społecznemu młodzieży z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania 
w rodzinie z problemem alkoholowym. 

1. Należy zwiększać udział młodocianych w politykach i akcjach prozdrowotnych, wykorzystując w pełni ich 
wkład, zwłaszcza w dziedzinie informacji; wspierać konkretne działania inicjowane, planowane, wdrażane 
i oceniane przez młodocianych.



2. Należy dbać o to, aby tworzenie, wdrażanie i ocena kompleksowych polityk i programów promocji zdrowia 
adresowanych do dzieci i młodzieży, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz opiekunów, na po-
ziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim uwzględniały problem alkoholu, ze szczególnym 
uwzględnieniem takich kontekstów, jak organizacje młodzieżowe, organizacje sportowe i szkoły.

9.2. realizacja dyrektyw rekomendacji rady europy w ipi3 
Realizacja dyrektywy 1. w IPI3: 
W ramach programu przeprowadzono badania dotyczące zasobów psychospołecznych młodzieży w różnym 
stopniu zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjo-
nowania w rodzinie z problemem alkoholowym. Na tej podstawie:

 ¢ Wskazano na czynniki ochraniające młode osoby przed wykluczeniem społecznym z powodu używania 
substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym:

1. wysoki poziom poczucia własnej skuteczności, 

2. korzystna dystrybucja zasobów podmiotowych, 

3. korzystna dystrybucja zasobów stanu, 

4. korzystna dystrybucja zasobów energetycznych, 

5. duże nasilenie współpracy społecznej, 

6. wysoki poziom działań asertywnych, 

7. częste poszukiwanie wsparcia społecznego, 

8. duże natężenie przemyślanych działań, 

9. niski poziom działań instynktownych, 

10. niewielkie natężenie działań unikowych, 

11. niskie nasilenie działań „nie wprost”, 

12. niewielka częstotliwość działań antyspołecznych, 

13. niski poziom działań agresywnych. 

 ¢ Opracowano narzędzie do diagnozowania psychospołecznych czynników ochraniających młodzież przed 
wykluczeniem społecznym z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w ro-
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dzinie z problemem alkoholowym uzależnieniem – Kwestionariusz Zasobów Przystosowawczych Młodzieży 
I. Niewiadomskiej. Charakterystyka tego narzędzia znajduje się w podręczniku K0.

Drugi rodzaj badań w IPI3 odnosił się do zasobów psychospołecznych, które warunkują efektywność profesjo-
nalnych oddziaływań wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem. W tym kontekście:

 ¢ Wskazano na kategorie zasobów decydujących o efektywności działań profesjonalistów w zakresie prze-
ciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub 
funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym. Do czynników motywacyjnych należy zaliczyć 
przypisywanie wartości oraz zyski i straty w takich zasobach, jak:

1. Poczucie, że realizacji celów zawodowych

2. Poczucie zaangażowania w środowisku pracy

3. Posiadanie odpowiedniego statusu w pracy

4. Dobre relacje z moimi podopiecznymi

5. Rozumienie problemów podopiecznych

6. Umiejętne dostarczanie wsparcia podopiecznym

7. Zdolność uczenia podopiecznych ważnych umiejętności życiowych

8. Dostarczanie ważnej wiedzy o życiu wychowankom

9. Poczucie realizacji celów życiowych

10. Spostrzeganie kompetencji zawodowych

11. Poczucie optymizmu

12. Poczucie kontroli nad życiem

13. Umiejętność dobrego porozumiewania się

14. Samodyscyplina

15. Poczucie własnej wartości

16. Poczucie niezależności

17. Wsparcie od współpracowników
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18. Dzielenie czasu z osobami kochanymi

19. Stabilność rodzinna

20. Pomoc w realizowaniu zadań zawodowych

21. Lojalność przyjaciół/kolegów z pracy

 ¢ Opracowano narzędzie do diagnozowania efektywności pracy użytkowników programu IPI3 – Kwestio-
nariusz Zasobów Wychowawcy/Opiekuna I. Niewiadomskiej. Charakterystyka tego narzędzia znajduje się 
w podręczniku K0.

Realizacja dyrektywy 2. w IPI3: 
Program IPI3 zawiera specyficzne podejście do wczesnego wykrywania i interwencji zapobiegających margi-
nalizacji młodych osób. Wczesne wykrywanie jest możliwe dzięki opracowaniu narzędzia selekcyjnego – Kwe-
stionariusza Zasobów Przystosowawczych Młodzieży I. Niewiadomskiej, zaś wczesna interwencja jest związana 
z realizacją celów IPI3 (wzmacnianiem czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym 
z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w  rodzinie z problemem alkoholo-
wym). W eksperymentalnej wersji programu IPI3 opracowano następujące kategorie autorskich programów 
w analizowanym zakresie: 

 ¢ Program coachingu młodzieżowego wobec uczniów technikum mechanicznego A. Zimnoch, J. Skobel, 
M. Osińskiej

 ¢ Program coachingu młodzieżowego wobec uczniów technikum mechanicznego P. Kusek, K. Rusieckiem 
M. Rusieckiej

 ¢ Program coachingu młodzieżowego z elementami e-learningu J. Gorbaniuk, A. Toczko, M. Szołtek

 ¢ Program coachingu młodzieżowego wobec osób zagrożonych porażką szkolną L. Golby, A. Smotryckiej, 
W. Łysiak

 ¢ Program „Jesteśmy grupą” K. Pękali, K. Nadłonek, K. Mazurek

 ¢ Program „Innowacyjne działania promocyjne młodzieży z elementami Public relations” J. Płońska, Z. Kę-
dzierska, A. Sykut

 ¢ Program „Młodzieżowe inkubatory innowacyjności wobec gimnazjalistów” B. Bedarza, A. Gamrowskiej, 
P. Pietras, M. Prucnala, V. Woźniak

 ¢ Program „inkubatory innowacyjności” wobec młodzieży licealnej R. Palczewskiej, J. Pańczyk, J. Grądziel

 ¢ Innowacyjny Program integralny wczesnej interwencji socjalnej wobec uczniów III klasy gimnazjum 
J. Dzyr-Opieczyńskiej, E. Kendzierskiej, Ż. Bródkowskiej



MODEL WCZESNEJ INTERWENCJI SOCJALNEJ 225

 ¢ Program z zakresu mediacji rówieśniczych M. Grzybuły, A. Nakoniecznej, K. Mazur

 ¢ Program mediacji rówieśniczych grupy młodzieżowej w  wieku 15-18 lat M.  Kurleto, S.  Fundowicz, 
R. Jankowskiej

 ¢ Program mediacji rówieśniczych grupy młodzieżowej w wieku 15-18 lat M. Markowskiego, A. Chamer-
skiej, A. Wikierskiej

 ¢ Program mediacji rówieśniczych wobec młodzieży licealnej A. Palczewskiej-Chrześcijan, E.  Nieradki, 
A. Kiljanek, I. Francuz 

 ¢ Program oddziaływań wobec młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym J. Murat, I. Zwolan-
kiewicz, A. Sobkowicz

 ¢ Program „Bliżej siebie” dla młodzieży z rodzinnych domów dziecka zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym A. Łazuki, A. Budzińskiej, E. Włodarskiej

 ¢ Integralny program wczesnej interwencji socjalnej wobec członków grupy survivalowej (uczestników kolo-
nii Stowarzyszenia Skaut) K. Nowaka, B. Świrkosz, P. Kwiatka

 ¢ Integralny program wczesnej interwencji socjalnej wobec grupy młodzieży skupionej przy Ośrodku Dzia-
łań Twórczych w Radawczyku Drugim E. Nowak, D. Szczepaniak, M. Kanadys

 ¢ Integralny program wczesnej interwencji socjalnej wobec uczniów III klasy gimnazjum M. Wójtowicz, 
S. Łosiewicz, E. Chołost

 ¢ Integralny program wczesnej interwencji socjalnej wobec uczniów III klasy gimnazjum A. Wójtowicz, 
E. Stasiak, P. Urban.

W koncepcji IPI3 zawarte jest wielosektorowe podejście zapobiegania wykluczeniu społecznemu młodzieży, 
ponieważ w realizacji strategii wczesnej interwencji socjalnej mogą brać aktywny udział różne podmioty życia 
społecznego – m.in. sektor oświaty i wychowania, służba zdrowia, organizacje młodzieżowe, wymiar sprawied-
liwości, organizacje pozarządowe.

Realizacja dyrektywy 3. w IPI3: 
Działania w IPI3 opierają się na realizacji strategii oddziaływań rówieśniczych, co wskazuje na znaczny udział 
młodych osób w planowaniu, wdrażaniu, realizowaniu i ocenianie innowacyjnego programu interwencyjnego 
wobec młodzieży zagrożeniem wykluczeniem społecznym z powodu używania substancji psychoaktywnych i/
lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym.

W eksperymentalnej wersji IPI3 zadania liderów młodzieżowych polegały na:

 ¢ współtworzeniu wraz z profesjonalnymi koordynatorami autorskich programów wczesnej interwencji so-
cjalnej
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 ¢ realizowaniu strategii rówieśniczego coachingu, rówieśniczych mediacji i/lub rówieśniczych inkubatorów 
innowacyjności w ramach autorskich programów wczesnej interwencji socjalnej. 

9.3. SpoSób włączania ipi3 w nurt polityki Społecznej pańStwa

Przeciwdziałanie problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych w Polsce ma charakter ma-
kro- i mikrosystemowy. Wskazuje na to zarówno Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii1. Program IPI3 polegający na za-
pobieganiu marginalizacji młodzieży z powodu uzależnienia od środków chemicznych poprzez zainicjowanie 
działań Młodzieżowej Koalicji Inicjatyw Lokalnych powinien być włączony w nurt polityki społecznej państwa 
na trzech poziomach:

1. krajowym

2. wojewódzkim

3. gminnym.

Ad 1) Włączanie programu IPI3 w nurt polityki społecznej na poziomie krajowym. Innowacyjny program 
interwencyjny wobec młodzieży zagrożonej wykluczeniem z powodu uzależnienia od środków psychoaktyw-
nych może zostać włączony w ogólnokrajowy nurt polityki społecznej w dwóch obszarach: 

 ¢ poprzez poszukiwanie wsparcia przez podmioty realizujące program IPI3 – głównie przez władze samorzą-
dowe – ze strony centralnych organów państwa; 

 ¢ ogólnokrajowa pomoc instytucjonalna może dotyczyć zasobów: 

1. ludzkich (np. specjalistów w zakresie realizacji celów programu na poziomie społecznym i/lub indywidualnym) 

2. materialnych 

3. logistycznych 

4. finansowych

 ¢ w wyniku propagowania programu IPI3 jako przykładu dobrych praktyk w obszarze zapobiegania uzależ-
nieniom przez centralne agendy w zakresie profilaktyki uzależnień – głównie Państwową Agencję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 

1  . Niewiadomska, K. Misztal, M. Gołek. Zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii. W: I. Niewiadomska, M. Kalinowski (red.). 
Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych. Lublin Wyd. KUL 2010, s. 69-85.



MODEL WCZESNEJ INTERWENCJI SOCJALNEJ 227

Ad 2) Włączanie programu IPI3 w nurt polityki społecznej na poziomie wojewódzkim. Zintegrowane pro-
gramy wczesnej interwencji socjalnej wpisują się w wojewódzką politykę przeciwdziałania problemom uzależ-
nień poprzez następujące elementy2: 

 ¢ poszukiwanie wsparcia w realizacji gminnych programów profilaktycznych 

 ¢ udział w specjalistycznych szkoleniach (m.in. dla koordynatorów gminnych programów przeciwdziałania 
problemom uzależnień)

 ¢ poszukiwanie wsparcia (m.in. merytorycznego i finansowego) dla rozwoju nowoczesnych programów pro-
filaktycznych i socjoterapeutycznych w gminach obejmujących tereny wiejskie i małe miasta 

 ¢ poszukiwanie wsparcia dla programów realizowanych przez instytucje i podmioty pozarządowe zajmujące 
się zapobieganiem i/lub rozwiązywaniem problemów alkoholowych

 ¢ uczestnictwo w regionalnych kampaniach edukacyjno-informacyjnych na temat możliwości zapobiegania 
uzależnieniom.

Należy podkreślić, że podstawę do włączania IPI3 (programu wczesnej interwencji socjalnej w zakresie zapo-
biegania wykluczeniu społecznemu młodzieży z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funk-
cjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym) na poziomie wojewódzkim zapewnia norma ustawowa. 
Mianowicie, zgodnie z  artykułem 9 ustawy o  przeciwdziałaniu narkomanii3 organ wykonawczy samorządu 
województwa powinien udzielać pomocy merytorycznej i finansowej podmiotom realizującym zadania objęte 
wojewódzkim programem przeciwdziałania narkomanii.

Ad 3) Włączanie programu IPI3 w nurt polityki społecznej na poziomie gminnym. Program IPI 3 wpisuje 
się w przeciwdziałanie problemom uzależnienia na terenie gminy w takich aspektach, jak4: 

 ¢ zwiększanie pomocy psychospołecznej rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym; w tym obszarze 
działania IPI3 powinny służyć zwiększeniu wsparcia psychologicznego i socjoterapeutycznego dla dzieci 
z tego typu rodzin – w tym kontekście duże znaczenie posiadają autorskie programy, które zostały opraco-
wane w ramach testowania projektu innowacyjnego; 

 ¢ prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej; w tym względzie ważne znaczenie posiada realiza-
cja następujących zadań w ramach IPI3: 

1. wdrażanie metody wczesnej diagnozy przez przygotowane do tego osoby – do tego celu powinno być wy-
korzystywane diagnozowanie za pomocą Kwestionariusza Zasobów Przystosowawczych Młodzieży (metody 
scharakteryzowanej w podręczniku K0) oraz szkolenia w zakresie diagnozowania czynników ochraniają-
cych młodzież przed wykluczeniem społecznym dla specjalistów, którzy w sposób profesjonalny zajmują się 
wspieraniem młodzieży w różnym stopniu zagrożonej wykluczeniem społecznym;

2  Niewiadomska i in., jw. 77-79.

3  Dz.U. 2005 Nr 179, poz. 1485.

4  Niewiadomska i in., jw. s. 79-82.



228 AUCTORIZO LIBERTAS

2. podejmowanie wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem – w tym kontekście duże 
znaczenie posiadają autorskie programy, które zostały opracowane w ramach wczesnej interwencji socjalnej 
(IPI3); 

3. tworzenie zintegrowanego systemu profilaktyki dla dzieci i młodzieży – w tej płaszczyźnie powinna być 
wykorzystana różnorodność programów opracowanych w ramach IPI, mianowicie wykorzystanie w strate-
giach zapobiegawczych idei coachingu młodzieżowego, młodzieżowych mediacji i młodzieżowych inkuba-
torów innowacyjności;

 ¢ wspomaganie działalności podmiotów prowadzących działalność profilaktyczną (m.in. instytucji, stowa-
rzyszeń i osób fizycznych) – w tym wymiarze działania IPI3 mogą się wpisywać w nurt polityki społecznej 
poprzez realizację zadań różnych podmiotów zajmujących się statutowo wspieraniem rozwoju młodzieży 
w różnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. szkół, świetlic środowiskowych, kura-
torskich ośrodków pracy z młodzieżą);

 ¢ podnoszenie jakości lokalnych programów profilaktycznych – wykorzystanie produktów opracowanych 
w ramach IPI3 pozwala na zrealizowanie wymienionej dyrektywy poprzez takie elementy, jak:

 ¢ dopasowanie realizowanych programów do potrzeb odbiorców – dopasowanie to jest możliwe dzięki ist-
nieniu narzędzia do badania poziomu czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecz-
nym (Kwestionariusz Zasobów Przystosowawczych Młodzieży scharakteryzowany w podręczniku K0); 

 ¢ prowadzenie przez wyspecjalizowaną kadrę realizatorów – autorskie programy wczesnej interwencji socjal-
nej powinni prowadzić przeszkoleni profesjonalni koordynatorzy (szkolenie powinno obejmować: a) diag-
nozowanie czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym, b) ideę młodzieżowego 
coachingu, c)  ideę młodzieżowych mediacji, d)  ideę młodzieżowych inkubatorów innowacyjności) oraz 
przeszkolonych liderów młodzieżowych (szkolenie powinno obejmować: a) formy działań w obszarze mło-
dzieżowego coachingu, b) formy działań w obszarze młodzieżowych mediacji, c) formy działań w obszarze 
młodzieżowych inkubatorów innowacyjności);

1. monitorowane w aspekcie ich celowości, racjonalności, wykonalności, ekonomiczności, kompleksowości 
oraz wewnętrznej spójności, czyli atrybutów gwarantujących wysoką efektywność programów zapobiega-
jących problemom uzależnień – wymieniony aspekt jest realizowany w  ramach IPI3 poprzez ewaluację 
bezpośrednią i ewaluację odroczoną; do realizacji badań w wymienionym zakresie stosowany Kwestionariusz 
Zasobów Przystosowawczych Młodzieży (scharakteryzowany w podręczniku K0). 
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9.4.  rekomendacje pańStwowej agencji rozwiązywania 
problemów alkoholowych uzaSadniające wdrażanie 
programu ipi3 do polityki Społecznej pańStwa

Duże możliwości wykorzystywania produktów opracowanych na użytek IPI3 wynikają z rekomendacji Pań-
stwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W  polityce zapobiegania problemom uzależnień mogą być wykorzystane takie produkty wypracowane na 
gruncie IPI3, jak:

 ¢ diagnozowanie czynników ochraniających młodzież przed wykluczeniem społecznym z powodu używania 
substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym

 ¢ narzędzie do diagnozowania czynników chroniących młodzież przed wykluczeniem społecznym w postaci 
Kwestionariusza Zasobów Przystosowawczych Młodzieży

 ¢ narzędzie do diagnozowania efektywności działań profesjonalistów zajmujących się wspieraniem rozwoju 
młodzieży w różnym stopniu zagrożonej wykluczeniem społecznym

 ¢ szkolenia dla profesjonalnych koordynatorów w zakresie programów wczesnej interwencji socjalnej o cha-
rakterze młodzieżowego coachingu, młodzieżowych mediacji, młodzieżowych inkubatorów innowacyjności

 ¢ wykorzystanie profilaktyki rówieśniczej w przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej młodzieży

 ¢ szkolenia dla liderów młodzieżowych w zakresie strategii oddziaływań w wymiarze młodzieżowego coa-
chingu, młodzieżowych mediacji, młodzieżowych inkubatorów innowacyjności

 ¢ opracowanie autorskich programów mających charakter wczesnej interwencji socjalnej.

Pierwsza rekomendacja PARPA uzasadniająca wdrażanie produktów IPI3:
Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brakuje aktualnie metod 
wczesnej diagnozy w stosunku do osób, u których używanie substancji psychoaktywnych może prowadzić do 
problemów w  wymiarze funkcjonowania somatycznego, psychicznego i/lub społecznego. Metody wczesnej 
diagnozy powinny służyć przesiewowi i wychwyceniu osób, których styl picia skutkuje problemami zdrowot-
nymi, a także w przyszłości może prowadzić do uzależnienia. 

W wymienionym kontekście duże znaczenie posiada metoda opracowana w  ramach IPI3 – Kwestionariusz 
Zasobów Przystosowawczych Młodzieży, która ma na celu diagnozowanie poziomu czynników ochraniających 
przed wykluczeniem społecznym z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w ro-
dzinie z problemem alkoholowym. 
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Druga rekomendacja PARPA uzasadniająca wdrażanie produktów IPI3:

Agencja rekomenduje doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla 
dzieci z rodzin alkoholowych. Prace powinny w szczególny sposób dotyczyć rozwiązania takich problemów, jak:

 ¢ niski poziom kompetencji wychowawców pracujących z dziećmi alkoholików

 ¢ niska jakość metod pracy socjoterapeutycznej z dziećmi alkoholików z różnych grup wiekowych

 ¢ deficyt profesjonalnych form pomocy dla dzieci alkoholików przebywających w różnorodnych placówkach 
wychowawczych

 ¢ mała dostępność placówek socjoterapeutycznych i terapeutycznych dla dzieci alkoholików w różnych re-
jonach kraju

 ¢ brak młodzieżowych liderów prowadzących grupy samopomocowe 

 ¢ niski poziom wsparcia dla liderów młodzieżowych prowadzących grupy samopomocowe ze strony dorosłych.

Produkty opracowane w ramach IPI3 realizują rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w zakresie wspierania dzieci z rodzin alkoholowych poprzez takie elementy, jak: 

 ¢ podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi alkoholików w różnych instytucjach 

 ¢ upowszechnianie nowoczesnych metod pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych 

 ¢ rozwijanie sieci liderów młodzieżowych w grupach samopomocowych skupiających dzieci alkoholików.

 ¢ dostarczanie wsparcia dla liderów rówieśniczych w grupach samopomocowych młodzieży funkcjonującej 
w rodzinach z problemem alkoholowym.

Trzecia rekomendacja PARPA uzasadniająca wdrażanie produktów IPI3:
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazuje, iż należy inicjować i  wspierać 
różnorodne formy profilaktyki szkolnej i środowiskowej w zakresie problemów alkoholowych. W tym obszarze 
należy pracować nad rozwiązaniem następujących problemów:

 ¢ niski poziom kompetencji wychowawców i nauczycieli z  zakresie skutecznych działań profilaktycznych 
w szkole

 ¢ nierównomierny dostęp do nowoczesnych technologii profilaktycznych dla różnych środowisk lokalnych 
i populacji

 ¢ deficyt profesjonalnych form pomocy dla dzieci, które piją alkohol 

 ¢ niska świadomość młodzieży w zakresie zagrożeń alkoholowych 
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 ¢ deficyt postaw młodzieży promujących abstynencję i zdrowy styl życia.

Dzięki produktom wypracowanym w ramach IPI3 można osiągnąć następujące cele w profilaktyce szkolnej 
i środowiskowej:

 ¢ dostarczenie nauczycielom i wychowawcom wiedzy w zakresie nowoczesnych strategii profilaktycznych

 ¢ zwiększenie kompetencji wychowawców i nauczycieli w zakresie pracy profilaktycznej z młodzieżą

 ¢ upowszechnianie nowoczesnych technologii profilaktycznych

 ¢ wspieranie liderów młodzieżowych w środowisku szkolnym i w lokalnych społecznościach. 

9.5.  rekomendacje miniStra edukacji narodowej i Sportu uzaSadniające 
wdrażanie programu ipi3 do polityki Społecznej pańStwa

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki są zawarte regula-
cje, które wskazują, że innowacyjność stanowi ważny sposób funkcjonowania nowoczesnej szkoły. 

Zgodnie z § 1. rozporządzenia innowacją pedagogiczną, prowadzoną w publicznych szkołach i placówkach są 
nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy 
szkoły.

Według § 2. innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub 
grupę. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych 
i  organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych. Innowacje wymagające 
przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowa-
dzący szkołę pisemnej zgody na wprowadzenie innowacji.

Zgodnie z § 4. rozporządzenia uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedago-
giczna. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

a. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,

b. opinii rady szkoły,

c. pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypad-
ku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

Uchwałę rady pedagogicznej w  sprawie wprowadzenia innowacji wraz z  opisem jej zasad oraz opinią rady 
szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i or-
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ganowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest 
planowane rozpoczęcie innowacji.

Na podstawie zaprezentowanych wytycznych można stwierdzić, że autorskie programy wczesnej interwencji 
socjalnej mogą być realizowane w środowisku szkolnym zarówno w całości, jak również mogą być w tym śro-
dowisku wdrażane wybrane produkty IPI3.
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10.1. gmina jako optymalne środowiSko wdrażania ipi3
Optymalnym obszarem dla wypracowania i wdrażania działań zapobiegawczych jest poziom gminy, w któ-
rym bliskość miejscowych instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych stanowi naturalną szansę na 
stworzenie lokalnego systemu profilaktyki, w tym również działań o charakterze wczesnej interwencji socjalnej 
wobec młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. 

System profilaktyczny można zdefiniować jako zespół działań (metod i  form) organizowanych przez odpo-
wiednie instytucje, których celem jest oddziaływanie profilaktyczne i/lub interwencyjne i/lub resocjalizacyjne 
skierowane zarówno na jednostki doświadczające problemów przystosowawczych, jak i  na formy regulacji 
funkcjonowania społeczności lokalnej jako całości. System miejscowej profilaktyki musi uwzględniać cechy 
i relacje zachodzące w określonej społeczności, które decydują o losach poszczególnych jednostek i całej zbio-
rowości. Naczelną ideą jest takie ukształtowanie wymienionych elementów, aby tworzyły one harmonijnie 
działającą całość o charakterze dynamicznym1. 

Koncepcję wzmożonych starań profilaktycznych na poziomie lokalnym potwierdzają wyniki badań ewalua-
cyjnych, które wskazują, że najbardziej skuteczne są programy wykorzystujące zasoby społeczności lokalnych. 
W związku z tym inicjatywa podmiotów zajmujących się wczesną interwencją socjalną w szczególny sposób 
powinna być ukierunkowana na integrowanie działań w najbliższym otoczeniu, a w związku z tym na poszu-
kiwanie partnerów w szkołach, sądownictwie dla nieletnich, policji, organizacjach pozarządowych, kościołach 
i różnych grupach społecznych2.

Atutem programu, który jest ukierunkowany na zapobieganie różnym problemom społecznym na określonym 
terenie, jest przede wszystkim to, że spotka się z większą akceptacją mieszkańców. Ponadto, takie ujęcie jest 
uzasadnione naturą trudności społecznych, które układają się w charakterystyczne wiązki – np. współwystę-
powanie przestępczości z nadmiernym używaniem alkoholu, marginalizacją społeczną, biedą, zaniedbaniem 
zdrowotnym. Można zatem stwierdzić, że różne przejawy negatywnych postaw wzajemnie na siebie działają, 
tworząc system patologii społecznej, co z kolei wymusza stworzenie zintegrowanych oddziaływań, które będą 
mu zapobiegały (plan profilaktyki) lub prowadziły do redukcji jego nasilenia (program resocjalizacji)3. 

1  M. Michel. Profilaktyka w środowisku lokalnym. W: Profilaktyka społeczna a resocjalizacja młodzieży. Red. B. Urban. Mysłowice 
Wyd. Górnośląskiej WSP 2004 s. 292-295.

2  L. Jameson, A. Suren, J. Knapp. A competency analysis of law enforcement training and its linkage to recreation as intervention 
in youth crime prevention. „Journal of Criminal Justice” 2000 nr 3 s. 225; S. McKay. Research findings related to the potential of 
recreation in delinquency prevention. „Trends” 1993 t. 30 s. 27-30.

3  Świętochowska, jw. s. 122-124.



Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają stanowisko, że wdrażanie programów wczesnej interwencji so-
cjalnej na poziomie gminy powinno polegać na wyodrębnieniu trzech kategorii podmiotów odpowiedzialnych 
za realizację programów profilaktycznych w lokalnej społeczności4:

 ¢ Dostawców – osoby reprezentujące administrację lokalną; ich podstawowe zadanie sprowadza się do tego, 
aby stwarzać dogodne warunki do realizacji zadań w ramach IPI3 – m.in. poprzez:

1. Zapewnienie potrzebnych podstaw finansowych

2. Udostępnienie lokalu 

3. Dbałość o wyposażenie lokalu 

4. Dostarczanie niezbędnych materiałów do prowadzenia działań.

 ¢ Innowatorów – osoby odpowiedzialne za opracowywanie nowych podejść w promowaniu pożądanych 
zachowań oraz za testowanie ich skuteczności

 ¢ Propagatorów – osoby odpowiedzialne za wprowadzanie w życie rozwiązań zaproponowanych przez in-
nowatorów w takich warunkach, jakie zapewni dostawca – przede wszystkim użytkownicy innowacyjne-
go programu interwencyjnego w stosunku do młodzieży zagrożonej wykluczeniem z powodu używania 
substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym (profesjonalni 
koordynatorzy i młodzieżowi liderzy), ale również inne podmioty, które wyrażają chęć podjęcia współpra-
cy z użytkownikami i odbiorcami programu IPI3 (np.: szkoły, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 
związki wyznaniowe).

Przedstawiony powyżej podział funkcji uzasadnia konieczność współpracy pomiędzy wyodrębnionymi katego-
riami podmiotów. W ramach przedstawionego modelu zaznacza się konieczność współpracy w następujących 
wymiarach:

1. między dostawcą a propagatorem – w obszarze oszacowywania potrzeby realizowania IPI3, organizowania 
szkoleń i warsztatów, dokonywania systematycznego przeglądu realizowanych strategii, analizy ponoszo-
nych kosztów

2. między propagatorem a  innowatorem – w  zakresie szczegółowego opisu programu, wdrażania strategii, 
kontroli jakości działań

3. między dostawcą a innowatorem – w wymiarze – bezpośrednich i pośrednich skutków realizowanego pro-
gramu.

4  D. Murray. 1986.Dissemination of community health promotion programs: The Fargo-Moorhead Heart Health Program. Journal 
of School Health nr 9 1986, s. 375-381.
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10.2. źródła finanSowania ipi3 na poziomie gminy

Ważnym źródłem finansowania działań w ramach IPI3 w stosunku do młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym z powodu używania substancji psychoaktywnych i/lub funkcjonowania w rodzinie z problemem 
alkoholowym powinny być fundusze, jakie gmina może pozyskiwać na zapobieganie uzależnieniom na pod-
stawie Ustawy z 26.10. 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Znaczenie tego 
źródła wynika z dwóch przesłanek:

 ¢ Istnienie obowiązku ustawowego nakładającego na gminę opracowania corocznego programu przeciw-
działania problemom alkoholowym 

 ¢ Program wczesnej interwencji socjalnej wpisuje się w realizację ustawowych celów z zakresu przeciwdzia-
łania uzależnieniom – dlatego inicjatywy w ramach IPI3 mogą być finansowane z kilku źródeł, na jakie 
wskazuje Ustawa z 26.10. 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi5.

Pierwsze źródło finansowania IPI3 według Ustawy o wychowaniu w trzeźwości:
Art. 11. 1. Na wydatki związane z realizacją Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przeznacza się corocznie z budżetu państwa środki w wysokości 1% podatku akcyzowego od 
wyrobów alkoholowych. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są przeznaczone w szczególności na różne formy pomocy dla osób uzależ-
nionych od alkoholu i członków ich rodzin, działalność informacyjną i wychowawczą, kształcenie specjalistów 
i prowadzenie badań naukowych nad problemami alkoholowymi.

Drugie źródło finansowania IPI3 według Ustawy o wychowaniu w trzeźwości:
Art. 111. 1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4[1] ust. 1 gmi-
ny pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.

Art. 18. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprze-
daży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwego wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej „organem zezwala-
jącym”. 1a. skreślony

Art. 181. 1. Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napo-
jów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwo-
lenia, do których nie stosuje się przepisów art. 18 ust. 4, ust. 5 pkt 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4 i 6, oraz ust. 9-14.

Art. 182. Dochody z opłat za wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 zezwolenia oraz dochody z opłat okre-
ślonych w  art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

5  Dz.U. 1982 nr 35, poz. 230.
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10.3. zaSoby pozySkiwane przez gminę dzięki wdrożeniu ipi3

Istotą projektu IPI3 jest wykorzystywanie kapitału psychospołecznego po to, aby zwiększać indywidualne za-
soby rozwojowe i w ten sposób zmniejszyć ryzyko marginalizacji społecznej młodzieży z powodu uzależnienia 
od substancji psychoaktywnych. 

Dzięki uczestnictwu w działaniach IPI3 osoba zyskuje dostęp do zasobów posiadanych przez wszystkich, któ-
rzy są powiązani wzajemnym zaufaniem. Przy czym wielkość sieci, w  jakiej jednostka funkcjonuje wpływa 
na rozmiar i charakter zasobów kapitału społecznego, jakim może ona dysponować6. Na podstawie przedsta-
wionych przesłanek można zatem wysunąć wniosek, że angażując się w działania IPI3 osoba inicjuje strategię 
inwestycyjną, która poprzez rozwijanie własnych zasobów i wykorzystywanie kapitału społecznego, wcześniej 
czy później „zaowocuje” przyniesieniem korzyści na poziomie indywidualnym  i społecznym. 

Proces pozyskiwania zasobów przez społeczność lokalną dzięki działaniom w ramach IPI3 jest związany z tym, 
że autorskie programy wczesnej interwencji socjalnej powinny być ukierunkowane na wspieranie strategii roz-
woju gminy w  różnych obszarach – np. w  wymiarze ochrony środowiska naturalnego, rozwoju turystyki, 
propagowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju rynku pracy i/lub podnoszeniu jakości życia mieszkańców. 

W procesie pozyskiwania zasobów przez gminę poprzez realizację projektu IPI3 należy podkreślić urzeczy-
wistnianie zasady elastyczności. Realizacja tej normy powinna polegać przede wszystkim na tym, że działania 
w IPI3 powinny koncentrować na generowaniu (i/lub realizacji) innowacyjnych pomysłów zarówno z jednego 
wymiaru, jak również z kilku obszarów strategicznego rozwoju gminy. Wybór działań przez profesjonalnych 
koordynatorów i liderów młodzieżowych powinien być dokonywany m. in. po przeanalizowaniu takich czyn-
ników, jak:

 ¢ liczba osób zaangażowanych w IPI3 

 ¢ zainteresowania młodych osób 

 ¢ chęć kształtowania określonych kompetencji przez młodzież

 ¢ możliwości finansowania IPI3 w lokalnej społeczności. 

Procesy zachodzące na poziomie funkcjonowania użytkowników (profesjonalnych koordynatorów i  liderów 
młodzieżowych), odbiorców (młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym) i społeczności lokalnej (gmi-
ny) w trakcie realizacji programów IPI3 zostały zilustrowane schemacie 1.

6  M. Adamczyk. Istota kapitału społecznego. Aplikacje profilaktyczne. W: I. Niewiadomska, M. Kalinowski (red.). Wezwani do 
działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych. Lublin Wyd. KUL 2010, s. 29-46.
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Schemat 1. Procesy zachodzące w ramach realizacji IPI3

Procesy zachodzące u użytkowników programu IPI3 (specjalistów koordynujących działania w programie i  liderów 
młodzieżowych):

 ¢ generowanie zysków w zasobach zwiększających efektywność działań

 ¢  redukowanie deficytów kapitałowych zmniejszających efektywności działań


Procesy zachodzące u  odbiorców programu IPI3 (młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym zaangażowanej 
w program):

Wzmacnianie czynników ochraniających przed uzależnieniem – m.in.: zwiększanie poczucia własnej skuteczności, ge-
nerowanie zysków kapitałowych, redukowanie strat w zasobach, zwiększanie częstotliwości konstruktywnych strategii 
zaradczych, zmniejszanie częstotliwości destrukcyjnych strategii zaradczych


Procesy pozyskiwania zasobów przez gminę: 

Generowanie innowacyjnych pomysłów w obszarze rozwoju gminy poprzez zintegrowane działania użytkowników 
i odbiorców IPI3

Celem działań małych grup rówieśniczych w ramach programu IPI3 powinno być generowanie innowacyj-
nych pomysłów, które mogą służyć rozwojowi gminy. Dzięki takiemu ukierunkowaniu działań użytkowników 
i odbiorców IPI3 powinno dojść do uruchomienia sprzężenia zwrotnego: jednostka-środowisko, polegającego 
na tym, że zasoby środowiskowe stanowią ważną pomoc w kształtowaniu czynników ochraniających młodzież 
przed wykluczeniem społecznym, zaś konstruktywne działania tej młodzieży powinny przyczynić się do ko-
rzystnych zmian w społeczności lokalnej. 

Środowisko lokalne powinno w realny sposób doświadczać pozyskiwania zasobów poprzez realizację IPI3, jeżeli 
programy wczesnej interwencji socjalnej będą ukierunkowane na zagadnienia, które wpisują się w strategię 
rozwoju gminy – m.in. w takim aspekcie, jak: 

1. Turystyka 

2. Ochrona środowiska naturalnego 

3. Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego

4. Rozwój przedsiębiorczości

5. Zmiana warunków i jakości życia mieszkańców.




