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WPROWADZENIE 

Publikacja stanowi podsumowanie zgromadzonych doświadczeń oraz 

wiedzy zdobytej dzięki realizacji projektu innowacyjno-wdrożeniowego 

z komponentem ponadnarodowym Innowacje 15+ – testowanie i wdra-

żanie nowych metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15. roku życia. Liderem 

projektu była Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, wdrażająca pro-

jekt wraz z Partnerami ponadnarodowymi: Applied Vocational Psycho-
logy and Policy Research Unit (AVOPP), Francja; Centro Publico Muni-

cipal Formacion Personas Adultas (FPA BETXI), Hiszpania; Unione 

Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM Toscana), Włochy 

i Partnerem krajowym Wojewódzką Podlaską Komendą Ochotniczych 
Hufców Pracy (OHP).  

Celem ogólnym projektu było adaptowanie/utworzenie, testowanie,  

a następnie upowszechnienie/wdrożenie na terenie województwa podla-

skiego modelowych rozwiązań doradczych, szkoleniowych i współpracy 

lokalnej w zakresie wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu młodzieży po 15. roku życia, opuszczającej 

placówki opiekuńczo-wychowawcze, dotkniętej problemem uzależnień 

lub przemocy w rodzinie oraz zamieszkującej obszary zmarginalizowa-
ne.  

Niniejsza publikacja prezentuje efekty prac badawczych, testujących                 
i wdrożeniowych w obszarze wsparcia młodzieży Z OBSZARÓW 

ZMARGINALIZOWANYCH składające się na innowacyjny model 

wsparcia „e-Horyzonty”. Językiem potocznym można powiedzieć, że 
publikacja prezentuje DOBRE PRAKTYKI związane z doradztwem, 

edukacją i lokalną współpracą związaną z wczesną interwencją socjalną                

i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu młodzieży z obszarów               
o słabej infrastrukturze doradczej i edukacyjnej, dotkniętych biedą, bez-

robociem i innymi problemami społecznymi, ze względu na swoje pery-

feryjne położenie lub historię, tak jak w przypadku obszarów po byłych 

PGR-ach. Propozycje przedstawione w niniejszej publikacji, jako 
GOTOWE ROZWIĄZANIA DO WDROŻENIA w praktykę społeczną                

i zawodową Czytelnika, powstały w oparciu o trzyletnią wymianę do-
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świadczeń z partnerami zagranicznymi (szczególnie włoskimi) oraz 

partnerami krajowymi w ramach interdyscyplinarnej grupy specjalistów 
rynku pracy i polityki społecznej – doradców zawodowych i kariery, 

psychoterapeutów i socjoterapeutów, doradców biznesowych i przedsię-

biorczości, rzemieślników oraz specjalistów od e-learningu. Publikacja 
przedstawia efekty tej współpracy zapoczątkowane wnikliwymi bada-

niami, wsparte rocznym testem (eksperymentem społecznym) oraz 

ZAREKOMENDOWANE DO WDROŻENIA na podstawie szczegóło-
wej ewaluacji wypracowanych rozwiązań i opinii ekspertów krajowych   

i członków Regionalnej Sieci Tematycznej przy Urzędzie Marszałkow-

skim województwa Podlaskiego oraz Podkomitecie Monitorujących 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem publikacji jest wsparcie 
potencjalnych użytkowników wypracowanych innowacji w procesie 

wdrożenia nowych rozwiązań w ich praktykę zawodową, dlatego też 

można ją traktować jako PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY. 

Publikacja składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy jest pod-

sumowaniem raportu z badań przeprowadzonych przez zespół naukow-
ców Uniwersytetu w Białymstoku. Panowie dr Tomasz Bajkowski,                   

dr Krzysztof Sawicki oraz dr Tomasz Sosnowski dali mocną podstawę                

i zachętę do dalszych badań testujących i wdrożeniowych i ukazali wy-
zwania, potrzeby i bariery złożonego obszaru problemowego, którego 

dotykał przedmiotowy projekt. W rozdziale tym przedstawiono w szcze-

gólności efekty prac dr. Krzysztofa Sawickiego, który przedstawił rze-

telne wprowadzenie, oparte na szerokiej literaturze, do problematyki 
obszarów zmarginalizowanych i wykluczonych, zagadnienia nowych 

technologii we wsparciu młodzieży z tych obszarów oraz efekty prac 

Lokalnej Grupy Roboczej na rzecz młodzieży ze środowisk zmarginali-
zowanych. Efekty prac tej grupy, w formie przykładowej strategii dzia-

łania na lata 2014-2020, przedstawiono w rozdziale trzecim opracowa-

nia. Wzorcowy charakter tego dokumentu powinien być inspiracją dla 
społeczności lokalnych, a nawet konkretną podpowiedzią przygotowania 

wspólnego projektu na nowy okres programowania, opartego na nowych 

i skutecznych rozwiązaniach (innowacjach) zaproponowanych w tej 

publikacji. 

Rozdział drugi jest prezentacją dziewięciu narzędzi doradczych, ośmiu 
narzędzi edukacyjnych i czterech narzędzi kooperacyjnych, składających 

się na innowacyjny model wsparcia młodzieży z obszarów zmarginali-

zowanych – „e-Horyzonty”. Narzędzia te opisano zgodnie ze standardem 

opisu produktu finalnego dla projektów innowacyjnych realizowanych         
w ramach PO KL, co ułatwi Czytelnikowi (przyszłemu użytkownikowi 
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rozwiązań) porównanie przedstawionej propozycji z innymi produktami 

finalnymi wypracowanymi w Polsce tym obszarze problemowym. Ma-
my nadzieję – na podstawie opinii wyrażonej przez eksperta krajowego 

oceniającego efekty naszych pracy − że rozwiązania zaprezentowane w 

tej publikacji wypadną pozytywnie w tym porównaniu, ze względu na 
swoją kompleksowość, unikalną trafność i łatwość zastosowania, co 

będzie kolejną zachętą do ich stosowania w praktyce. Zapraszamy więc 

krytycznych Czytelników do zapoznania się z produktami finalnymi 
innych projektów innowacyjnych realizowanych w kraju. Opisy produk-

tów finalnych (zaproponowanych pakietów narzędzi i innowacji) przed-

stawiono zgodnie z logiką modelowej interwencji (jest to jeden z aspek-

tów wypracowanej innowacji) – począwszy od wsparcia doradczego 
młodzieży 15+, poprzez wsparcie edukacyjne z udziałem pracodawców             

i specjalistów rynku pracy, po działania o charakterze kooperacyjnym 

wspierające zastosowanie innowacji w lokalnej społeczności:  

1) INSTRUMENTY DORADCZE związane ze zdalnym planowa-

niem lub wsparciem rozwoju zawodowego młodzieży po 15. ro-
ku życia z obszarów marginalizowanych na specjalnej platfor-

mie internetowej z zastosowaniem e-kwestionariuszy – kierowa-

ne do doradców zawodowych, doradców kariery, psychologów, 
wychowawców i pracowników gminnych ośrodków kultury, 

pomocy rodzinie i lokalnych organizacji pozarządowych.  

2) INSTRUMENTY EDUKACYJNE w zakresie zdalnego wspar-

cia aktywizacji zawodowej młodzieży z obszarów wiejskich             

z zastosowaniem internetowej platformy edukacyjnej w zawo-
dach związanych z dziedzictwem kulturowym i walorami miej-

sca zamieszkania – kierowane do wychowawców, trenerów, na-

uczycieli zawodu, samorządowców oraz NGO zajmujących się 

rozwojem lokalnym w oparciu o dziedzictwo kulturowe. 

3) INSTRUMENTY KOOPERACYJNE w zakresie lokalnych 
działań na rzecz wczesnej interwencji i przeciwdziałania wyklu-

czeniu społecznemu młodzieży ze zmarginalizowanych i wiej-

skich obszarów – kierowane do organizacji pozarządowych, huf-

ców pracy, lokalnych rzemieślników oraz JST, w tym instytucji 
rynku pracy i pomocy społecznej oraz promocji kultury lokalnej.  

Powyższe zestawienie etapów modelowej interwencji ukazuje bogactwo 

wypracowanych rozwiązań i kompleksowość przyjętego w projekcie 

podejścia do złożonego i trudnego problemu społecznego. Z drugiej 

strony jest zaproszeniem szerokiej grupy potencjalnych użytkowników 
(różnorodnych specjalistów i instytucji) do lektury i zastosowania                      
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w praktyce niniejszego podręcznika. Walor użytkowy opracowania 

zwiększono poprzez wskazówki dotyczące możliwych zmian i modyfi-
kacji w zaproponowanych rozwiązaniach, wtedy gdy będzie trzeba je 

dostosować do nowych realiów gospodarczych czy finansowych lub 

kryteriów wyboru projektów unijnych, które mogłyby w przyszłości 
nawiązywać do wypracowanych rozwiązań. Potencjalny użytkownik                

w rozdziale tym znajdzie informację na temat przybliżonych kosztów 

czy działań niezbędnych do zastosowania zaproponowanych innowacji.    

W czwartym, ostatnim rozdziale opracowania przedstawiono rekomen-

dacje wdrożeniowe i wnioski płynące z przeprowadzonych w projekcie 
badań, eksperymentów i konsultacji z uczestnikami testu oraz potencjal-

nymi odbiorcami nowych rozwiązań. Wyniki tej oceny pomogą Czytel-

nikowi w wyborze najlepszych dla niego rozwiązań i ścieżek wdrożenia 
innowacji. Pomogą też unikać błędów i trudności lub wyważania otwar-

tych drzwi tam, gdzie mogliśmy dzielić się swoim doświadczeniem oraz 

dobrą praktyką z udziału w tym wyjątkowym eksperymencie. W tym 

miejscu szczególne podziękowania należą się partnerom, bez których nie 
byłoby możliwe wypracowanie, a przede wszystkim przetestowanie tak 

ambitnych rozwiązań – liderom społecznym na obszarach wiejskich,                  

a przede wszystkim Kazimierzowi Szymkuciowi z Zespołu Szkół Rolni-
czych w Wojewodzinie, który zaangażował swoją młodzież do testowa-

nia nowych form wsparcia i wspólnie z lokalnymi przedsiębiorcami 

opracował i wspierał proces przygotowania zdalnych narzędzi edukacyj-

nych promujących zawody atrakcyjne w miejscu zamieszkania uczestni-
ków testu, oraz Markowi Kryńskiemu z Białostockiej Fundacji Kształce-

nia Kadr, który koordynował prace Laboratorium Testującego                            

e-Horyzonty. Eksperyment ten nie powiódłby się także bez zaangażowa-
nia i pasji doradców zawodowych oraz specjalistów instytucji rynku 

pracy i pomocy społecznej oferujących wsparcie doradcze dla młodzieży 

w ramach testu oraz liczne pomysły i cenne uwagi w ramach pracy Gru-
py Roboczej e-15+. Jak widać, KAPITAŁ SPOŁECZNY był kluczowym 

czynnikiem naszego sukcesu i na nim właśnie proponujemy oprzeć Pań-

stwa próby wdrożenia innowacji w praktykę. Mamy nadzieję, że ta pu-

blikacja będzie zachętą do stosowania zaprezentowanego modelu w Pań-
stwa praktyce zawodowej oraz w pełnej nowych wyzwań działalności 

społecznej.  

 

 

Marta Juchnicka 



 

 

 

 

ROZDZIAŁ 1. 

SYTUACJA MŁODZIEŻY Z OBSZARÓW 

ZMARGINALIZOWANYCH 

1.1. Czynniki i konteksty wykluczenia społecznego młodzieży  

Wiele społeczności lokalnych jest boleśnie doświadczonych przez ubó-

stwo i bezrobocie, co jest skutkiem historycznej spuścizny po czasach 

centralistycznie zarządzanej gospodarki oraz podtrzymującej nierówno-
ści polityki gospodarczej i społecznej. W miejsce rozwoju przemysłu i 

przedsiębiorczości w wielu rejonach kraju poszukuje się form pomocy, 

które niejednokrotnie, zamiast pobudzać rozwój obszarów zaniedbanych, 

podtrzymują beneficjentów pomocy społecznej w ich pasywnym i rosz-
czeniowym stylu życia, i te właśnie formy pomocy się rozwija.  

Trudno jest młodzieży wzrastającej w takich środowiskach przyswoić 
sobie, co to znaczy być dobrym uczniem, a w dalszym życiu − sumien-

nym studentem, pracownikiem, rodzicem czy obywatelem. To poczucie 

bezsilności i pogodzenia się z własnym losem sprawia, że w części mło-
dego pokolenia utrwalają się negatywne społecznie wzorce postępowa-

nia, będące skutkiem wzrastania w dysfunkcyjnym środowisku rodzin-

nym, a niejednokrotnie dodatkowo utrwalane przez wadliwą socjalizację 
wtórną.  

W Polsce ten proces jest w szczególności zdeterminowany wieloletnią 
polityką nierówności, gdzie funkcjonujące w naukach społeczno-

politycznych hasło o biednym Południu i bogatej Północy uobecniło się 

w podziale na Polskę A i B: biedną ścianę wschodnią i resztę kraju. Eko-
nomiczna niemoc Polski B przekłada się na inwestowanie subsydiów 

rządowych w poprawę infrastruktury, rewitalizację, jednakże wskaźniki 

ekonomiczne wskazują na niski poziom zmian. Życie na obszarach wy-

kluczonych to życie w poczuciu niepewności. Należy je rozumieć nie 
tylko terytorialnie, ale także w odniesieniu do funkcjonowania instytucji 

czy podstawowej grupy społecznej, jaką jest rodzina. Najłatwiej uciec od 

niej w uzależnienia, które pozwalają zapomnieć o trudach codzienności. 
Stąd z kolei bardzo często jest tylko krok do zachowań przemocowych. 

Utrwalenie się takich postaw sprawia, że opieka rodzicielska jest wyko-
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nywana w nienależyty sposób, zaś takie rodziny określa się mianem 

dysfunkcyjnych czy nawet patologicznych. Brak pożądanych społecznie 
wzorców przy jednoczesnym natężeniu wobec rodziców działań naka-

zowo-dyscyplinujących przynosi często skutek odwrotny: umieszczenie 

dzieci w placówce interwencyjnej, a w dalszej kolejności − w placówce 
socjalizacyjnej lub rodzinie zastępczej. Brak wypracowanych modeli 

reintegracji rodzin sprawia, że takie dzieci są zazwyczaj usamodzielnia-

ne przez instytucje pomocy społecznej, a nie rodziców naturalnych, zaś 
samorządy zmuszone są do inwestowania pieniędzy w kolejne działania 

pomocowe, a nie w promowanie biznesu i przedsiębiorczości. 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
1
 wyodrębnia 

grupę osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Należy do 

nich także młodzież, jako grupa społeczna dotknięta w szczególnym 
stopniu problemem bezrobocia. Według danych ogólnopolskich Głów-

nego Urzędu Statystycznego z 2012 roku stopa bezrobocia wynosi 

10,5%, z czego wśród osób do 25. roku życia sięga aż 27,8%, a najwyż-

szy wskaźnik osiąga u młodych absolwentów z wykształceniem: police-
alnym i średnim zawodowym (40,7%), średnim ogólnokształcącym 

(44,4%) oraz zasadniczym zawodowym (51,3%)
2
. Niepokojące jest to, 

że od kilku lat te wartości mają tendencję wzrostową.  

Województwo podlaskie to jeden z najsłabiej rozwiniętych regionów 

kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego
3
 niski poziom 

wartości dodanej brutto plasuje je na przedostatniej pozycji w Polsce. 

Największy udział w jej generowaniu mają jednostki prowadzące dzia-

łalność w zakresie handlu i napraw, hotelarstwa i gastronomii oraz trans-
portu, gospodarki magazynowej i łączności. Udział przemysłu stanowił 

niespełna jedną piątą (18%) i był jednym z najniższych w kraju. Charak-

teryzując kondycję edukacyjną regionu, należy stwierdzić spadek liczby 

placówek kształcenia.  

Analizując warunki życia mieszkańców województwa podlaskiego, na-
leży zarazem nadmienić, że 44% osób żyjących w Polsce w ubóstwie to 

dzieci i młodzież do 19. roku życia. Ten problem dotyczy zwłaszcza 

osób żyjących w rodzinach wielodzietnych, w których każde kolejne 

                                                        
1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(DzU 2004 nr 99 poz. 1001). 
2 GUS, Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, http://www.stat. 

gov.pl/ gus/5840_1802_PLK_HTML.htm (29.09.2012). 
3 GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, http://www.stat.gov.pl/gus/ 

5840_737_PLK_HTML.htm (29.09.2012). 
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dziecko wpływa na obniżenie standardu życia. Około 40% takich rodzin 

żyje poniżej minimum egzystencji i ta wartość od kilku lat pozostaje 
niezmienna. Co druga z osób żyjących poniżej minimum egzystencji nie 

ukończyła 19. roku życia. Ubóstwo implikuje szereg dodatkowych pro-

blemów, jak deficyty edukacyjne, kolizje z prawem, przemoc i uzależ-
nienia. To z kolei prowadzi do wykluczenia społecznego jednostek. 

Z badań nad funkcjonowaniem młodzieży wywodzącej się z takich śro-
dowisk wynika, że przynależy ona często do grup o kontrsocjalizującym 

charakterze: klik, subkultur, a nawet gangów, co jest formą kompensacji 

deficytów doświadczanych w środowisku zamieszkania; w szczególności 
dotyczy to młodzieży w wieku 12-24 lat pochodzącej z ubogich rodzin

4
. 

W odniesieniu do obszarów zmarginalizowanych stwierdza się, że życie 

na nich to ciągłe doświadczanie wielowymiarowej marginalności: w 
domu, w szkole czy instytucjach społecznych

5
. Amerykańscy badacze 

młodzieży zagrożonej wykluczeniem stwierdzają, że doświadczenia 

środowiskowe młodego pokolenia rzutują negatywnie na budowanie 

przez nią kapitału w wielu wymiarach, a w szczególności w wymiarze 
edukacyjnym, kulturowym czy społecznym

6
.  

Należy pamiętać, że nie zawsze dzieci i młodzież dotknięte wyklucze-
niem społecznym doświadczają problemu uzależnień czy przemocy, nie 

zawsze również, jako dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, stają się podo-

piecznymi placówek opiekuńczych. W znacznej mierze na ten fakt rzutu-
je kapitał społeczny lub umiejętności aktorów społecznych do korzysta-

nia z przynależności do struktur społecznych, czemu sprzyjają indywi-

dualne predyspozycje, atrybuty, sytuacja rodzinna czy nawet przypad-
kowe zdarzenia

7
. 

Dzięki nim możliwe jest przyswojenie norm i wzorców akceptowanych 
społecznie, w czym niemałą rolę odgrywają elementy infrastruktury 

                                                        
4 M.W. Klein, The American Street Gang: Its Nature, Prevalence, and Control, Oxford 

University Press, New York 1995, J.D. Vigil, S.C. Yun, A Cross-Cultural Framework 
for Understanding Gangs: Multiple Marginality And Los Angeles, [w:] C.R. Huff (ed.), 
Gangs in America, Sage Publications, Thousand Oaks 2002, pp. 161-174, J.C. Howell, 
A. Egley, Moving Risk Factors Into Developmental Theories of Gang Membership. 
Youth Violence and Juvenile Justice, 2005 No. 3, pp. 334-354. 

5 J.D. Vigil, A Rainbow of Gangs: Street Cultures In The Mega-City, University of Texas 
Press, Austin 2002. 

6 L.A. Huhges, Youth Street Gangs, [w:] M.D. McShane, F.P. Williams (eds.) Youth 
Violence and Delinquency. Monsters and Myths, Praeger, London 2007, vol. 1 s. 43. 

7 A. Portes, Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Society, Annual 
Review of Sociology 1998, No. 24, p. 6. 



14 

Rozdział 1. 

 

 

 

środowiska lokalnego (szkoła, aktualne bądź potencjalne miejsce pracy, 

organizacje pozarządowe). Analogicznie, im słabszy wpływ i obecność 
takich instytucji w życiu mieszkańców osiedla czy wsi, tym większe 

prawdopodobieństwo zepchnięcia na społeczne peryferie i pozostania 

tam. Jak stwierdza Patricia F. Kelley, opisując życie migrantów 
w miejskich gettach: „Aby zrozumieć warunki w życia w gorszych 

dzielnicach, należy pamiętać, że mieszkające w nich dzieci nie mają 

możliwości kreowania relacji z ludźmi spoza rodziny czy sąsiedztwa. 
Niesie to za sobą dwa istotne skutki. Po pierwsze, kapitał społeczny ich 

rodzin ogranicza się do przyswajania zasobów z najbliższego otoczenia i 

korzystania z nich. Kształtują go również publiczne programy pomoco-

we, gdyż zasoby środowiska lokalnego są ze społecznego punktu widze-
nia zbyt ograniczone. Po drugie, to ograniczenie środowiska sprawia, że 

większość mieszkańców obszarów o niskim poziomie rozwoju infra-

struktury skazanych jest na specyficzny udział w sieciach społecznych z 
racji bycia w roli beneficjentów form pomocowych, co utrudnia im nor-

malny kontakt z członkami zewnętrznych sieci społecznych”
8
. Zatem 

dzieciom mieszkającym na takich obszarach często brak sensownych 

więzi społecznych poza wynikającymi z pokrewieństwa i sąsiedztwa.  

Ten aspekt funkcjonowania młodzieży poruszano już w badaniach z lat 
dwudziestych XX wieku przeprowadzonych przez przedstawicieli socjo-

logicznej szkoły chicagowskiej
9
 czy w antropologicznych badaniach 

Carla Lewisa
10

. Skupiano się w nich na analizie funkcjonowania band i 

klik z najbiedniejszych dzielnic, o wysokim wskaźniku bezrobocia, o 
słabo rozwiniętej infrastrukturze przemysłowej. W złożonym kulturowo 

społeczeństwie amerykańskim dodatkowym czynnikiem uwzględnianym 

w badaniach były środowiska migracyjne, zamieszkujące blisko siebie 
mniejszości etniczne i narodowościowe. Cechujące takie środowiska 

różnice kulturowe często stawały się zarzewiem konfliktów. 

W tym kontekście ciekawym tropem w poszukiwaniu przyczyn ubóstwa 

jest teoria podklasy jako skutku przemian gospodarczych w postsocjali-

                                                        
8 M.P.F. Kelley, Social And Cultural Capital In The Urban Ghetto: Implications for The 

Economic Sociology of Immigration, [w:] A. Portes (ed.), The Economic Sociology of 
Immigration: Essays On Networks, Ethnicity, And Entrepreneurship, Russell Sage 
Foundation, New York 1995, s. 217-218. 

9 Szerzej: F.M. Trasher, The Gang, [w:] S. Thornton, K. Gelder (eds.), “Subcultures 
Reader”, Routledge, London 1997, R.E. Park, The City: Suggestions For The Investi-
gations of The Human Behaviour, [w:] tamże. 

10 O. Lewis, Dzieci Sancheza, Bona, Warszawa 2011. 
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stycznym świecie
11

. Badania nad umiejscowieniem polskiej biedy wska-

zują, że jej matecznikiem są enklawy starych domów w przemysłowych 
dzielnicach miast oraz byłe państwowe gospodarstwa rolne. Przyczyn 

ubóstwa upatruje się w ograniczonym dostępie do dóbr materialnych i 

kulturalnych
12

, co związane jest nie tylko ze wspomnianą wyżej biedą 
dziedziczoną, ale również z tą wynikającą z ograniczonego dostępu do 

edukacji oraz zatrudnienia. Typowy przedstawiciel owej „podklasy” to 

osoba długoterminowo bezrobotna, zależna od pomocy społecznej, nie-
jednokrotnie doświadczająca generacyjnej transmisji ubóstwa, gdyż 

trudno znaleźć wytłumaczenie dla kwestii bezrobocia jako skutku wyzy-

sku klas w kapitalizmie
13

. Ubóstwo jest przez nią postrzegane jako tym-

czasowy, przejściowy skutek odejścia od gospodarki planowej i przejścia 
do gospodarki wolnorynkowej, co czyni część społeczeństwa niezdolną 

do przystosowania się do tej nowej sytuacji, powodującej adaptacyjną 

niewydolność pewnych grup społecznych do nowej sytuacji gospodar-
czej

14
.  

W szczególnym stopniu jest to odczuwane przez środowiska robotnicze 
z aglomeracji miejskich, jak i z wspomnianych byłych PGR-ów, które w 

znacznej mierze stały się „bezużyteczną, bezwartościową masą”, za-

mieszkującą szare, ponure getta. Taki stan rzeczy jest skutkiem zderze-
nia typowej w przeszłości apoteozy tej grupy (sojusz robotniczo-

chłopski) z wolnorynkowymi realiami współczesności. W dobitny spo-

sób widać to po generowanych w ostatnich latach w tych środowiskach 

grupach subkulturowych młodzieży. Typowe dla naszego kraju etykiety 
młodzieży z takich środowisk to tak zwani dresiarze i blokersi. Pod tymi 

pojęciami kryje się zazwyczaj brak smaku i anonimowość jako skutek 

opisanego wyżej uwikłania przestrzennego. Oba terminy, choć odnoszą-
ce się do różnych treściowo zjawisk, kryją w podtekście zachowania 

agresywne, wręcz przestępcze, a także pasywność członków tych grup 

subkulturowych wobec wyzwań stawianych przez wolnorynkowe społe-
czeństwo.  

                                                        
11 Między innymi: H. Domański, Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych, 

Oficyna Naukowa, Warszawa 2002; E. Tarkowska (red.), Przeciw biedzie, Warszawa 
2002; K. Wódz, Underclass w starych dzielnicach przemysłowych miast Górnego Ślą-
ska, [w:] I. Machaj, J. Stryk (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, UMCS, 
Lublin 1994. 

12 H. Domański, Ubóstwo..., op. cit.  
13 A. Stenning, Where is the Post-socialist Working Class?: Working Class Lives in the 

Spaces of (Post)Socialism, “Sociology” 2005 No 39, s. 989. 
14 Tamże. 
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Rola klasy robotniczej w krajach postsocjalistycznych może być tłuma-

czona również jako kompleks wielu przemian o charakterze socjoeko-
nomicznym, a odnoszących się do wzrostu znaczenia indywidualizacji, 

w której imperatyw wyboru staje się podstawą samookreślania, zaś lu-

dzie stają się refleksyjnymi autorami własnych biografii. To założenie 
nastręcza szeregu problemów, zwłaszcza jeżeli uwzględni się kwestię 

stylu życia we wspomnianych polskich enklawach biedy, cechujących 

się pasywnością, bezrefleksyjnością, uwiedzeniem konsumpcjonizmem 
przy jednoczesnym mniej lub bardziej świadomym poczuciu deprywa-

cji
15

.  

Ubóstwo i bezrobocie są dość powszechne w naszym regionie Europy. 

Stan posiadania obywateli podlega ciągłej polaryzacji, co determinuje 

życie jednostek ponieważ rzutuje na procesy społecznego wykluczenia. 
W dosadny sposób opisano to kilka lat temu w artykule „Wprost” pod 

znamiennym tytułem Polski Apartheid
16

. Autor opisuje mieszkańców 

łódzkich dzielnic robotniczych jako „nic nie robiących” młodych ludzi, 

przebywających w bramach kamienic, na klatkach schodowych, pijących 
piwo i palących marihuanę, stroniących od pracy zarobkowej i edukacji. 

Z biegiem lat ten styl staje się coraz bardziej utrwalonym pomysłem na 

życie, urzeczywistnieniem pozycji społecznego outsidera. 

Swoista segregacja skutkuje brakiem chęci na zmianę status quo, na 

wyrwanie się poza granice dzielnicy. Cezary Gmyz wskazuje typowe 
dzielnice polskich miast kojarzące się z „gorszym” życiem: warszawska 

Praga, łódzkie Bałuty i Widzew, poznańska Wilda, krakowska Nowa 

Huta, wrocławski „trójkąt bermudzki” (ulice Traugutta, Pułaskiego 
i Kościuszki), gdańskie Przymorze i Żabianka, lubelskie Tatary, sosno-

wieckie Zagórze czy elbląskie osiedle Nad Jarem, i stwierdza, że są to 

enklawy rządzące się własnymi prawami, na których mieszkańcy podle-

gają swoistej segregacji. Mieszkańcom polskich gett daleko jest do ty-
powych agend socjalizacyjnych, jakimi są przedszkola, szkoły, ciekawe 

kółka zainteresowań, dobra praca, miejsca rozrywki, imprezy kulturalne, 

nie tylko przestrzennie, ale i mentalnie, przez co prawidła obowiązujące 
w tych miejscach stają się dla nich niezrozumiałe, co czyni je nieprzy-

swajalnymi, obcymi, wręcz wrogimi
17

.  

                                                        
15 Styl życia tych środowisk w omawianym aspekcie w znakomity sposób oddaje Sła-

womir Shuty w swojej „powieści hipertekstowej” (termin autora) pod tytułem „Blok”, 
a dostępnej pod adresem http://blok.art.pl/ (przyp. K.S.). 

16 C. Gmyz, Polski Apartheid, „Wprost” 2004, nr 21. 
17 Tamże. 
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Wspomniane zaburzenia w strukturze rodziny i patologizacja życia ro-

dzinnego sprawiają, że wzrastające w nich dzieci w trosce o ich dobro są 
umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach 

zastępczych, początkowo w interwencyjnych, w dalszej kolejności − 

socjalizacyjnych. W większości przypadków na pracownikach tych in-
stytucji spoczywa potem wprowadzenie młodych podopiecznych w do-

rosłość, gdyż trudno jest zmotywować rodziców naturalnych do zmian w 

funkcjonowaniu, a w efekcie doprowadzić do reintegracji rodziny.  

Egzystowanie młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych w kulturze 

własnej – swoistej subkulturze – skutkuje przyswojeniem wzorców po-
stępowania i norm, które umiejscawiają ją na niższych szczeblach drabi-

ny społecznej. Funkcjonowanie w takim środowisku to życie w świecie 

dotkniętym szeroko pojętym ubóstwem, osłabionym wpływem instytucji 
socjalizacyjnych, doświadczanie bezrobocia i przestępczości. Z drugiej 

strony to świat, w którym trudno obcować z kulturą wysoką. Rodzicom 

trudno jest wykonywać władzę rodzicielską z racji problemów z zatrud-

nieniem czy nawet konfliktów z prawem. Często skutkuje to rozpadem 
rodziny wynikającym z migracji zarobkowych, przemocy, uzależnień, a 

niejednokrotnie prowadzi do umieszczenia dzieci w placówkach opie-

kuńczych lub rodzinnych formach opieki.  

Wzrastające w takich warunkach młode pokolenie ma uboższy aniżeli 

rówieśnicy kapitał edukacyjny. Co więcej, takie dzieci bardzo często 
mają doskonałą wiedzę z pedagogiki ulicznego survivalu, która jednak 

staje się balastem w kontakcie z instytucjami socjalizacyjnymi. Przyswo-

jone w domu czy na podwórku zasady przetrwania czy rozwiązywania 
konfliktów są postrzegane przez nauczycieli i wychowawców jako prze-

jaw agresji i niesubordynacji. Wspomniane szkoły, funkcjonując na en-

klawach marginalizacji i wykluczenia, siłą rzeczy zapewniają zazwyczaj 

swoim uczniom zasób wiedzy na poziomie poniżej przeciętnej. To spra-
wia, że kapitał kulturowy młodzieży wzrastającej na takim obszarze, 

doświadczającej problemów dysfunkcyjności, nie ułatwia jej budowania 

własnej kariery zawodowej. 

Jak więc można zauważyć, w opisywanym problemie dominują trzy 

wzajemnie powiązane kręgi tematyczne: obszary zmarginalizowane, 
przemoc i uzależnienia oraz placówki opiekuńcze i rodziny zastępcze, 

tworzące logiczny ciąg zdarzeń historii większości osób, do których 

adresowany jest projekt innowacyjny z komponentem międzynarodo-
wym: „INNOWACJE 15+ – Testowanie i wdrażanie nowych metod 

wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecz-
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nemu młodzieży powyżej 15. roku życia”. Niniejszy raport jest jednym 

z jego elementów.  

Projekt wpisuje się w misję Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 
dokumencie tym stwierdza się, że  

Działania wspierające rozwój zasobów ludzkich w kontekście podnosze-
nia konkurencyjności gospodarki powinny koncentrować się wokół na-

stępujących zagadnień: 

 efektywniejszego wykorzystania zasobów pracy; 

 zwiększenia elastyczności rynku pracy i adaptacyjności pra-

cowników; 

 zwiększenia poziomu spójności społecznej; 

 budowy społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez rozwój 

wykształcenia i kwalifikacji; 

 poprawy efektywności zarządzania w administracji publicznej 

oraz jakości świadczonych usług publicznych; 

 rozwoju opieki zdrowotnej jako czynnika determinującego ja-

kość zasobów pracy; 

  zapewnienia spójności stopnia rozwoju zasobów ludzkich 

w wymiarze przestrzennym
18

. 

W tym dokumencie określa się również zagadnienie wykluczenia spo-

łecznego – fundamentalnego terminu dla niniejszego opracowania. 

Wskazuje się, że jest to zjawisko złożone, dynamiczne, zależne od oto-
czenia społecznego, sytuacji społeczno-gospodarczej, schematów zabez-

pieczenia społecznego i działań jednostek. Wskazując przyczyny wyklu-

czenia społecznego w Polsce, podkreśla się rolę czynników: 

 strukturalnych (wpływ warunków ekonomicznych oraz pro-

cesów społecznych i demograficznych); 

  instytucjonalnych (brak lub utrudnione możliwości zaspoka-

jania potrzeb życiowych w wyniku wadliwego działania in-

stytucji odpowiedzialnych za ich realizację); 

 społecznych (dyskryminacja, niekorzystna sytuacja indywi-

dualna)
19

.  

                                                        
18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 5. 
19 Tamże. 



19  

Sytuacja młodzieży z obszarów zmarginalizowanych 

 

 

Odnosząc się do czynników strukturalnych w przytoczonym opracowa-

niu, stwierdza się, że są one w szczególności determinowane przez: 

 pozycję na rynku pracy – bezrobocie, niskie zarobki, długo-

trwała choroba i niepełnosprawność; 

 stan rodzinny – wielodzietność, samotne wychowywanie 

dziecka (lub dzieci); 

 poziom edukacyjny – niski poziom wykształcenia, kwalifika-

cje nieadekwatne do potrzeb rynku pracy; 

 miejsce zamieszkania – zamieszkiwanie na wsi, w małej 

miejscowości lub na terenie o słabym poziomie rozwoju
20

. 

Wspomniane czynniki instytucjonalne determinują proces wykluczenia 
społecznego, na który rzutuje nierówny dostęp lub brak dostępu obywa-

teli do podstawowych usług społecznych w dziedzinach edukacji, zdro-

wia, mieszkalnictwa i kultury
21

. Ostatnia grupa czynników, odnosząca 
się do niekorzystnych warunków indywidualnych, określana jest przez 

specyficzne sytuacje życiowe, sprowadzające się do doświadczania bez-

domności, niepełnosprawności, sieroctwa, uzależnień czy imigracji
22

. 

Mając na względzie powyższe założenia, należy podkreślić, że celem 

głównym tego projektu było poszukiwanie metod wczesnej interwencji 
socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powy-

żej 15. roku życia ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zawodowej 

tych osób. Jak wynika z szeregu raportów przywoływanych w raporcie z 
badań przeprowadzonych w ramach projektu

23
, dotyczących sytuacji 

młodych ludzi na rynku pracy, jest ona w ostatnich latach niezwykle 

trudna. Świadczy o tym choćby stosunkowo wysoki wskaźnik bezrobo-

cia wśród młodej generacji. Nadzieję na poprawę status quo blokuje 
obawa przed skutkami kryzysu ekonomicznego, reperkusji trudnej sytua-

cji gospodarczej członków europejskiej wspólnoty. Te czynniki wstrzy-

mują działania kreacyjne w obszarach polityki społecznej i przedsiębior-
czości.  

                                                        
20 Tamże. 
21 Tamże. 
22 Tamże. 
23 T. Bajkowski, K. Sawicki, T. Sosnowski, Sytuacja społeczna i perspektywy zawodowe 

15+ - czynniki,  bariery, dobre praktyki. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
młodzieży wchodzącej na lokalny rynek pracy, Fundacja BFKK, Białystok 2013,. 
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Z drugiej strony należy podkreślić wskazywany przez J. Auleytnera
24

 

brak usystematyzowanej polityki na rzecz młodzieży w Polsce. Gwoli 
przypomnienia, wiele rządów krajów członkowskich Unii posiada swo-

jego reprezentanta do spraw młodzieży, niejednokrotnie w randze mini-

stra. Są to agendy odpowiedzialne na planową działalność na rzecz mło-
dego pokolenia. Taka polityka przynosi wymierne efekty, gdyż z danych 

Eurostatu wynika, że młodzież z takich krajów znakomicie odnajduje się 

na rynku pracy
25

. Tymczasem wskaźniki dotyczące polskiej młodzieży 
na rynku pracy w porównaniu z jej rówieśnikami z Zachodu (a zwłasz-

cza z krajów skandynawskich czy Holandii) nie napawają optymi-

zmem
26

.  

Taki stan rzeczy to nie tylko wynik niepewnej sytuacji gospodarczej. 

Należy przypomnieć poprzednią reformę szkolnictwa, która doprowadzi-
ła do ograniczenia i tak niskiej rangi zasadniczych szkół zawodowych. 

W efekcie doszło do umniejszenia liczby fachowców z wykształceniem 

technicznym. Zachwianie proporcjami między kształceniem ogólnym i 

zawodowym z jednoczesnym dyskredytowaniem roli zasadniczych szkół 
zawodowych sprawiło, że stały się one szkołami negatywnego wyboru 

dla trudnej i mało uzdolnionej młodzieży.  

Te czynniki znajdują szczególne odzwierciedlenie w sytuacji młodzieży 

województwa podlaskiego
27

. To region słabo uprzemysłowiony, o słabo 

rozwiniętej infrastrukturze, rolniczy. To skutkuje wysokim wskaźnikiem 
bezrobocia młodzieży (23%), w niektórych gminach sięgającym nawet 

30%. Co trzeci młody człowiek z województwa podlaskiego (34%) po-

chodzi z obszarów wiejskich (stanowiących dominujący aspekt obsza-
rów zmarginalizowanych), ponadto 31% młodzieży wykazuje znaczące 

braki w wykształceniu.  

Z opracowanej w 2008 roku diagnozy „Efektywność instytucjonalnych 

form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecz-

                                                        
24 J. Auleytner, Problemy zatrudnienia i bezrobocia osób młodych, [w:] S.M. Kwiatkow-

ski, Z. Sirojć (red.), Na rynku pracy. Od badań do praktyki, Komenda Główna OHP, 
Warszawa 2006.  

25 European Commission, Youth in Europe Statistical Portrait, http://epp.eurostat.ec 
.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-920/EN/KS-78-09-920-EN.PDF 

[23.02.2012] 
26 Tamże. 
27 GUS, Rocznik Statystyczny Województw 2011, http://www.stat.gov.pl/gus/ 

5840_2176_PLK_HTML.htm (29.09.2012). 
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nym”
28

 wynika, że dotychczasowe działania na rzecz integracji społecz-

nej wychowanków takich placówek cechuje niska efektywność, skutku-
jąca wykluczeniem z rynku pracy. Wychowankowie placówek opiekuń-

czo-wychowawczych stanowią najliczniejszą grupę osób długotrwale 

bezrobotnych i z problemem uzależnienia.  

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania i prawidłowości w bada-

niach przeprowadzonych w ramach projektu, skupiono się na trzech pod-
stawowych obszarach problemowych, stanowiących zarazem podmiot 

oddziaływań innowacyjnych. Są nimi osoby po 15. roku życia opuszcza-

jące placówki opiekuńczo-wychowawcze, dotknięte problemem uzależ-
nień lub przemocy w rodzinie oraz zamieszkujące obszary zmarginali-

zowane. Powyższe obszary – podmioty działań innowacyjnych – podda-

no analizie w trzech wymiarach: poradnictwa, edukacji oraz działań w 
otoczeniu społecznym. Mając na względzie powyższe, określono w pro-

jekcie założenia metodologiczne badań, których celem było:  

 poznanie funkcjonowania młodzieży zagrożonej wyklucze-

niem społecznym wchodzącej na rynek pracy; 

 określenie symptomów wykluczenia społecznego w badanej 

grupie młodzieży; 

 poznanie wpływu czynników determinujących wykluczenie 

społeczne badanej młodzieży na rynku pracy; 

 analiza działań podejmowanych przez służby społeczne na 

rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. 

Na podstawie powyższych założeń sformułowano problem badawczy: 

Jaka jest specyfika wchodzenia na rynek pracy młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym i wykluczonej? 

Powyższy problem uszczegółowiono w postaci następujących pytań  

– problemów szczegółowych: 

 Jaka jest specyfika wchodzenia na rynek pracy młodzieży z 

obszarów zmarginalizowanych w kontekście działań z obsza-

ru poradnictwa, edukacji oraz z uwzględnieniem otoczenia 

społecznego? 

                                                        
28 Z.B. Gaś (red.), Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagro-

żonej wykluczeniem społecznym, Pracownia Wydawnicza Fundacji „Masz Szansę”, 
Lublin 2008.  
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 Jaka jest specyfika wchodzenia na rynek pracy młodzieży z 

placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastęp-

czych w kontekście działań z obszaru poradnictwa, edukacji 
oraz z uwzględnieniem otoczenia społecznego? 

 Jaka jest specyfika wchodzenia na rynek pracy młodzieży ze 

środowisk z problemem uzależnienia i przemocy w kontek-

ście działań z obszaru poradnictwa, edukacji oraz z uwzględ-

nieniem otoczenia społecznego? 

W badaniach preferowano eklektyczny model badawczy, sprowadzający 

się do łączenia metod ilościowych oraz jakościowych. Obranie właści-
wej strategii łączącej oba podejścia nie jest zadaniem łatwym. Maria 

Dudzikowa wskazuje na zagrożenia dla realizacji badań w każdej z 

trzech opcji. Według niej w badaniach ilościowych analizy giną między 

stertami tablic i wykresów, co sprowadza analizowany problem do po-
ziomu symptomów, zaś opisy badań jakościowych pozostają na pozio-

mie lirycznych westchnień i sentymentalnej tkliwości; z kolei w podej-

ściu eklektycznym można zauważyć realizację strategii ilościowej, do 
której stosuje się jakościową interpretację

29
. Przyjęto więc opcję polega-

jącą na „równoległym” i równouprawnionym zastosowaniu obu metod. 

Młodzież z trzech obszarów projektu (trzy grupy respondentów po 100 
osób rekrutowane ze względu na pochodzenie analogicznie z każdego 

z trzech obszarów działań) oraz 320 pracodawców i pracowników prze-

badano metodami ilościowymi, stosując sondaż diagnostyczny. W celu 

dookreślenia diagnozy zorganizowano także trzy zogniskowane wywia-
dy grupowe (Focus Group Interview – FGI) w każdym z obszarów pro-

blemowych. Zastosowanie zogniskowanego wywiadu grupowego jest 

zasadne wówczas, kiedy badanie ma mieć charakter jednorazowy, sta-
nowi zarazem alternatywę dla wywiadów indywidualnych; ponadto ce-

chuje je nieprzypadkowy dobór osób uczestniczących w badaniu
30

. Ce-

chą znamienną jest możliwość interakcji w grupie, wystąpienie efektu 

synergii, co w przypadku wywiadów indywidualnych nie miałoby miej-
sca

31
. W trosce o specyfikę tej metody badań jakościowych do udziału w 

nich zaproszono przedstawicieli różnych środowisk: terapeutów, stree-

tworkerów, wychowawców, instruktorów zawodu, doradców zawodo-

                                                        
29 M. Dudzikowa, T. Borowska, Dzieci i młodzież wobec zagrożeń dzisiejszego świata, 

Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań 1999. 
30 Tamże, s. 235. 
31 Tamże. 
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wych, kuratorów sądowych, pracowników urzędów pracy, ale również 

przedsiębiorców i rzemieślników. 

Z kolei przedstawicieli sektora przemysłu i usług przebadano za pomocą 
wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI  

– Computer Assisted Telephone Interview). Zdecydowano się na ten 

krok, zakładając ograniczone możliwości czasowe badanych oraz zalety 

funkcjonalne tej techniki badań. W literaturze przedmiotu podkreśla się, 
że z racji powszechności tego środka komunikacji łatwo dotrzeć do re-

spondentów; ponadto uzyskuje się o wiele lepszą frekwencję niż przy 

stosowaniu np. ankiet rozsyłanych do respondentów drogą pocztową
32

. 

Przy doborze pracodawców oraz pracowników do wspomaganego kom-

puterowo wywiadu telefonicznego posłużono się dostarczoną przez pra-
cowników Komendy Wojewódzkiej OHP listą firm. Były to instytucje, 

które współpracowały z OHP przy zatrudnianiu podopiecznych. Mając 

na względzie problematykę badań oraz zakres działań i sposób ich reali-
zacji w obszarze kształcenia zawodowego przez OHP, taki dobór wydaje 

się być zasadny. 

Doboru młodzieży do badań ilościowych dokonano we współpracy z 

Podlaską Wojewódzką Komendą OHP w Białymstoku. Ze względu spe-

cyfikę problemów związanych z funkcjonowaniem poza rodziną natural-
ną, doświadczaniem skutków uzależnień i przemocy oraz zamieszkiwa-

nia na obszarach zmarginalizowanych, zwrócono się do pracowników tej 

Komendy z terenu województwa podlaskiego (Ośrodek Szkolenia i Wy-

chowania OHP w Wasilkowie, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w 
Suwałkach oraz pracowników OHP w Augustowie) z prośbą o wytypo-

wanie (po analizie dokumentów oraz wywiadzie środowiskowym) osób 

ze wskazanych obszarów problemowych. Ponadto w porozumieniu z 
kierownictwem i kadrą placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dom 

Dziecka w Supraślu, Placówka Wielofunkcyjna „Jedynka” w Białymsto-

ku, Dom Dziecka nr 2 w Białymstoku, Dom Dziecka w Krasnem oraz 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach) dokonano dodat-

kowego naboru młodzieży do badań spośród podopiecznych tych placó-

wek według opisanej wyżej procedury (analiza dokumentów wsparta 

wywiadem środowiskowym). Dokonano też naboru młodzieży do badań 
spośród dwóch szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół w Dowspudzie 

oraz Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach). Umożliwiło to uzyska-

                                                        
32 S.W. Wanderstoep, D.D. Johnston, Research Methods for Everyday Life, John 

Wiley&Sons, San Francisco 2009, s.105-106. 
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nie reprezentatywnej (ze względu na problematykę badań) grupy respon-

dentów. 

Szczególną uwagę warto poświęcić badaniu przedstawicieli rynku pracy. 
Autorów obecnej reformy szkolnictwa zawodowego krytykuje się za to, 

że w niezadowalającym stopniu kładzie się w niej nacisk na pozyskiwa-

nie informacji z tej właśnie grupy społecznej. W projekcie poznanie 

oczekiwań jej przedstawicieli uznano za szczególnie ważne do projekto-
wania oraz inicjowania działań służących zwiększeniu efektywności 

wejścia na rynek pracy młodzieży najbardziej narażonej na wykluczenie 

społeczne.  

Badania przeprowadzone w projekcie mają przyczynić się do opracowa-

nia narzędzi umożliwiających płynne wejście młodzieży na rynek pracy. 

1.2. Sytuacja młodzieży na podlaskim rynku pracy 

Dysfunkcyjność rodziny jest spowodowana biedą doświadczaną przez jej 

członków. Trudne warunki materialne i mieszkaniowe występują szcze-

gólnie w rodzinach dotkniętych problemem bezrobocia, zwłaszcza w 

sytuacji przedłużającego się pozostawania bez pracy. Wskaźnik bezro-
bocia wzrasta, w 2009 r. w styczniu wynosił 10,5%, ale w grudniu − już 

12%. Olbrzymi procent (80,3%) bezrobotnych zarejestrowanych nie ma 

prawa do zasiłku, z tego 45,1% są to mieszkańcy wsi. Duża liczba dzieci 
w Polsce jest niedożywionych (14%), ale w niektórych województwach 

wskaźnik ten sięga prawie 40% (jak np. warmińsko-mazurskim, święto-

krzyskim, lubuskim). Dane z początku 2012 roku ukazują niewielki spa-
dek liczby osób pozostających bez pracy

65
, lecz nie dotyczy to ludzi 

młodych. Wprawdzie stopa bezrobocie wśród młodzieży wkraczającej w 

dorosłość nie sięga jeszcze 40% (jak np. w Hiszpanii)
66

, ale nie jest to 

chyba powód do dumy, a wręcz przeciwnie, powinien być to sygnał ode-
brany przez różne instytucje rządowe i pozarządowe, które mogą podjąć 

skuteczne działania zapobiegające dalszemu wzrostowi bezrobocia. Oko-

ło 12% gospodarstw rolnych w Polsce żyje poniżej progu egzystencji
67

. 
Bieda i bezrobocie rodzą wśród ludzi poczucie niepewności o dzień ju-

trzejszy, powodują wzrost konfliktów, stany przygnębienia, smutku, 

osłabienie więzi pomiędzy najbliższymi. Dzieci często doświadczają 

                                                        
65 TVN 24, dnia 05.04.2012 r. 
66 Tamże. 
67 S. Kawula, Alternatywne kształty rodziny współczesnej. Tendencje przemian w począt-

kach XXI wieku, [w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość…, op. cit.  
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problemu niedożywienia, nierzadko wiedzą, co to jest głód, chorują oraz 

są pozbawione podstawowych warunków do nauki czy realizowania się 
w czasie wolnym. Problem bezrobocia jest także obecny na Podlasiu 

w największym jego mieście – w Białymstoku. 

W roku 2008 liczba ludności Białegostoku wynosiła 294 153 osoby. 

Przyrost naturalny w tym mieście był jednym z najwyższych wśród 

miast wojewódzkich i wynosił 2,18%, wyższy odnotowano w jedynie 
Rzeszowie (2,9%) oraz w Olsztynie (2,67%). Białystok na tle innych 

miast wojewódzkich dysponuje dużym potencjałem siły roboczej. W 

2008 r. udział ludności w wieku aktywności zawodowej w ogólnej licz-
bie mieszkańców wynosił 71% (w wieku przedprodukcyjnym − 14% 

i poprodukcyjnym – 16%). W żadnym mieście wojewódzkim nie odno-

towano wyższego odsetka ludności w wieku produkcyjnym. Na tym 
samym poziomie kształtował się on w Opolu, Gorzowie Wielkopolskim, 

Rzeszowie i Olsztynie. Istotnie niższy był natomiast w takich dużych 

miastach, jak: Warszawa (67%), Łódź, Katowice i Gdańsk (po 68%). To 

wszystko nie zmienia jednak faktu, że sytuacja ludzi z Białegostoku na 
lokalnym rynku pracy jest cały czas trudna. Obrazuje to poniższy wy-

kres. 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy (stan na koniec grudnia 

2009 r.) w Białymstoku było 21 700 osób bezrobotnych. Wśród nich 

przeważającą część stanowili mieszkańcy powiatu grodzkiego. Ich udział 
w ogólnej liczbie bezrobotnych w Białymstoku wynosił 64,9% (tabela 

1.).  

Analiza danych zamieszczonych w tabeli 1. pozwala stwierdzić, że w 

latach 2005-2008 na białostockim rynku pracy utrzymywało się korzyst-

ne zjawisko. Był to spadek liczby bezrobotnych zarówno w powiecie 
grodzkim, jak i ziemskim. W efekcie w końcu grudnia 2008 r. w ewi-

dencji Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku było 14 158 osób, 

czyli o 37,3% mniej niż w analogicznym okresie 2005 r. Pozytywna 
tendencja nie utrzymała się jednak zbyt długo, gdyż rok 2009 przyniósł 

znaczny wzrost liczby bezrobotnych. Ich liczba w Białymstoku podnio-

sła się o 53,3%, w tym bezrobotnych w powiecie grodzkim – o 54,9%, a 

w powiecie ziemskim – o 52,8%. 
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Wykres 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych przypadających  

na 1000 mieszkańców w miastach wojewódzkich 

 
Źródło: Strategia rozwoju miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus, 
http://www.bialystok.pl/395-strategia-rozwoju-miasta/default.aspx. 

Tabela 1. Liczba bezrobotnych w Białymstoku oraz dynamika zmian  
w latach 2005-2009 

 
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. 

Istotnym zagadnieniem w ramach podjętych rozważań jest spojrzenie na 

poziom wykształcenia osób doświadczających problemu bezrobocia. To 
spojrzenie pozwoli młodym ludziom opuszczającym placówki określić 

cel, jaki powinni osiągnąć na gruncie edukacji, jeżeli chcą podnieść swo-

je szanse na podlaskim rynku pracy. Dane te prezentuje poniższa tabela 
2. 



27  

Sytuacja młodzieży z obszarów zmarginalizowanych 

 

 

Tabela 2. Liczba bezrobotnych według poziomu wykształcenia  

w Białymstoku i dynamika zmian w latach 2005-2009 

 
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. 

Jak pokazuje powyższe zestawienie, w grupie osób pozostających bez 

pracy dominują te z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz za-

sadniczym zawodowym. To pokazuje, że szanse na znalezienie pracy 
mają osoby, które chcą podnosić swój poziom wykształcenia, a tym sa-
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mym stają się w większym stopniu atrakcyjne dla potencjalnego przy-

szłego pracodawcy.  

Analizując zagadnienie bezrobocia w Białymstoku, warto też zapoznać 
się z danymi dotyczącymi wieku osób, które doświadczają tego proble-

mu. Niepokojące w kontekście podjętego tematu jest to, że w grupie 

osób młodych (18-24 lata) bezrobocie od 2005 roku do 2008 roku ewi-

dentnie spadało. Inny obraz mamy w roku 2009, w którym to możemy 
zaobserwować wyraźny wzrost liczby osób pozostających bez pracy w 

tej grupie wiekowej. Obrazuje to poniższa tabela 3.  

Tabela 3. Liczba bezrobotnych według wieku w Białymstoku i dynamika 

zmian w latach 2005-2009 

 
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. 

Taka niekorzystna sytuacja młodych ludzi stawia poważne wyzwania 
przed podlaskimi władzami, które w większym stopniu powinny zwrócić 

uwagę na tworzenie efektywniejszych programów aktywizacji zawodo-

wej kierowanych właśnie do tej grupy wiekowej.  

Odpowiedzią na ten problem i postawiony zarzut może być analiza ofert, 

jakie są kierowane do młodzieży szukającej pracy na Podlasiu. Są to 
różne propozycje, które cieszą się także różnym poziomem zaintereso-

wania, co ukazuje poniższe zestawienie liczbowe. 

Dane te ukazują, że największym zainteresowaniem cieszą się różnego 

rodzaju kursy i szkolenia zawodowe, chociaż stopień zainteresowania 

nimi spada wraz z upływającym czasem. Wzrasta natomiast liczba osób, 
które korzystają z innej formy, czyli staży pracy. Wyraźnie można odno-

tować wzrost liczby osób, które w tej formie uczestniczyły. To może 

świadczyć o większej skuteczności tej formy aktywizacji zawodowej na 

drodze poszukiwania pracy. Młody człowiek, oprócz samej teorii uzy-
skiwanej dotychczas na różnego rodzaju szkoleniach, może nabyć do-
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świadczenie zawodowe, które jak widać pracodawcy oceniają zdecydo-

wanie wyżej.  

Tabela 4. Liczba bezrobotnej młodzieży w Białymstoku uczestnicząca w 
różnych formach aktywizacji zawodowej w latach 2005-2009 

 
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. 

Mając dane, które obrazują wysoki poziom zainteresowania różnego 
rodzaju stażami, warto zwrócić uwagę, gdzie są one przez młodzież od-

bywane. Ukazuje to poniższa tabela 5.  

Jak ukazuje tabela, niektóre stanowiska cieszą się wśród młodzieży sto-

sunkowo dużym zainteresowaniem, inne zaś nie zostały wybrane ani 

razu. To pokazuje potrzebę wprowadzenia szybkich zmian, które nadąża-
łyby z jednej strony za zainteresowaniami młodzieży poszukującej pra-

cy, a z drugiej − za oczekiwaniami potencjalnych pracodawców.  
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Tabela 5. Wykaz stanowisk, na których bezrobotna młodzież najczęściej 

odbywała staż pracy organizowany przez PUP w Białymstoku 

 
Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. 

Należy także wskazać na inne działania podejmowane w ramach prac 

Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz bezrobotnej białostockiej młodzie-
ży. Były to realizowane projekty, takie jak:  

 projekt „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”, re-

alizowany w ramach Działania 1.2 „Perspektywy dla mło-
dzieży”; jego celem było przystosowanie bezrobotnej mło-

dzieży do wymogów białostockiego rynku pracy m.in. przez 

szkolenia zawodowe, pomoc w zdobyciu okresowego zatrud-
nienia;  

 projekt „Pierwsze kroki na rynku pracy”, realizowany w ra-

mach Działania 1.2 „Perspektywy dla młodzieży”; pozwolił 
on m.in. na organizację stażu pracy dla osób bezrobotnych w 

wieku 18-27 lat, uczestnictwo w pracach interwencyjnych, a 

także umożliwił przyznanie jednorazowych środków finan-
sowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;  

 projekt „Podejmij Kluczową Decyzję”, którego realizacja 

rozpoczęła się w 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu 

do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w re-
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gionie”; projekt ten pozwolił m.in. na organizację stażu pra-

cy, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, refundację 
kosztów wyposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jed-

norazowych środków finansowych na rozpoczęcie działalno-

ści gospodarczej
68

.  

Powyższe inicjatywy ukazują pewne formy aktywności na tej płaszczyź-

nie problemowej, ale takich działań potrzeba zdecydowanie więcej, żeby 
móc pomóc młodym ludziom wkraczającym w dorosłość. Sytuacja na 

rynku pracy jest niekorzystna, dlatego trzeba sobie zdać sprawę z tego, 

że w jeszcze większym stopniu ten problem będzie dotyczyć młodzieży 
dotkniętej problemem wykluczenia społecznego, usamodzielniającej się 

i opuszczającej różnego rodzaju alternatywne formy opieki rodzinnej 

oraz pochodzącej z rodzin dotkniętych problemami przemocy i uzależ-
nienia. 

1.3. Problemy młodzieży z obszarów zmarginalizowanych  

Aby określić cechy dystynktywne obszarów zmarginalizowanych oraz 

ich specyfikę, należy sprecyzować pojęcie marginalizacji oraz innego 

związanego z nią terminu, jakim jest wykluczenie. Jak stwierdza Tade-
usz Pilch: „Marginalizacja, wykluczenie społeczne to pojęcia oznaczają-

ce stany i procesy w strukturze społecznej, określające jednostki i grupy 

ograniczone w możliwościach korzystania z powszechnie dostępnych 

dóbr i form życia zbiorowego oraz funkcjonujące poza powszechnymi 
zasadami obyczaju prawa i porządku społecznego”

73
. 

Na kwestię niedoboru i ograniczeń do szeroko pojętych dóbr (jako gene-

rujących wykluczenie) zwraca się również uwagę w dokumentach unij-

nych. W jednym z takich opracowań sprzed niespełna sześciu lat stwier-

dza się, że wykluczenie społeczne to proces wyłączania (marginalizowa-
nia) pewnych jednostek ze względu na ubóstwo, brak podstawowych 

kompetencji i możliwości lub z powodu dyskryminacji, z możliwości 

pełnego uczestnictwa w ważnych aspektach życia społecznego. Brak 
odpowiednich zasobów i możliwości wyklucza je z rynku pracy, ograni-

cza ich możliwości materialne, edukacyjne, jak również uczestnictwo w 

życiu społecznym i innych ważnych aktywnościach. Poczucie braku 

                                                        
68 Szerzej: http://ibrkk.pl/book/275 [dostęp: 8.09.2012 r.]. 
73 T. Pilch, Marginalizacja społeczna a edukacja, [w:] Tenże (red.), Encyklopedia Peda-

gogiczna XXI wieku, T. III, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 61. 

http://ibrkk.pl/book/275
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wpływu na procesy decyzyjne powoduje również bezsilność i utratę 

kontroli nad decyzjami mającymi wpływ na ich własne życie
74

. 

Jak zauważa Kazimierz Frieske, w społeczeństwach przeszłości, jak i 
współcześnie dostrzega się obecność ludzi, którzy uczestniczą w życiu 

zbiorowym w stopniu mniejszym niż pozostali uczestnicy
75

. Zatem z tej 

perspektywy marginalność to: brak uczestnictwa jednostek i grup spo-

łecznych w tych sferach życia, w których uzasadnione jest – stosownie 
do określonych kryteriów – oczekiwanie, że jednostki te i grupy będą w 

nich uczestniczyły
76

. 

Powyższy przepływ znaczeń widać również w badaniach (wykres 2.). 

Wynikające z nich znaczenia wskazują na przenikanie się pojęć: wyklu-

czanie, marginalizacja, ubóstwo. Dotyczy to zarówno przyczyn tych 
problemów społecznych, jak i skutków ich doświadczania. Można także 

zauważyć wskazywanie na procesy determinujące oraz pogłębiające te 

problemy społeczne. W związku z powyższym należy traktować te zja-
wiska łącznie, jako wzajemnie od siebie zależne. Reasumując powyższe 

propozycje terminologiczne w tym kontekście, można zatem stwierdzić, 

że marginalizacja to proces społeczny prowadzący do wykluczenia spo-

łecznego.  

Kluczowe dla dalszych analiz jest więc doprecyzowanie pojęcia margi-
nesu społecznego. Zgodnie z definicją słownikową, jest to mało znaczą-

ca warstwa społeczna, składająca się z jednostek prowadzących pasożyt-

niczy tryb życia, wykolejonych, naruszających przepisy prawa i normy 

współżycia społecznego, męty społeczne – ludzie o niewiadomym, po-
dejrzanym sposobie zarobkowania, niskim poziomie moralnym, cechują-

cy się brakiem kultury
77

. Z tej definicji wynika, że określenie to ma cha-

rakter pejoratywny, gdyż przedstawicieli marginesu traktuje się jako 
osoby naruszające przyjęte normy. Charakterystyczne jest też w takim 

ujęciu silne powiązanie wspomnianego marginesu społecznego 

z zachowaniami naruszającymi przyjęte normy. Naukowcy unikają uży-

                                                        
74 Joint Report by the Commission and the Council on Social Inclusion, Council of the 

European Union, (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs), Brussels 
2004, http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/soc-incl/final_joint_inclusion_ 
report_ 2003_en.pdf [21.02.2012]. 

75 K.W. Frieske (red.), Marginalność i procesy marginalizacji, IPiSS, Warszawa 1999. 
76 Za: R. Szaffenberg, Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wykład monograficzny 

2004/2005, http://www.ips.uw.edu.pl/rszarf/wykluczenie/definicje.pdf, [19.02.2012]. 
77 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1998, s. 256. 
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wania wyrażeń, które w języku potocznym wyraźnie naznaczają. Dlatego 

częściej spotkamy w książkach naukowych słowa: marginalizacja, mar-
ginalność, marginalny, marginesowość.  

Wykres 2. Rozumienie pojęcia „wykluczenie społeczne”  

 
Źródło: Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz 
zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.  

Przy określeniu struktury środowisk marginalizowanych wskazuje się 
szereg ich właściwości. Współcześnie tę grupę tworzy:  

 tak zwany stary margines społeczny (szacowany w skali kraju 

na mnie więcej 1 milion osób), tworzony przez rodziny nie-
pełne i rozbite, doświadczające przez pokolenia procesów 

ekskluzji (wychowanie w rodzinach patologicznych, placów-

kach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, z 
problemem uzależnień, przemocy, których członkowie wcho-

dzą notorycznie w kolizję z prawem; 

 „nowy” margines – rodziny, które w ostatnich latach utraciły 

pracę i doświadczyły strukturalnego bezrobocia, podlegające 

stopniowej degradacji, funkcjonujące w atmosferze kryzysu, 

bierności, bezradności, anomii, szacowane na około 1,5 mi-
liona osób; 
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 wpisujące się w obszar wspomnianego nowego marginesu 

rodziny z obszarów wiejskich, zwłaszcza rejonów zlikwido-

wanych PGR-ów, szkół, klubów, ośrodków kultury, doświad-
czające apatii, bierności i uzależnień, szczególnie alkoholi-

zmu (środowisko szacowane na 1-1,5 miliona osób)
78

. 

Z powyższego zestawienia wynika, że zgodnie z definicją słownikową 

margines społeczny to rzeczywiście warstwa społeczna (w niektórych 

sytuacjach warunkowana terytorialnie) stanowiąca mniejszość w społe-
czeństwie. Zastanawiająca jest jednak skala zjawiska, gdyż z przytoczo-

nych danych szacunkowych wynika, że stanowi ona stosunkowo duży 

odsetek (około 10% ogółu populacji). 

Wykluczenie społeczne (zamiennie określane jako ekskluzja) w istotny 

sposób wpływa na ograniczenie szans rozwojowych jednostek. Jest jed-
nym z elementów swoistego łańcucha przyczynowo-skutkowego, który 

wywiera wpływ zarówno na rozwój w wymiarze indywidualnym, jak i 

na możliwości rodziny czy nawet społeczności lokalnych, kiedy w grę 
wchodzą obszary zmarginalizowane

79
.  

W literaturze przedmiotu oraz w licznych dokumentach krajowych i 
międzynarodowych definicje wykluczenia społecznego koncentrują się 

albo na określonych wymiarach zjawiska, np. ograniczeniach instytucjo-

nalno-prawnych, albo na dominującym ryzyku (zagrożeniu wyklucze-
niem), np. ubóstwie czy braku kwalifikacji bądź też na grupach osób 

dotkniętych już marginalizacją i wykluczeniem społecznym (np. bez-

domnych, uzależnionych), a także na ukazywaniu obszarów, do których 

nastąpiło ograniczenie dostępu (np. do konsumpcji, informacji, kultury). 
Formułowane są też definicje opisujące proces marginalizacji i wyklu-

czania społecznego poprzez ukazywanie jego głównych przyczyn
80

. 

Historycznie termin „wykluczenie społeczne” pojawił się po raz pierw-

szy we francuskiej myśli politycznej w latach sześćdziesiątych XX wie-

ku; pojęcie to upowszechniło się w latach 70. głównie na kontynencie 
europejskim (w literaturze anglojęzycznej do opisu analizowanego zja-

                                                        
78 M. Liciński, Uwagi krytyczne na temat systemu przeciwdziałania marginalizacji spo-

łecznej dzieci, młodzieży i rodzin, http://www.frs.pl/materialy.php [20.02.2012]. 
79 M. Jędrzejko, Polskie favele?, [w:] M. Jarosz (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, 

materialny i etniczny, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008, s. 179. 
80 Ch. Gore, J.B. Figueiredo, Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu 

w Polsce, „Problemy Polityki Społecznej” 2003, nr 5, s. 12, http://recesja.icm. 
edu.pl/ips/problemyps/iils.pdf [22.02.2012]. 
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wiska stosuje się pojęcie underclass, czyli „podklasa”)
81

. Termin ten 

powstał na określenie nowych pojawiających się na kontynencie zjawisk, 
które trudno było jednoznacznie umieścić w kategorii nazywanej „bie-

dą”, będącej stanem niedostatku, której głównym wskaźnikiem jest do-

chód lub wielkość spożycia umożliwiająca zaspokojenie podstawowych 
potrzeb. Ekskluzja natomiast to pojęcie szersze, obejmujące zarówno 

materialną, jak i niematerialną deprywację
82

. 

Przez kilka dekad termin „wykluczenie” upowszechnił się nie tylko 

w Europie, ale i poza jej granicami. Podlega zatem rozmaitym interpre-

tacjom. W ramach realizowanego w latach dziewięćdziesiątych przez 
International Institute for Labour Studies projektu pod tytułem: „Wzory 

i przyczyny wykluczenia społecznego i projektowanie polityk promują-

cych integrację społeczną” doprowadzono do wygenerowania kilku ro-
boczych definicji wykluczenia społecznego

83
. Analizując sytuację 

w sześciu zróżnicowanych kulturowo krajach (Peru, Rosja, Tanzania, 

Tajlandia, Jemen) wskazano następujące sposoby interpretacji i określe-

nia zakresu tematycznego pojęcia: 

 Wykluczenie społeczne to niezdolność do uczestnictwa w 

uznawanych za ważne aspektach życia społecznego – gospo-
darczych, politycznych i kulturowych. Skrajne wykluczenie 

społeczne występuje, gdy niezdolności do uczestnictwa w 

tych trzech wymiarach życia społecznego mają bardziej cha-

rakter wzajemnych wzmocnień niż równoważenia się (Peru).  

 Wykluczenie społeczne to odmowa podstawowych praw so-

cjalnych, zapewniających obywatelom pozytywną wolność 

do uczestnictwa w życiu społecznym i ekonomicznym i przez 
to nadających znaczenie ich podstawowym wolnościom ne-

gatywnym (Indie).  

                                                        
81 Z. Bauman, Zawrotna kariera ,,podklasy”, „Przegląd Społeczny” 1998, nr 1-2;  

L. Dziewięcka-Bokun, Ekskluzja społeczna, jako problem polityki społecznej, [w:]  
L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska, Polityka społeczna. Teksty źródłowe, Wydawnic-
two Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 209-212. 

82 Tamże. Autorzy Narodowej Strategii Integracji Społecznej stwierdzają, że pojęcie to 
jest powiązane w sposób istotny z występowaniem ubóstwa. Jednak nie da się postawić 
znaku równości między zjawiskiem ubóstwa a wykluczeniem społecznym. Osoby ubo-
gie nie muszą być wykluczone i odwrotnie – osoby wykluczone niekoniecznie muszą 

być ubogie (Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Zespół Zadaniowy 
do Spraw Reintegracji Społecznej, Warszawa 2003, s. 22, http://www.cie. 
gov.pl/publikacje/cd-sprawni-w-pracy/doc/26%20-%20NSIS.pdf [19.02.2012]). 

83 Ch. Gore, J.B. Figueiredo, Wykluczenie społeczne…, op. cit., s. 7. 
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 Wykluczenie społeczne jest to proces erozji uznania i sza-

cunku dla praw obywatelskich, od których zależą środki do 

życia i jego poziom. Związane jest to z konfliktami i negocja-
cjami społecznymi, w których atakuje się i broni określonych 

uprawnień (Tajlandia).  

 Wykluczenie społeczne jest zarówno obiektywną, jak i su-

biektywną cechą ludzkiego życia. W sensie obiektywnym 

charakteryzuje się materialną deprywacją i naruszaniem praw 

socjalnych (włączając w to prawa zatrudnionych i bezrobot-
nych). Jako uczucie subiektywne cechuje się poczuciem spo-

łecznej niższości lub utratą wcześniejszego statusu społecz-

nego (Rosja).  

 Wykluczenie społeczne jest zarówno stanem, jak i procesem. 

Jako stan jest równoznaczne z relatywną deprywacją, jako 

proces odnosi się do społecznie kształtowanych struktur i 
procesów, które utrudniają części populacji dostęp do zaso-

bów gospodarczych, do dóbr społecznych i do instytucji 

określających ich los (Tanzania).  

 Wykluczenie społeczne jest przeciwieństwem społecznej in-

tegracji. Jest ono obecne, gdy niektóre jednostki i grupy nie 

mogą uczestniczyć lub nie są uznawane za pełnych i równych 
członków społeczeństwa w lokalnej społeczności lub na po-

ziomie narodowym (Jemen)
84

.  

Reasumując powyższe definicje, należy wskazać ich istotne cechy. Oso-

by podlegające wykluczeniu społecznemu: 

 podlegają uprzedmiotowieniu, a nawet swoistemu upośledze-

niu, którego skutkiem jest niezależność finansowa czy moż-

liwość znalezienia pracy; 

 mają ograniczony dostęp do dóbr, usług czy zasobów spo-

łecznych; 

 doświadczają stanu cechującego się stałością relacji z szeroko 

rozumianym społeczeństwem, w którym podlegają degradacji 

i stają się podklasą; 

                                                        
84 Tamże. 
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 to skutek uboczny zmian strukturalnych w gospodarce i spo-

łeczeństwie
85

.  

W znacznym stopniu powyższe prawidłowości znalazły odzwierciedle-

nie w definiowaniu zjawiska w opracowaniach gremiów międzynarodo-
wych. W raporcie ONZ Human Security Report z 2005 roku, podnosząc 

kwestie ekskluzji w kontekście bezpieczeństwa jednostek i bezpieczeń-

stwa społecznego, uznano wykluczenie społeczne za jedno z najważniej-

szych zagrożeń dla ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego, zwłaszcza 
w kontekście procesów globalizacji współczesnych zagrożeń transnaro-

dowych dla bezpieczeństwa
86

. W innym dokumencie stwierdza się, że 

wykluczenie społeczne definiowane jest na ogół w kategoriach nieucz-
estniczenia bądź niezdolności do uczestniczenia w ważnych aspektach 

życia zbiorowego: społecznych, gospodarczych, politycznych i kulturo-

wych, oraz nieuczestniczenia w normalnych aktywnościach charaktery-
stycznych dla danego społeczeństwa

87
.  

W dokumentach unijnych stwierdza się, że wykluczenie i marginaliza-
cja:  

 zawierają czynniki utrwalające i błędne koła, które sprawiają, 

że te procesy dominują w cyklu życia i mogą być przekazy-
wane międzypokoleniowo;  

 to procesy dynamiczne wielowymiarowe, prowadzące do ma-

terialnej i niematerialnej deprywacji; 

 przejawiają się brakiem udziału lub niskim udziałem w takich 

systemach społecznych, jak: rynek pracy, edukacja, opieka 
medyczna, zabezpieczenie społeczne; 

 odnoszą się do załamania stosunków społecznych, rodzin-

nych, utraty poczucia sensu życia i tożsamości; 

 niosą zagrożenie powielania modelu i dziedziczenia cech wa-

runkujących pokoleniowy charakter wykluczenia
88

.  

Na podobne prawidłowości zwraca się uwagę także w polskich doku-

mentach. W Narodowej Strategii Integracji dla Polski przyjęto następu-
jące założenia: 

                                                        
85 Tamże. 
86 Human Security Report 2005: War and Peace in the 21st Century, New York 2005. 
87 Ch. Gore, J. B. Figueiredo, Wykluczenie społeczne…, op. cit., s. 11. 
88 Za: R. Szarffenberg, Marginalizacja i wykluczenie…, op. cit. 
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 Definicja wykluczenia społecznego przyjęta w dokumencie 

powołującym Zespół Zadaniowy ds. Reintegracji Społecznej, 

gdzie wykluczenie społeczne to niepodejmowanie zwyczajo-
wej i społecznie akceptowanej drogi życiowej lub wypadanie 

z niej albo też brak lub ograniczenie możliwości uczestnic-

twa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji pu-
blicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszyst-

kich, a szczególnie dla osób ubogich
89

. 

 Definicja wykluczenia społecznego wypracowana w ramach 

prac Grupy Drugiej Zespołu Zadaniowego ds. Reintegracji 

Społecznej: wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwia-

jąca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodne z 
prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr pu-

blicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i 

zdobywanie dochodów w godny sposób
90

.  

W tym podejściu należy wskazać następujące elementy: 

 Sytuacja wykluczająca będąca splotem czynników czy wa-

runków wykluczających (odpowiedź na pytanie: co/kto wy-

klucza?); 

  Jednostka wykluczana, czyli osoba lub grupa znajdująca się 

w sytuacji wykluczającej (odpowiedź na pytanie: „kto” jest 

wykluczany?); 

 Zgodne z prawem społeczne funkcjonowanie, korzystanie z 

zasobów publicznych i zabezpieczanie własnej egzystencji w 

godny sposób, co w wyniku sytuacji wykluczającej jest 
uniemożliwione lub znacznie utrudnione (odpowiedź na py-

tanie: z czego wykluczana jest dana jednostka?). Pełnienie ról 

społecznych (m.in. rodzinnych, zawodowych, obywatelskich, 
towarzyskich), korzystanie z zasobów publicznych (m.in. do-

bra, usługi, infrastruktura) i godne zabezpieczanie egzystencji 

(zdobywanie dochodów i gromadzenie zasobów) są ze sobą 

ściśle powiązane
91

. 

W tym kontekście człowiek marginalny jest jednostką pozbawioną zako-

rzenienia w kulturze dominującej i szans wyboru (brak uczestnictwa) z 

                                                        
89 Narodowa Strategia Integracji Społecznej…, op. cit., s. 21-22.  
90 Tamże, s. 21-22.  
91 Tamże, s. 23. 
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racji niewystarczających kompetencji osobowych i intelektualnych. W 

świetle bogatej literatury przedmiotu marginalizacja jawi się zatem jako 
rezultat działania zróżnicowanych przyczyn: gospodarczych, ekono-

micznych, politycznych, cywilizacyjnych czy oświatowych. Taki stan 

rzeczy, mimo swojego osobowego ukonstytuowania, jest skutkiem zło-
żonych procesów społecznych, mających swoje terytorialne zakorzenie-

nie. Stąd też pojęcie obszarów zmarginalizowanych sprowadza się do 

takiego właśnie ich nominalnego określenia; są to: obszary wiejskie (te-
reny położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 

tys. mieszkańców, zdegradowane dzielnice miast i obszary poprzemy-

słowe oraz powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitaliza-

cji. Zatem w jego określeniu zwraca się uwagę na aspekt terytorialny, 
podkreślając natężenie czynników narażających zamieszkujące je jed-

nostki i grupy na wykluczenie społeczne. Podobnie ten problem jest 

określany w Narodowej Strategii Integracji Społecznej. W dokumencie 
tym stwierdza się, że można mówić o osobach wykluczonych terytorial-

nie i zalicza się do nich ludzi pochodzących z najbiedniejszych obszarów 

kraju na szczeblu subregionów, dotkniętych problemami związanymi 

z ich peryferyjnym położeniem, ograniczoną dostępnością, brakiem pod-
stawowej infrastruktury, zacofaniem społeczno-ekonomicznym, tenden-

cją do deindustrializacji, niskim poziomem rozwoju edukacji, brakiem 

zaplecza administracyjnego, wysokim poziomem bezrobocia, pogarsza-
jącymi się warunkami mieszkaniowymi i warunkami życia, trudnym 

dostępem do usług użyteczności publicznej, brakiem warunków sprzyja-

jących rozwojowi technologicznemu oraz ogromną liczbą ludności, nale-
żącej do grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Za określeniem obszarów zmarginalizowanych stoi kilka istotnych prze-
słanek. Marginalizacja społeczna i ekonomiczna wielu regionów naszego 

kraju to zjawisko trwałe. Dotyczy przede wszystkim obszarów wiejskich 

oraz wiejsko-miejskich. Jej przejawem są: wysoka stopa bezrobocia, 
niski poziom wykształcenia, mała mobilność zawodowa społeczności 

lokalnych; w przypadku środowisk wiejskich w grę wchodzi dodatkowo 

niska kreatywność mieszkańców takich terenów w zakresie poszukiwa-

nia pozarolniczych źródeł utrzymania. Taki stan rzeczy wynika ze słabej 
infrastruktury wspomnianych obszarów. Słabo rozwinięta baza w połą-

czeniu ze słabymi możliwościami finansowymi samorządów podtrzymu-

ją niskie wskaźniki zatrudnienia, a przez to − kapitał społeczny regio-
nów. 

Można spekulować, że rodziny o niskich dochodach, w szczególności 
rodziny niepełne, nie są w stanie zaspokajać swoich potrzeb na wystar-
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czającym poziomie. Zakłada się, że związane z tym frustracje prowadzą 

ludzi do błędów wychowawczych czy nierozsądnych zachowań rodzi-
cielskich; można zatem stwierdzić, że problem przemocy wobec dzieci 

lub zaniedbania i doświadczanie ubóstwa (zwłaszcza z racji zamieszki-

wania na obszarach zmarginalizowanych) są od siebie zależne
92

. Ta za-
leżność dotyczy również stylu wychowawczego rodziców. Rodzice po-

zostający bez pracy są bardziej skłonni używać przemocy (zwłaszcza 

fizycznej) jako środka wychowawczego
93

. Tak w najogólniejszym skró-
cie można scharakteryzować czynniki warunkujące potencjalne zaburze-

nia i problemy w funkcjonowaniu osób dorosłych zamieszkujących ob-

szary zmarginalizowane.  

Odnosząc się do dzieci i młodzieży z omawianego obszaru, należy pod-

kreślić, że wzrastanie na obszarach zmarginalizowanych związane jest z 
doświadczaniem oraz przyswajaniem tak zwanej „kultury ubóstwa”, 

czyli wartości, symboli właściwych dla niższych warstw społecznych, 

ludzi o niskim statusie społecznym. Są one wypadkową takich czynni-

ków, jak: wykształcenie, status na rynku pracy, wykonywany zawód czy 
struktura rodziny. Mając na względzie specyfikę zorganizowania społe-

czeństw, należy podkreślić, że ludzie o podobnym statusie społecznym 

zamieszkują te same obszary: osiedla czy ulice. Wspomniane podobień-
stwo w doświadczaniu wykluczenia sprawia, że za autorami Narodowej 

Strategii Integracji Społecznej można wskazać kilka grup osób narażo-

nych na ekskluzję i doświadczających jej oraz kilka grup związanych z 

tym obszarów działania (Tabela 6). W szczególności wskazuje się na 
następujące grupy:  

 Osoby długotrwale bezrobotne – to osoby, które w okresie 

ostatnich 2 lat łącznie przez 12 miesięcy były zarejestrowane 

w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne. Przyczyny 

tego stanu rzeczy mogą być różnorodne: brak ofert pracy w 

danej profesji, brak albo niski poziom kwalifikacji lub umie-
jętności uniemożliwiający podjęcie pracy, bierność zawodo-

wa, praca w tak zwanej szarej strefie. 

                                                        
92 R.L. Bing, Home Is Where the Hurt Is: Child Abuse and Delinquency, [w:] M.D. 

McShane, F.P. Williams (eds.), Youth Violence And Delinquency, Praeger, London 

2007, vol. 1, s. 31. 
93 K.S. Slack, J.L. Holl, M. McDaniel, J. Yoo, K. Bolger, Understanding the risks of 

child neglect: An Exploration of Poverty and Parenting Characteristics, Child Mal-
treatment, 2004 No 9, s. 395-408. 
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 Kobiety powracające na rynek pracy po urlopach macierzyń-

skich lub wychowawczych – to grupa, która składa się za-

równo z kobiet, które korzystają z urlopu macierzyńskiego 
i/lub wychowawczego ze względu na poród i opiekę nad 

dzieckiem, jak również kobiet, które utraciły już wcześniej 

zatrudnienie i aktualnie zajmują się jedynie wychowywaniem 
dziecka. Okres pozostawania bez pracy stanowi dla kobiet 

mających dzieci istotną lukę w życiu zawodowym, społecz-

nym, jest też barierą w dalszym kształceniu. W kontekście 
analizy problemu w środowiskach wiejskich należy w tym 

miejscu podkreślić niski poziom możliwości zatrudnienia po-

za własnym gospodarstwem rolnym. W przypadku obszaru 

realizacji projektu należy wskazać istotne czynniki wzmac-
niające ten problem (słabe gleby na terenie województwa, 

dominacja małych, niskodochodowych gospodarstw, produk-

cja rolna o zazwyczaj niskim poziomie technologicznym, a 
przez to jeszcze mniej efektywna). 

 Osoby opuszczające więzienia – w Narodowej Strategii Inte-

gracji Społecznej przyjęto taki termin, dookreślając go wą-
sko, zakładając, że tę grupę stanowią osoby, które zakończyły 

odbywanie kary pozbawienia wolności, opuszczają zakłady 

karne, areszty śledcze i wchodzą na rynek pracy. Poza proce-
sem readaptacji do otoczenia społecznego sytuacja tej grupy 

generuje wiele dodatkowych problemów społecznych i za-

wodowych, takich jak: brak ofert pracy, stygmatyzacja spo-

łeczna, problemy z integracją społeczną, skłonność do konty-
nuacji życia przestępczego. Również w odniesieniu do grupy 

docelowej powyższy czynnik można rozpatrywać dwojako, 

jako pośrednie doświadczanie problemu (bliska osoba z ro-
dziny, np. ojciec, jest osobą opuszczającą więzienie) lub bez-

pośrednie. Należy przez to rozumieć, że osoba z grupy doce-

lowej była objęta oddziaływaniem zarówno penitencjarnym 
(areszt śledczy, zakład karny), jak i środkami wychowaw-

czymi o charakterze restrykcyjnym (nadzór kuratora) czy no-

szącym znamiona izolacji (umieszczenie w ośrodku wycho-

wawczym, ośrodku socjoterapii czy zakładzie poprawczym). 
Z racji rozpiętości wieku, w jakim stosuje się te środki, oba 

wymiary powinny być brane pod uwagę. Osoby niepełno-

sprawne – w opisie Narodowej Strategii Integracji Społecznej 
to grupa bardzo zróżnicowana, zatem trudno o jej precyzyjną 
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charakterystykę. Przyjmuje się określanie zjawiska ze wzglę-

du na rodzaj i stopień niepełnosprawności; analizuje się ten 
problem ze względu na to, czy jest to cecha wrodzona, czy 

nabyta przez jednostkę (np. skutek urazu spowodowanego 

wypadkiem czy skutek choroby). Osobną kwestię stanowi 
problem diagnozowania zaniedbań w realizacji programu na-

uczania oraz interpretowanie ich jako przejawu niepełno-

sprawności intelektualnej. 

 Osoby zagrożone eksmisją z zamieszkiwanych lokali – w tej 

sytuacji niski dochód albo jego brak decyduje o obniżeniu 

poziomu życia oraz zaspokajania potrzeb. Sprowadza się do 
stopniowego umniejszania wydatków. O ile niepodobna zre-

zygnować z zakupu artykułów spożywczych, o tyle zwleka-

nie z czynszem wsparte odwlekaniem przez służby społeczne 
wyciągania konsekwencji powoduje popadanie osób margina-

lizowanych w zadłużenie w wyniku nieregulowana opłat za 

czynsz. Zagrożenie eksmisją powoduje minimalizowanie 

działań na rzecz prowadzenia i utrzymania gospodarstwa do-
mowego z racji coraz bardziej realnej wizji jego utraty. 

 Osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków – są to osoby 

o trudnych w określeniu regułach postępowania, cechujące 

się apatią, nihilizmem, niechęcią do aktywności z jednej, a 

nadmierną agresją i przemocą − z drugiej strony. W obu 

przypadkach stanowią niestabilny element systemu rodzinne-
go, ponieważ pogłębiają jego dysfunkcję. Takie osoby jako 

potencjalni pracownicy wzbudzają niechęć pracodawców ze 

względu na idącą w parze z uzależnieniem niesumienność, 
niedokładność wykonywanej pracy, notoryczne spóźnienia i 

nieobecności, przebywanie w zakładzie pracy pod wpływem 

substancji zmieniającej świadomość, co niesie ryzyko wy-

padku w drodze do i z pracy, jak również w samym zakła-
dzie. Nawet podjęcie terapii budzi u pracodawcy ograniczone 

zaufanie. 
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Tabela 6. Wymiary analizy wykluczenia społecznego 

 
Źródło: Narodowa Strategia Integracji Społecznej. 

Poza wymienionymi grupami wskazuje się dodatkowo na inne czynniki, 

takie jak: bezdomność, osoby bezrobotne po 50. roku życia, imigranci 
zarobkowi pracujący w tak zwanej szarej strefie oraz przedstawiciele 

romskiej mniejszości etnicznej
94

. Z racji tematyki opracowania oraz w 

perspektywie danych o zatrudnieniu okazuje się, że młody wiek, który 
powinien być atutem przy zatrudnieniu, staje się w ostatnich latach bala-

stem utrudniającym wejście na rynek pracy. Świadczą o tym dane staty-

styczne przywoływane we wstępie niniejszego raportu. Należy także 
zwrócić uwagę na fakt, że zamieszkiwanie na obszarach zmarginalizo-

wanych niesie za sobą kumulowanie czynników intensyfikujących zja-

wisko marginalizacji i wykluczenia. Bywa zatem, że osoba zamieszkują-

ca obszary zmarginalizowane jest w większym stopniu narażona na do-
świadczanie długotrwałego bezrobocia. Wzrasta też w jej przypadku 

ryzyko nadużywania, a nawet uzależnienia od alkoholu i innych środków 

zmieniających świadomość. Reasumując: w terminie „obszary zmargina-
lizowane” zawierają się złożone losy ludzkie, gdzie niedostatki w infra-

strukturze na określonym terytorium przyczyniają się do uwikłania jed-

nostek i grup w procesy ekskluzji. To z kolei rzutuje na jakość wypeł-

nianych przez młodzież typowych ról społecznych, sprowadzających się 
do edukacji oraz rynku pracy. 

                                                        
94 Tamże. 
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Zdaniem Elżbiety Tarkowskiej, zasadnie można w tym kontekście wska-

zać trzy rodzaje marginalizacji prowadzące do wykluczenia głównie 
powiązanego z ubóstwem, a są to: 

 wykluczenie ze sfery pracy; 

 wykluczenie ze sfery edukacji, kultury, dostępu do informa-

cji; 

 wykluczenie przestrzenne, związane z mieszkaniem na wsi  

i w małych miejscowościach
95

. 

Odnosząc się do kwestii kulturowego wymiaru marginalizacji, można za 

Marią Czerepaniak-Walczak stwierdzić, że marginalizacja kulturowa jest 

następstwem niskich aspiracji i wąskich umiejętności, dominacji ograni-
czonych kodów kulturowych i braku kompetencji komunikacyjnych, 

(…) a przejawem takich właściwości człowieka jest m.in. analfabetyzm 

funkcjonalny
96

.  

W kontekście drugiego z wymienionych obszarów w ostatnich latach w 

analizach problemu wykluczenia i marginalizacji wskazuje się nowy 
wymiar wykluczenia społecznego – cyfrowy. Jest on traktowany dwoja-

ko. Z jednej strony związany jest z barierami dostępu do nowych techno-

logii (komputerów, Internetu, telefonów komórkowych), z drugiej zaś − 

łączony jest z poziomem kompetencji w obszarze wiedzy i umiejętności 
(zwłaszcza informatycznych) użytkowników

97
. 

Problem dynamiki zmian strukturalnych rzutujących na marginalizację i 

wykluczenie młodzieży poruszono także w raporcie Młodzi 2011
98

. Au-

torzy starali się zinterpretować specyfikę relacji pokoleniowych w kon-

tekście społecznej zmiany. To założenie zaprezentowano graficznie na 
wykresie 3. W komentarzu do wykresu autorzy stwierdzają, że w pierw-

szym (A) znalazły się rodziny tworzone przez osoby o wysokich statu-

sach i równie wysokich aspiracjach życiowych (rodziny inteligenckie, 
wyższych rangą pracowników umysłowych), nie tylko akceptujące kie-

runek zmian dokonujących się w kraju, lecz również dysponujące osobi-

                                                        
95 E. Tarkowska, Kategoria wykluczenia społecznego a polskie realia, [w:] M. Orłowska 

(red.), Skazani na wykluczenie, Warszawa 2005, s. 21.  
96 M. Czerepaniak-Walczak, Daleko od… szansy, Szczecin 1999, s. 31. 
97 Szerzej o wykluczeniu cyfrowym: D. Batorski, Korzystanie z technologii informacyj-

no-komunikacyjnych, [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2009. 
Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2009, s. 281 i n. 

98 K. Szafraniec (red.), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 
2011. 



45  

Sytuacja młodzieży z obszarów zmarginalizowanych 

 

 

stym kapitałem (intelektualnym, mentalnym, materialnym), umożliwia-

jącym realizację własnych wysokich aspiracji życiowych i zamierzeń. 
Pole „środkowe” (B) wypełniali ci, którzy mieli nieco niższy – średni – 

status (urzędnicy, pracownicy techniczno-biurowi, świadczący wykwali-

fikowane usługi, bogatsi rolnicy). Zmiany systemowe akceptowali w 
nieco mniejszym stopniu, a ich identyfikacje polityczne miały wyraźnie 

hybrydalny charakter. Aspiracje życiowe były niewiele niższe, lecz w 

odróżnieniu od grup reprezentujących pierwsze pole nie dysponowali oni 
takim kapitałem, który pozwoliłby osiągać stawiane sobie życiowe cele 

bez większych napięć. Pole trzecie (C) gromadziło osoby o najniższym 

statusie (rolnicy, robotnicy, renciści, osoby bezrobotne). Ich aspiracje 

były zdecydowanie najniższe, związane głównie z oczekiwaniem bez-
pieczeństwa socjalnego, lecz również z nadziejami na poprawę standardu 

życia. Jako jedyni nie akceptowali zachodzących w Polsce przemian i 

zdradzali wyraźną tęsknotę za minionym, socjalistycznym porządkiem 
społecznym lub swoiście polskim upodobaniem demokracji (jako ładu 

gwarantującego dobrobyt i bezpieczeństwo socjalne). Nie dysponowali 

też żadnym kapitałem, który mógłby przekształcić ich aspiracje w sku-

teczne działanie
99

. 

Opisując dynamikę zależności pomiędzy tymi trzema wymiarami poko-
lenia, autorzy precyzyjnie określają specyfikę dynamiki każdej z grup, 

sprowadzającą się do wygenerowania specyficznych, a zarazem odmien-

nych społeczno-kulturowo światów wyznaczających ramy rozwojowe. 

W opisie młodzieży z pierwszej grupy stwierdzają, że młodzież funkcjo-
nująca w pierwszym polu (A) zdradzała bardzo wysokie i niekonwen-

cjonalne aspiracje życiowe. Planowała i realizowała długie strategie 

edukacyjne, uwzględniające ukończenie studiów wyższych. Ich antycy-
pacyjnie (innowacyjnie) nastawieni rodzice, z wysokim statusem spo-

łecznym, wspierali swoje dzieci całym kapitałem, jakim dysponowali 

(intelektualnym, społecznym, materialnym, mentalnym), używając do 
tego równie antycypacyjnych procedur. Fundowali w ten sposób swoim 

dzieciom niezwykły skok do przodu – w stosunku do rówieśników i w 

stosunku do siebie (na rysunku linia AA’)
100

. 

 

 

                                                        
99 Tamże, s. 25. 
100 Tamże. 
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Wykres 3. Dynamika relacji międzypokoleniowych w warunkach  

społecznej zmiany 

 
Źródło: K. Szafraniec (red.), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warsza-
wa 2011. 

W opisie grupy „średniej” (B) zwracają uwagę, że w tym przypadku 
młodzieżowe aspiracje były równie wysokie (lub niewiele niższe), ale 

bardziej konwencjonalne. Młodzież stamtąd planowała zazwyczaj dłuż-

sze strategie edukacyjne, obejmujące studia wyższe, faktycznie jednak 
realizowała krótszy lub prostszy wariant wykształcenia (szkoła średnia, 

pomaturalna, studia I stopnia, uczelnia z łatwiejszym dostępem). Otwarci 

na zmiany rodzice (pracownicy umysłowi ze statusem średniego wy-

kształcenia) zaszczepiali swoim dzieciom życiowe ambicje, lecz nie 
dysponowali kapitałem, który dokonałby skutecznego przełożenia ich 

oczekiwań i ambicji na powodzenie życiowe dzieci. Ich inwestycje, 

głównie o wychowawczym charakterze, podtrzymywały w dzieciach 
optymizm i wiarę we własne możliwości, nie gwarantowały jednak sku-

tecznej adaptacji do nowej rzeczywistości i osłabiały szanse powodzenia 

w świecie sukcesu. Oznaczało to możliwość awansu (w stosunku do 

rodziców, ale i niektórych rówieśników), choć znacząco mniejszą niż 
w grupie pierwszej. 

Ze względu na tematykę niniejszego opracowania na szczególną uwagę 

zasługuje młodzież z ostatniej z wyróżnionych przez autorów opracowa-

nia grupy. Ich zdaniem, młodzież z trzeciego pola (C) miała najniższe 

aspiracje, nie na tyle jednak niskie, by nie ujawniały one chęci awansu i 
ukrytych możliwości tej grupy. Nie planuje się tu generalnie długich 

strategii edukacyjnych (w czym mogą mieć swój udział procesy autose-

lekcji i autostygmatyzacji), niemniej marzenia o dobrobycie są wyraźne. 
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Rodzice (pracownicy o niskich kwalifikacjach lub bezrobotni) z trudem 

odnajdywali się w nowych realiach, stali się ich ofiarą. Fundowali więc 
dzieciom głównie resentymenty i roszczeniowe nastawienie wobec ży-

cia. Nie dysponowali też żadnym kapitałem (materialnym, mentalnym), 

który pomógłby w awansie ich dzieciom. Bierni i pesymistycznie nasta-
wieni do życia, skutecznie przenosili te cechy na własne dzieci. Procesy 

te, podkreślające jedynie główne trendy, zapowiadały – z jednej strony – 

rosnący dystans między pokoleniami, z drugiej zaś − pogłębiające się 
zróżnicowanie w pokoleniu młodzieży

101
. 

Z opisu ostatniej z grup, będącej zarazem celem niniejszego projektu, 
wynika, że posiada ona szereg ograniczeń w wysokim stopniu blokują-

cych możliwość przezwyciężenia mechanizmów marginalizacji prowa-

dzących do wykluczenia społecznego. Szczegółowej charakterystyki 
tych procesów dokonał w swoim opracowaniu Marek Liciński, wskazu-

jąc na dysfunkcje nie tylko w obszarze samych osób marginalizowanych, 

ale także całego systemu pomocy społecznej i edukacji
102

.  

Dzieci i młodzież ze środowisk marginalizowanych mają zazwyczaj 

ubogie dziedzictwo kulturowe oraz intelektualne. Takie dzieci rzadko 

korzystają z przedszkoli, przez co narastają różnice w przygotowaniu 
dzieci do nauki szkolnej. Z racji wszechogarniającej polityki zaciskania 

pasa szkoły ograniczają swoje funkcje środowiskowe i wychowawcze, z 

kolei placówki upowszechniania kultury i sportu zostały skomercjalizo-
wane (duże miasta) lub zlikwidowane (małe miasteczka i wsie), co ogra-

nicza możliwości twórczego spędzania czasu wolnego czy uczestnictwa 

w nieformalnych formach edukacji poza murami szkoły. W samych 
szkołach nauczyciele koncentrują się przede wszystkim na dydaktyce, 

z kolei determinujące pracę szkół rankingi zwiększają presję na rozwią-

zanie poprzez eliminowanie problemu uczniów słabych i sprawiających 

kłopoty. Szkoły borykają się z problemem braku niezbędnej w przypad-
ku takich uczniów indywidualizacji nauczania i wychowania; ten pro-

blem jest tym większy, im bardziej zmarginalizowane jest środowisko 

pracy (np. osiedla mieszkań komunalnych). Wskutek zaniżania kryte-
riów promowania do następnej klasy system szkolny przyczynia się do 

wzrostu zaległości szkolnych uczniów słabych, a w efekcie – wypadnię-

                                                        
101 Tamże, s. 26. 
102 M. Liciński, Uwagi krytyczne…, op. cit. 
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cia z systemu szkolnictwa, co skazuje ich nie tylko na marginalizację, ale 

i wykluczenie
103

.  

Odnosząc się do systemu opieki zdrowotnej nad środowiskami margina-
lizowanymi i podlegającymi wykluczeniu społecznemu, należy wskazać 

kilka istotnych faktów. Rodziny z takich środowisk mają niską kulturę 

zdrowotną (prowadzą niezdrowy tryb życia, często ma miejsce problem 

uzależnienia, są nieleczone schorzenia itd.). Członkowie takich rodzin 
praktycznie nie korzystają ze zbiurokratyzowanej służby zdrowia (mają 

braki w dokumentacji, nie mają ubezpieczeń itp.). Dzieci i młodzież z 

tych rodzin są objęte opieką zdrowotną w szczątkowej formie (brak 
opieki medycznej w szkołach, brak badań, szczepień). Ponadto takie 

rodziny nie mają środków na leczenie ani rehabilitację (zakup leków, 

okularów, sprzętu rehabilitacyjnego, usługi stomatologiczne, logope-
dyczne itp.), co zazwyczaj pogłębia problemy zdrowotne

104
.  

Charakteryzując system pomocy społecznej oraz jego działania na rzecz 
środowisk marginalizowanych, należy zwrócić uwagę na niski wskaźnik 

udzielania świadczeń pozaobligatoryjnych, przewagę biernych form 

pomocy społecznej, braki środowiskowej pracy socjalnej. Pracownicy 

socjalni w znikomym stopniu są w stanie motywować beneficjentów do 
zmiany w funkcjonowaniu, co więcej, zarzuca się im znaczną arbitral-

ność, dyrektywność, a nawet arogancję w kontakcie z rodzinami margi-

nalizowanymi. Zdarza się, że pomoc społeczna kieruje dzieci do stacjo-
narnych placówek opiekuńczych z powodu biedy w rodzinie naturalnej, 

natomiast dzieci sprawiające problemy wychowawcze − do stacjonar-

nych placówek opiekuńczych przed dostatecznym wykorzystaniem moż-
liwości wsparcia rodziny w środowisku. Są to rażące błędy w postępo-

waniu, świadczące o braku pomysłów na metodyczne działanie w takich 

sytuacjach. Problem wynika w znacznej mierze z tego, że nie istnieje 

system oceny efektywności pracy służb społecznych. Sprowadza się on 
przede wszystkim do wymiaru ilościowego w zbiurokratyzowanej for-

mie, a nie jakościowego, w którym byłaby brana pod uwagę kwestia 

dynamiki zmian w środowisku rodzinnym beneficjenta
105

. 

Wskazane wyżej cechy oraz czynniki dookreślają sytuację współczesnej 

młodzieży w Polsce, w szczególności zamieszkującej obszary zmargina-
lizowane. Stanowią złożony konglomerat czynników ekonomicznych, 

                                                        
103 Tamże. 
104 Tamże. 
105 Tamże. 
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społecznych i kulturowych rzutujących na styl życia młodzieży zagrożo-

nej bądź doświadczającej zjawiska ekskluzji. Stanowią zarazem znako-
mite wyjaśnienie konieczności podjęcia działań na rzecz poszukiwania 

alternatywnych form wejścia młodego pokolenia na rynek pracy, form 

minimalizujących zgubne skutki doświadczeń warunkowanych środowi-
skowo, jak również realnego zagrożenia wykluczeniem społecznym. 

Odnosząc się do sytuacji na rynku pracy, należy podkreślić, że w perspe-
ktywie międzynarodowej dane statystyczne na temat zatrudnienia ukazu-

ją nasz kraj w stosunkowo trudnym położeniu, pomimo (co zakrawa na 

paradoks) najlepszych wskaźników ekonomicznych za 2011 rok wśród 
krajów Unii. Z jednej strony możemy się poszczycić najwyższą warto-

ścią wzrostu PKB, z drugiej jednak strony nadal należymy do obszaru 

zagrożonego ubóstwem. Widać to choćby po informacji na temat wskaź-
ników określających skalę ubóstwa w krajach OECD w odniesieniu do 

jednostek i gospodarstw domowych pozostających bez pracy. W obu 

przypadkach Polska plasuje się w niechlubnej czołówce, jako jedyny kraj 

OECD. 

Według danych Eurobarometru, Polska z zagrożeniem ubóstwem plasuje 

się w średniej wartości. Ten pozornie przeciętny (a zarazem uśredniony) 
wskaźnik jest jednak niepokojący. Należy pamiętać, że o regionie Polski 

Wschodniej mówi się jako o jednym z najuboższych regionów zjedno-

czonej Europy, a jest to obszar podstawowy dla planowanych działań na 
rzecz poprawy sytuacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecz-

nym. Tym można wytłumaczyć sytuację młodych długotrwale bezrobot-

nych − w porównaniu ze średnią unijną procent bezrobotnych według 
wyróżnionych grup wiekowych w ogólnej populacji długotrwale bezro-

botnych jest w naszym kraju wyższy o 10 punktów. Ta prawidłowość 

dotyczy również wyróżnionej grupy młodzieży (15-24 lat), gdzie war-

tość wskaźnika oscyluje około 35% (średnia dla Unii Europejskiej to 
nieco ponad 25%).  

Odnosząc się do sytuacji w Polsce, należy zwrócić uwagę na niepokoją-

co wysoki wskaźnik bezrobocia wśród osób do 24. roku życia. Co praw-

da, według tych danych problem w równym stopniu dotyczy przedstawi-

cieli obojga płci; należy jednak podkreślić, że wykres zawiera dane na 
temat osób poszukujących pracy, a nie bezrobotnych w ogóle. Prawdo-

podobnie zatem młode kobiety są mniej aktywne na rynku pracy. 

W odniesieniu do wykształcenia można zauważyć korelację pomiędzy 
poziomem wykształcenia a osobami poszukującymi pracy. Wraz ze 

wzrostem poziomu wykształcenia maleje wartość wskaźnika procento-
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wego dla osób poszukujących pracy. Należy zatem założyć, że wiedza 

jednak może stanowić antidotum na doświadczanie bezrobocia. 

Należy podkreślić, że aktywność młodzieży w Polsce ukierunkowana 
jest przede wszystkim na edukację. Tym między innymi można zatem 

tłumaczyć stosunkowo niską wartość stopy bezrobocia grupie 15-17 lat. 

Należy jednak zwrócić uwagę na wzrost wskaźnika dla tej grupy w 2010 

roku, i to niemal trzykrotnie wobec wartości z 2009 roku. To niepokoją-
ce zjawisko, należy je poddawać wnikliwej obserwacji. Dominujące 

grupy wiekowe w tym zestawieniu to 18-19 lat oraz 20-24 lata 

z przewagą pierwszej z nich, co ma tendencję stałą. Niestety, pomimo 
rozlicznych działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, realizowa-

nych w Polsce w ostatnich latach, nie widać wyraźnej tendencji spadko-

wej w przypadku wyróżnionych grup. Wyjątek stanowi grupa wiekowa 
20-24 lata, jednak dynamika tego procesu jest w tym przypadku nieregu-

larna. W tym miejscu warto przeanalizować dane na temat młodych bez-

robotnych z województwa podlaskiego (tabela 7.).  

Tabela 7. Osoby bezrobotne do 25. roku życia według wykształcenia, 

czasu pozostawania bez pracy i stażu pracy w stosunku do bezrobotnych 

ogółem według stanu na dzień 31.12.2009 r. 

 
Źródło: Młodzi na rynku pracy, Białystok 2010. 

 



51  

Sytuacja młodzieży z obszarów zmarginalizowanych 

 

 

Wynika z nich, że ze względu na wykształcenie mamy częściowo po-

twierdzenie tendencji ogólnopolskich. Największą liczbę bezrobotnych 
do 25. roku życia ze względu na wykształcenie uzyskano (według warto-

ści) wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, 

średnim ogólnokształcącym oraz do gimnazjalnego włącznie. Jeśli 
uwzględnić zmiany demograficzne w społeczeństwie polskim, potwier-

dza to wzrost stopy bezrobocia wśród osób o najniższym poziomie wy-

kształcenia. Szczególnie niepokojący (chociaż po części zrozumiały) jest 
wskaźnik dla osób z wykształceniem ogólnokształcącym; to niemal po-

łowa ogółu osób bezrobotnych z takim wykształceniem. Znaczące są 

wartości dla osób z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym. 

Wysoki wskaźnik bezrobocia w tej grupie młodzieży świadczy o nie-
przystawalności systemu kształcenia zawodowego do wymogów gospo-

darczych regionu oraz o labilności młodych ludzi na rynku pracy.  

Podobnie kształtuje się struktura badanej na potrzeby raportu młodzieży 

w kontekście wykształcenia (wykres 4.).  

Wykres 4. Wykształcenie młodzieży z obszarów zmarginalizowanych 

 
Źródło: badania własne. 

Najliczniejszą w tym aspekcie grupę stanowi młodzież do gimnazjum 
włącznie. Wraz z osobami o wykształceniu podstawowym stanowili oni 

46% ogółu badanych. Kolejną pod względem liczebności grupą jest 

młodzież z zasadniczych szkół zawodowych (26%) oraz techników 
(19%). Najmniej osób wywodzi się z liceów oraz szkół wyższych (łącz-

nie 9% ogółu badanych). Po tym zestawieniu można wnioskować, że 

młodzież z obszarów zmarginalizowanych preferuje przede wszystkim 

możliwie najniższe szczeble edukacji, zaś szansa na awans społeczny 
oparty na solidnym wykształceniu jest w ich przypadku mało realna. W 

efekcie w przypadku braku realizacji innych niż dotychczasowe działań 
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należy się liczyć z podtrzymywaniem przez badanych uzyskanego w 

środowisku niskiego statusu społecznego oraz wzrostem zagrożenia wy-
kluczeniem społecznym.  

„Edukacyjna pułapka”, czyli odwlekanie wejścia na rynek pracy nawet 

na zasadzie przyuczenia do zawodu, jest wyraźnie dostrzegalna 

w kolejnym zestawieniu (tabela 8.). W ogólnym zestawieniu widać, że 

najliczniejszą grupę stanowią osoby bez wykształcenia średniego oraz 
długotrwale bezrobotne. Paradoksalnie, w przypadku młodzieży zdecy-

dowanie dominującą grupę stanowią osoby bez doświadczenia zawodo-

wego. To po raz kolejny podkreśla niski poziom kwalifikacji zawodo-
wych polskiej młodzieży. Potwierdza zarazem wskazywany wcześniej 

brak koherencji systemu kształcenia z potrzebami rynku pracy. Sprawia, 

że społeczeństwo (a Podlasie jako region − w szczególności) doświadcza 
tego problemu w wysokim stopniu. 

Tabela 8. Bezrobotni do 25. roku życia w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy 

Źródło: Młodzi na rynku pracy, Białystok 2010. 

Dane z kolejnego wykresu (wykres 5.) potwierdzają przypuszczenie co 

do eksplanacji bierności zawodowej adolescentów. W grupie młodzieży 

dominującym czynnikiem wpływającym na bierność zawodową jest 

nauka. Jak wcześniej stwierdzono, dominujący w Polsce model eduka-
cyjny opiera się na nadmiernie rozbudowanym encyklopedyzmie, przy 

jednoczesnym minimalizowaniu roli praktycznej nauki zawodu. To ko-

lejny czynnik podtrzymujący słabą pozycję młodzieży na rynku pracy, a 
w efekcie − zwiększenie zagrożenia wykluczeniem społecznym. Wspo-

mnianą prawidłowość potwierdzają także dane uzyskane w trakcie badań 

na rzecz niniejszego opracowania.  
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Wykres 5. Przyczyny bierności zawodowej młodych ludzi w Polsce  

 
Źródło: K. Szafraniec (red.), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warsza-
wa 2011. 

W charakterystyce sytuacji badanych na rynku pracy (wykres 6.) mieli 

oni możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi. Należy podkreślić, że 

ponad 80% respondentów stwierdziło, że uczy się w systemie stacjonar-

nym lub zaocznym, zaś 37% przyucza się do zawodu. Wydaje się to 
potwierdzać przywoływaną wyżej tezę o rozłącznym traktowaniu przez 

badaną młodzież edukacji i pracy. Co więcej, należy przypuszczać, że 

uczęszczanie do szkoły staje się swoistą formą wydłużenia moratorium, 
przedłużenia młodości, zaś nauka zawodu jest postrzegana jako element 

mało godny uwagi.  

W ramach realizowanego projektu (którego elementem jest niniejsze 

opracowanie) szczególną uwagę zwrócono na sektor rzemiosła i usług. 

To ten element rynku pracy, który nie cieszy się zbytnim zainteresowa-
niem młodzieży. Zapytano badanych o ten stan rzeczy, zaś uzyskane 

wyniki zawiera wykres 7. 
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Wykres 6. Sytuacja młodzieży z obszarów zmarginalizowanych na rynku 

pracy 

 
Źródło: badania własne. 

Wykres 7. Przyczyny niechęci do pracy w sektorze rzemiosła i usług w  
opinii młodzieży z obszarów zmarginalizowanych 

 
Źródło: badania własne. 

Podmiotem badań była młodzież z obszarów zmarginalizowanych. Zda-

niem respondentów główną przyczyną niepodejmowania pracy w sekto-

rze rzemiosła i usług jest brak miejsc pracy. Należy pamiętać, że mło-

dzież ta ma szczególnie utrudniony dostęp do pracy z racji słabo rozwi-
niętej infrastruktury, jak również stygmatu miejsca zamieszkania. Tym 

należy tłumaczyć uzyskany wynik. Kolejne wskazania dotyczyły niskie-

go wynagrodzenia oraz niskiego prestiżu takich profesji. Pierwszy aspekt 
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to wypadkowa dużych oczekiwań finansowych młodzieży wobec miej-

sca zatrudnienia, z kolei to najprawdopodobniej skutek pragnienia bycia 
„kimś” (znaczącym, cieszącym się prestiżem społecznym).  

Z badań przeprowadzonych w projekcie wynika, że badani stosunkowo 

rzadko łączą naukę z pracą, gdyż aktualna aktywność na rynku pracy 

była przez nich najrzadziej wskazywana. W tym aspekcie są oni ukie-

runkowani perspektywicznie, gdyż najczęściej wskazywali na swoją 
pracę w przyszłości. To wydaje się potwierdzać tezę o postrzeganiu pra-

cy zarobkowej jako typowo „dorosłego” atrybutu. Wynika to zresztą z 

danych na wykresie 8. Na ich podstawie jednoznacznie można stwier-
dzić, że dwie trzecie badanych nie jest zainteresowane poszukiwaniem 

pracy. Uzyskany wskaźnik jest bliski wartościom dla młodzieży uczącej 

się. Stąd też zasadne wydaje się przypuszczenie, że młodzież w swoich 
doświadczeniach nie łączy nauki z pracą. 

W analizie wskazań respondentów wyraźnie widać dominację typowych 
dla regionu form zatrudnienia, jakimi są przetwórstwo żywności, rolnic-

two czy gastronomia. Należy podkreślić, że zapatrywania badanych na 

przyszłość nie za bardzo odbiegają od dotychczasowych doświadczeń. 

Znaczący wzrost w tym wymiarze trzeba podkreślić w odniesieniu do: 
pielęgnacji ciała, turystyki, branży odzieżowej i motoryzacyjnej. Są to te 

obszary zatrudnienia, w których badani mają skromne doświadczenie 

oraz w niewielkim stopniu partycypują w ramach nauki szkolnej. Warto 
je zatem akcentować w realizowanych na rzecz młodzieży programach 

zdobywania kwalifikacji zawodowych.  

W badaniach pytano również respondentów o czynniki motywujące do 

pracy. Z danych przedstawionych na wykresie 9. wynika, że dominujący 

pozostaje czynnik finansowy, na który wskazało 85% badanych. Uzy-
skany wynik nie odbiega od danych ogólnopolskich, gdzie również wy-

sokie wynagrodzenie było najczęstszym wyborem młodzieży.  

W tym jednak przypadku, kiedy mamy do czynienia z młodzieżą ze śro-

dowisk zmarginalizowanych, należy uwzględnić fakt stosunkowo ni-

skich kompetencji, które sprawią, że realizacja marzeń o wysokich za-
robkach będzie w przypadku badanych praktycznie niemożliwa. To 

istotna przesłanka, którą należy uwzględnić w realizacji aspektu psycho-

pedagogicznego oddziaływań wobec młodzieży ze środowisk zmargina-
lizowanych. Zderzenie z rzeczywistością może być dla nich zbyt bole-

sne.  
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Wykres 8. Czas poszukiwania przez badaną młodzież z obszarów  

zmarginalizowanych pracy 

 
Źródło: badania własne. 

Wykres 9. Czynniki motywujące do pracy w opinii młodzieży  

z obszarów zmarginalizowanych 

 
Źródło: badania własne. 

1.3.1. Obszar wsparcia młodzieży – PORADNICTWO 

Odnosząc się do kwestii wykluczenia młodzieży, jego rzeczywistej skali 

oraz rozmiaru, należy również poruszyć kwestię obecności adolescentów 

na rynku pracy w kontekście poradnictwa. Jak wynika z analiz, problem 
ten generowany jest między innymi przez problematyczną formę realiza-

cji kształcenia młodzieży w wymiarze praktycznej nauki zawodu. Warto 

zatem przeanalizować (nie)obecność młodzieży na rynku pracy. W tabeli 
9. zestawiono opinie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście 

poczucia zagrożenia bezrobociem. Analizując te opinie za okres 1998-

2010, należy podkreślić ustabilizowany pogląd młodzieży na temat szans 
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na rynku pracy. Oscyluje on wokół opinii: „Przypuszczam, że znajdę 

pracę” do: „jestem tym tylko lekko zaniepokojony”. W kontekście skali 
bezrobocia absolwentów szkół, zwłaszcza ogólnokształcących oraz za-

wodowych, ten optymizm może być zgubny i raczej nieuzasadniony.  

Tabela 9. Poczucie zagrożenia bezrobociem przez młodzież  

a typ szkoły ponadgimnazjalnej (w procentach) 

 
Źródło: CBOS, Młodzież 2010, Warszawa 2010. 

Pomimo skromnego wymiaru praktycznej nauki zawodu (zwłaszcza w 
porównaniu z sytuacją w krajach starej Unii) warto przyjrzeć się sposo-

bom i formom jej realizacji. Istotne w tym aspekcie jest doświadczenie z 

wykonywania pracy zarobkowej przez młodzież. Dane na ten temat z 
Raportu Młodzież 2010 ujęto w tabeli 10. 

Tabela 10. Doświadczenia młodzieży z pracy zarobkowej a typ szkół (w 
procentach) 

Źródło: CBOS, Młodzież 2010, Warszawa 2010. 

Przeanalizowano informacje za okres 2003-2010; zestawiono dane uzy-

skane od uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Ucz-

niowie liceów ogólnokształcących oraz techników doceniają wiedzę oraz 
umiejętności, a także wynagrodzenie (wartość dla tych odpowiedzi ma 
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tendencję wzrostową). W przypadku pozostałych typów szkół nie widać 

istotnej dynamiki, jednak te wartości były najczęściej wskazywane. No-
we umiejętności najbardziej doceniają uczniowie szkół zawodowych 

(zwłaszcza zasadniczych); w ich przypadku również można zauważyć 

najwyższy odsetek odpowiedzi świadczących o negatywnych doświad-
czeniach z wykonywanej pracy zarobkowej. W tej grupie uzyskano naj-

wyższe wartości dla wypowiedzi na temat nieuczciwych pracodawców, 

a także niechęć do podjęcia pracy zarobkowej w przyszłości. Niepokoją-
ce jest to, że ta młodzież, która możliwie najsprawniej i najwcześniej 

powinna wejść na rynek pracy, w największym stopniu doświadczyła 

czynników negatywnych i przejawia największy przed tym opór.  

Podobne pytanie sformułowano również w narzędziu badawczym opra-

cowanym na rzecz niniejszego raportu. Uzyskane odpowiedzi zestawio-
no na wykresie 10.  

Wykres 10. Doświadczenia badanych w pracy zarobkowej 

 
Źródło: badania własne. 

Również w przypadku tych respondentów daje się zauważyć zbliżoną 

tendencję w udzielanych odpowiedziach. Priorytetowym elementem jest 
dla nich zdobycie wiedzy i doświadczenia. Wskazało na to trzy czwarte 

ogółu badanych. W porównaniu z raportem Młodzi 2010 należy podkre-

ślić znaczną dysproporcję pomiędzy tym wynikiem a pozostałymi z ze-

stawienia. Jedynie 15 badanych stwierdziło, że sporo zarobiło, a co dzie-
siąty wskazał negatywne doświadczenia (bycie oszukanym przez praco-

dawcę). Należy podkreślić, że jest to wartość zbliżona do tej uzyskanej 

w grupie młodzieży z zasadniczych szkół zawodowych w przywoływa-
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nym raporcie CBOS. Porównując te badania z wynikami uzyskanymi u 

młodzieży z obszarów zmarginalizowanych, należy podkreślić stosun-
kowo wysoką liczbę wskazań świadczących o braku doświadczeń na 

rynku pracy. Wynika to najprawdopodobniej ze słabo rozwiniętej infra-

struktury w miejscu zamieszkania oraz właściwości środowiska za-
mieszkania, zwłaszcza dysfunkcyjności rodzin pochodzenia, cechują-

cych się bezrobociem. To istotny wskaźnik, który powinien być brany 

pod uwagę przy projektowaniu działań z zakresu poradnictwa dla mło-
dzieży ze środowisk zmarginalizowanych. Z tej perspektywy ciekawie 

prezentuje się postrzeganie kompetencji pracowników przez badaną 

młodzież (wykres 11.).  

Respondenci są zgodni co do preferowania kompetencji opartych na 

wiedzy, ale utożsamianej z formalnym, szkolnym wymiarem. W tym 
zestawieniu widać, że wskazywali oni szczeble edukacji: studia wyższe, 

technika czy naukę i praktykę za granicą w ramach programów między-

narodowych, jako elementy priorytetowe. Należy podkreślić, że badani 

w niższym stopniu doceniają rolę placówek kształcenia zawodowego, 
które w ich sytuacji są najbardziej prawdopodobne i realne, jeżeli chodzi 

o możliwe do osiągnięcia szczeble kształcenia. Co istotne, badani są 

świadomi ograniczeń w funkcjonowaniu na rynku pracy − najrzadziej 
wskazują na wykształcenie podstawowe i gimnazjalne.  

W kontekście wyborów związanych z kształceniem zawodowym istot-
nym elementem jest możliwość korzystania z poradnictwa zawodowego. 

Aby przeanalizować to zagadnienie, zapytano badaną młodzież o jej 

kontakty z doradcą zawodowym. Wyniki zawiera wykres 12. 

Uzyskane wyniki są niepokojące: ponad połowa badanych stwierdziła, 

że nie miała kontaktu z doradcą zawodowym. Powyższy bardzo wysoki 
wynik można interpretować niejednoznacznie. Prawdopodobnie w wielu 

przypadkach badani mieli kontakt z doradcą, jednak nie byli tego świa-

domi bądź też efekty takiego spotkania były dla nich mało znaczące (by 
nie rzec – nieprzydatne). To z kolei świadczyłoby o schematycznym i 

czysto formalnym modelu działań w tym obszarze. W takim przypadku 

można mówić o podejmowaniu przez osoby odpowiedzialne za realizo-

wanie zadań z zakresu doradztwa zawodowego nieadekwatnych do pro-
blemu działań. Z pewnością jednak mamy tutaj również do czynienia z 

rzeczywistym brakiem takiego kontaktu młodzieży z doradcą. Mając na 

względzie to, jaką młodzież objęto badaniem, jej specyficzne potrzeby 
oraz utrudnienia w wejściu na rynek pracy, należy stwierdzić, że uzyska-

ny wynik potwierdza, że działania z zakresu poradnictwa świadczone na 

rzecz młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych cechuje nieefektyw-
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ność i dysfunkcja. Te wyniki wskazują, jak utrudniony dostęp do pomo-

cy specjalistycznej ma młodzież ze środowisk zmarginalizowanych. W 
związku z powyższym należy wziąć pod uwagę przeprowadzenie grun-

townej reformy w tym obszarze. Powinna ona dotyczyć redefinicji celów 

i zadań, jak również metod i form realizacji.  

Wykres 11. Doświadczenie zawodowe wymagane przez pracodawców w 

opinii młodzieży z obszarów zmarginalizowanych 

 
Źródło: badania własne.  

 

 

 

 

 



61  

Sytuacja młodzieży z obszarów zmarginalizowanych 

 

 

Wykres 12. Kontakt badanej młodzieży z doradcą zawodowym 

 
Źródło: badania własne. 

Aby określić możliwe działania w tym obszarze, zapytano badanych o 

formy działań, jakimi powinni oni być objęci przez instytucje zajmujące 

się rynkiem pracy. Również w tym przypadku młodzież preferuje działa-
nia o charakterze stricte edukacyjnym − wskazuje przede wszystkim na 

kursy i szkolenia (70%). Pozostałe formy, jakimi były oferty pracy, staże 

u pracodawców czy wsparcie finansowe, były przez nich postrzegane 
niemal na tym samym poziomie (54-58%).  

Wykres 13. Oczekiwania badanej młodzieży wobec instytucji zajmują-
cych się rynkiem pracy 

 
Źródło: badania własne. 

Ta stosunkowo duża rozbieżność wynika najprawdopodobniej z faktu, że 

zdaniem badanych edukacja stanowi ważny obszar ich działania, jednak-
że (jak wskazywano w poprzednim rozdziale) sprowadza się on do uzna-

nia go niejako machinalnie, odruchowo, za formę aktywności właściwą 

dla okresu młodzieńczego. Nie jest on zarazem jednoznacznie utożsa-
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miany z praktyczną nauką zawodu. To kolejny element, który powinien 

być uwzględniony w działaniach z zakresu poradnictwa i kształcenia 
zawodowego na rzecz młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych. 

Należy założyć, że działania w tym obszarze powinny cechować się 

konsolidacją poradnictwa i edukacji z rynkiem pracy. 

W poszukiwaniu alternatywnych metod poradnictwa ciekawym rozwią-

zaniem może być bazowanie na tak zwanych nowych technologiach. 
Aby określić zainteresowanie młodzieży z obszarów zmarginalizowa-

nych tym aspektem, zapytano, czy ich zdaniem byłyby im pomocne 

usługi doradcze z zakresu planowania życia osobistego i zawodowego 
udzielane przez Internet. To założenie wynikało z konieczności poszu-

kiwania alternatywnych form i metod działania. W szczególności zaś 

dotyczy ograniczonych możliwości kontaktu młodzieży objętej bada-
niem ze specjalistami.  

Wykres 14. Opinie badanej młodzieży na temat wykorzystania nowych 
technologii w poradnictwie 

 
Źródło: badania własne. 

Analizując dane z wykresu 14., należy podkreślić, że niemal połowa 

badanych (45%) jest zainteresowana taką formą pracy, co wskazuje, że 

jest ona dla nich ważna. Z drugiej strony niespełna co szósty respondent 

miał do takiej formy stosunek negatywny. Jest to zatem stosunkowo 
niski odsetek, który przy potencjalnych działaniach na rzecz upowszech-

nienia formy mógłby ulec dalszemu zminimalizowaniu. Stosunkowo 

duży odsetek badanych (38%) jest niezdecydowanych. Wskazuje to za-
tem na konieczność podjęcia działań z zakresu poradnictwa w oparciu o 

nowe technologie. Jako przykład mogą posłużyć kwestionariusze opra-

cowane przez naukowców z Uniwersytetu w Queensland, adresowane do 
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młodzieży problemowej, które zostały przygotowane w formie cyfrowej, 

i w takiej właśnie są wypełniane. Jeden z nich to Kwestionariusz Samo-
regulacji SSRQ, zaś drugi to skala poczucia satysfakcji z życia dla mło-

dzieży problemowej (LSSPY). Stworzono je w przystępnej graficznie 

formie, uproszczono do niezbędnego minimum zwłaszcza stronę teksto-
wą. To istotna cecha, jako że (jak wcześniej wspominano) taka młodzież 

cechuje się dość skromnym słownictwem, posiada ubogi kapitał kultu-

rowy. Te fakty sprawiają, że posługiwanie się standardowym działaniem 
przyczynia się do niezrozumienia przez nią intencji, a w efekcie – do 

uzyskiwania wyników poniżej oczekiwań.  

Reasumując, należy stwierdzić, że zrealizowana przed ośmiu laty niezro-

zumiała polityka likwidacji szkół zawodowych doprowadziła do depre-

cjacji tego szczebla kształcenia w systemie edukacji. Dodatkowym 
czynnikiem pogłębiającym ten proces stało się kreowanie wizerunku 

zasadniczych szkół zawodowych jako „gorszych” placówek kształcenia. 

To poczucie „bycia gorszym” sprawia, że badani przeceniają w swoich 

opiniach wartość, jaką daje dyplom wyższej uczelni. Nie są prawdopo-
dobnie świadomi faktu, jak wielu absolwentów niektórych kierunków 

studiów zasila szeregi bezrobotnych.  

W większości przypadków badani zakończą swoją przygodę ze szkolnic-

twem na stosunkowo niskich etapach i z takim właśnie bagażem do-

świadczeń będą wchodzić na rynek pracy. Stąd też diagnoza atrybutów i 
uzdolnień w wymiarze jednostkowym, czyli działania specjalistyczne, 

mają znaczenie szczególne. Jest to znaczące, tym bardziej że w większo-

ści przypadków młodzież z obszarów zmarginalizowanych ma w tym 
aspekcie wiele trudności. Dlatego też minimalizowanie ograniczeń śro-

dowiskowych choćby poprzez stosowanie nowych technologii może stać 

się antidotum na wskazane przeszkody. 

1.3.2. Obszar wsparcia pracodawców – EDUKACJA 

Odnosząc się do sytuacji edukacyjnej młodzieży zagrożonej wyklucze-
niem społecznym, warto tytułem wstępu przybliżyć dane z raportu Mło-

dzi 2011 na temat przyczyn bierności zawodowej młodzieży.  

Wśród czterech analizowanych przyczyn (zniechęcenie bezskutecznością 

poszukiwania pracy, obowiązki rodzinne, choroba i nauka) ta ostatnia 

jest dominującym argumentem za przyjęciem biernej postawy. Co cie-
kawe, dotyczy to zarówno obu analizowanych grup wiekowych (15-24 i 

25-34), jak też kobiet i mężczyzn. Należy zatem przypuszczać, że ten 

problem wynika ze wspominanego przez przedstawicieli nauk społecz-
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nych faktu odroczenia moratorium, przedłużenia młodości, wreszcie 

możliwie najdłuższego odwlekania przyjmowania typowo dorosłych ról 
społecznych. Co więcej, nauka jest traktowana jako przeszkoda w podję-

ciu pracy, a nie jako element uzupełniający praktykę zawodową. 

Wykres 15. Przyczyny bierności zawodowej młodych ludzi w Polsce 

 
Źródło: K. Szafraniec (red.), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warsza-
wa 2011. 

W tym kontekście ciekawie prezentują się dane na temat uczestnictwa w 
edukacji. Wykres 16. zawiera dane na temat uczestnictwa obywateli 

krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 

edukacji formalnej i nieformalnej.  

Wykres 16. Uczestnictwo w edukacji formalnej i nieformalnej obywateli 

krajów OECD 

 
Źródło: OECD, Education at a Glance. OECD Indicators, 2011, http://www. oecd.org/ 
dataoecd /61/2/48631582.pdf [24.02.2012]. 
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Wynika z niego, że wysoki wskaźnik cechuje obywateli krajów skandy-

nawskich (trzy spośród pięciu krajów o najwyższych wartościach), kra-
jów anglojęzycznych (Nowa Zelandia, USA i Wielka Brytania), czyli 

państw kojarzonych z silną i sprawnie funkcjonującą gospodarką czy 

stabilną polityką. Natomiast dane na temat Polski nie napawają optymi-
zmem, jako że według danych za 2006 rok zajmujemy trzecią od końca 

pozycję, a to świadczy o zdecydowanie niskim wskaźniku uczestnictwa 

obywateli w edukacji.  

Młodych Polaków cechuje bardzo niski poziom uczestnictwa w niefor-

malnej edukacji. Odbiega on zdecydowanie od średniej dla Unii. Jako że 
istnieje korelacja między poziomem wykształcenia a zagrożeniem mar-

ginalizacją, mamy do czynienia z sytuacją paradoksalną. Pomimo w 

miarę bliskich średniej unijnej wyników dla ogółu populacji (dane z 
poprzedniego wykresu), w tym przypadku można mówić o zapaści edu-

kacyjnej. Szczególnie niskie wartości uzyskano dla niskiego oraz śred-

niego poziomu wykształcenia młodzieży – potencjalnie najbardziej nara-

żonych na marginalizację. Należy zatem przypuszczać, że w większości 
młodzież uczy się nie po to, by być (kompetentnym), ale aby mieć (do-

kument, świadectwo). Interesującym zagadnieniem do dalszych, pogłę-

bionych analiz jest zatem postrzeganie edukacji (w kontekście tematyki 
tego opracowania zwłaszcza zawodowej) przez młodzież. Prawdopo-

dobnie jest to (jak wspomniano) miejsce zdobycia dokumentów upraw-

niających do wykonywania zawodu, za czym zazwyczaj nie idą w parze 

umiejętności i kompetencje.  

W nawiązaniu do uczestnictwa młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych, 
dane z raportu CBOS Młodzież 2010 potwierdzają wskazane wyżej pra-

widłowości (tabela 11.). Okazuje się, że młodzież preferuje przede 

wszystkim zajęcia organizowane w szkole, niejako „na miejscu”. Doty-

czy to uczniów liceów oraz techników. Jedynie uczniowie zasadniczych 
szkół zawodowych preferują zajęcia pozaszkolne. Należy zarazem pod-

kreślić znaczną rozbieżność w zainteresowaniach taką formą zajęć 

uczniów zasadniczych szkół niż pozostałych. Ta grupa młodzieży cechu-
je się bardzo niskim poziomem zainteresowania taką formą organizacyj-

ną. Należy zatem podjąć działania na rzecz zmian w zakresie metodyki 

działania w tym obszarze. 
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Tabela 11. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych uczniów poszcze-

gólnych typów szkół (w procentach) 

 
Źródło: CBOS, Młodzież 2010, Warszawa 2010. 

Specyfikę postrzegania edukacji przez młode pokolenie widać znakomi-
cie w porównaniu aspiracji edukacyjnych młodzieży w kontekście statu-

su rodziny pochodzenia, jako że wpisuje się w stwierdzoną prawidło-

wość. Również w tym przypadku można mówić o niemal liniowej kore-

lacji.  

Wykres 17. Aspiracje edukacyjne młodzieży a status rodziny pochodze-
nia 

 
Źródło: K. Szafraniec (red.), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warsza-
wa 2011. 
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Młodzież z rodzin o wysokim statusie pochodzenia w zdecydowanej 

większości wskazuje na magisterium oraz magisterium plus (80-90%), 
kiedy z kolei wartości dla tych dwóch poziomów edukacji wśród mło-

dzieży o niskim statusie społecznym oscylują między 31% a 44%. 

Z kolei w tej właśnie grupie było więcej wskazań na zasadnicze zawo-
dowe i średnie pomaturalne (43-50%). Należy w tym miejscu podkreślić, 

że wykształcenie zasadnicze zawodowe nie cieszy się zainteresowaniem 

młodzieży. We wszystkich grupach uzyskano w tym aspekcie najmniej 
wskazań (od 0,4% do 6,8%). To kolejne wyzwanie dla ludzi odpowie-

dzialnych za kształt polityki oświatowej co do zmiany wizerunku tego 

profilu kształcenia, jako że podlega on ciągłej i znacznej deprecjacji. 

Wyniki na temat aspiracji edukacyjnych badanej na potrzeby niniejszego 

opracowania młodzieży nieco odbiegają od modelu stwierdzonego w 
raporcie Młodzi 2011. Co prawda, ogólna tendencja jest zbliżona, w obu 

badaniach dominującą formą wykształcenia jest wykształcenie średnie i 

ukończenie studiów magisterskich (w przypadku tego poziomu uzyskano 

zresztą niemal identyczny wynik procentowy). Studia licencjackie inte-
resują badanych w niewielkim stopniu. W obu badaniach tym poziomem 

zainteresowany jest mniej więcej co dziewiąty badany (odpowiednio: 

11% oraz 14%).  

Należy natomiast podkreślić znaczącą różnicę w wartościach dla po-

strzegania zasadniczego kształcenia zawodowego. Cieszy się ono wielo-
krotnie większym zainteresowaniem badanych na potrzeby niniejszego 

opracowania mieszkańców obszarów zmarginalizowanych, niż młodzie-

ży z badań przeprowadzonych w toruńskich szkołach. To znacząca de-
klaracja, świadcząca o zainteresowaniu badanej młodzieży kształceniem 

zawodowym, choć jest ono zazwyczaj (jak wynika z wielu opracowań) 

nieprzystawalne do potrzeb rynku pracy. Stąd też myślenie o przygoto-

waniu do zawodu młodzieży z obszarów zmarginalizowanych jest ze 
wszech miar zasadne. Należy zatem dążyć do weryfikacji oferty eduka-

cyjnej z dwóch perspektyw: oczekiwań młodzieży oraz wspomnianych 

potrzeb rynku pracy. 
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Wykres 18. Plany edukacyjne młodzieży z obszarów zmarginalizowa-

nych 

 
Źródło: badania własne. 

W czasach postępującej cybernetyzacji życia, w tym zawodowego, nieo-
dzownym elementem kształcenia jest korzystanie z nowych technologii. 

To obszar zapewniający stabilność zawodową w wymiarze kompetencji 

niezbędnych we współczesnym świecie. Warto przeanalizować, jak to 
przeciętne korzystanie z nowych technologii prezentuje się w szczegól-

ności.  

W raporcie Diagnoza społeczna 2011 zawarto zestawienie tabelaryczne, 

obrazujące ten stan rzeczy (tabela 12.). Jeżeli chodzi o uwarunkowania 

płciowe, to mężczyźni częściej korzystają z nowych technologii niż ko-
biety. Ta przewaga dotyczy zarówno ogółu, jak i korzystania z kompute-

ra, komórki czy Internetu. Według danych ze względu na wiek mamy do 

czynienia z niemal pełną korelacją, gdyż to przede wszystkim osoby 

młode korzystają z nowych technologii, najczęściej robi to młodzież z 
grupy wiekowej 16-24, a więc grupy docelowej projektu. Z analizy da-

nych pod kątem statusu społeczno-zawodoweg badanych wynika, że 

najczęściej z nowych technologii korzystają uczniowie i studenci, pry-
watni przedsiębiorcy, pracownicy sektora prywatnego i publicznego. 

Należy w tym miejscu podkreślić wysokie wartości opisujące korzysta-

nie z telefonów komórkowych przez bezrobotnych oraz tak zwanych 

innych biernych zawodowo. Ze względu na poziom wykształcenia mamy 
do czynienia z prostą zależnością: im wyższy poziom wykształcenia, tym 

wyższy poziom korzystania z nowych technologii. Taka sama prawidło-

wość dotyczy kolejnego faktora marginalizacji, jakim jest miejsce za-
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mieszkania. Tutaj również mamy zależność liniową: im wyższy wskaź-

nik zaludnienia, tym większy poziom korzystania z nowych technologii. 
Również w przypadku dochodów ma miejsce taka sama zależność. Jak 

więc widać, wykorzystywanie nowych technologii w pracy z młodzieżą 

ze środowisk marginalizowanych powinno mieć wręcz priorytetowe 
znaczenie. 

Tabela 12. Korzystanie z nowych technologii w różnych grupach 

 
Źródło: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia 
Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011. 

Dynamikę zmian w korzystaniu z nowych technologii w kontekście ob-
szarów zmarginalizowanych widać w tabeli 13. Na przestrzeni ostatnich 

kilku lat można zauważyć poprawę sytuacji na wsi, jednak nadal istnieje 

znaczna rozbieżność w wartościach opisujących skalę korzystania z 
komputera oraz Internetu. Nieco lepiej wygląda sytuacja w globalnym 

zestawieniu danych na temat ściany wschodniej kraju z pozostałymi 

regionami. Da się tutaj zauważyć malejące dysproporcje, jednak należy 
pamiętać o stosunkowo wysokim standardzie życia w miastach, który 

prawdopodobnie podwyższa uwzględnioną w tabeli wartość. Jeżeli cho-

dzi o typ rodziny, to w tym przypadku brak wiodącej tendencji poza 
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niskim wskaźnikiem dla grup spoza obszaru projektu (niski wskaźnik 

wśród gospodarstw nierodzinnych jednoosobowych). W przypadku do-
chodów da się również zauważyć proporcjonalną zależność: im niższy 

dochód, tym niższy wskaźnik korzystania z komputera oraz Internetu. 

Zatem w działaniach zapobiegających wykluczeniu społecznemu mło-
dzieży z obszarów zmarginalizowanych należy uwzględnić zwiększone 

ryzyko wykluczenia cyfrowego. 

Tabela 13. Dostępność komputerów i Internetu w różnych typach  

gospodarstw domowych w latach 2007-2011 

 
Źródło: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia 
Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011. 

Rolę nowych technologii docenia również młodzież objęta badaniami w 

ramach niniejszego raportu. W jednym z pytań poproszono, aby usto-
sunkowano się do przydatności nowych technologii, a zwłaszcza Interne-

tu, w zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych. Zdecydowana 

większość badanych (ponad dwie trzecie) twierdzi, że jest to ważny ob-
szar działania w edukacji. Co dziewiąty z badanych (12%) był przekona-

ny o nieprzydatności Internetu w kształceniu zawodowym, co należy 

uznać za stosunkowo niski wskaźnik. Dość spora grupa badanych (19%) 
nie ma zdania na ten temat. Należy zatem stwierdzić, że badani chcą 

korzystać z nowych technologii. Otwarte pozostają dwie kwestie: po 

pierwsze, jak zachęcić do tej formy osoby niezdecydowane lub negujące 

taką formę kształcenia; po drugie, jak przezwyciężyć problemy tech-
niczne i organizacyjne związane z inicjowaniem takich działań. Osobną 

sprawę stanowi aspekt metodyczny, związany z przekładalnością treści 

dydaktycznych na język cybertechnologii. W szczególności dotyczy to 
praktycznej nauki zawodu. 
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Wykres 19. Opinie badanych na temat wykorzystania nowych technolo-

gii w kształceniu zawodowym 

 
Źródło: badania własne. 

W celu określenia umiejętności niezbędnych w znalezieniu pracy popro-

szono badanych o autocharakterystykę w tym obszarze. Badani mieli 
możliwość wyboru kilku odpowiedzi odnoszących się do stricte „tech-

nicznych” możliwości, dlatego też uzyskane wyniki nie sumują się do 

100. Z uzyskanych odpowiedzi kształtuje się dość czytelny obszar, prze-
kładający się na napisanie życiorysu zawodowego oraz listu motywacyj-

nego. Należy podkreślić, że doświadczenie zawodowe badanych jest na 

stosunkowo niskim poziomie, zatem samo napisanie życiorysu zawodo-
wego rzeczywiście nie powinno nastręczać trudności. Dwie trzecie ba-

danych twierdzi, że potrafi napisać ogłoszenie o pracę, jest więc zatem w 

stanie (teoretycznie) ową pracę znaleźć. 

Tymczasem kolejne kompetencje dotyczą coraz bardziej pożądanej przez 

pracodawców formy komunikowania się, z wykorzystaniem poczty elek-

tronicznej czy telefonu. Pomimo że współczesną młodzież określa się 
często mianem cyberpokolenia, jednak w przypadku badanych ten aspekt 

funkcjonowania zajmuje miejsce drugoplanowe. Na tej podstawie należy 

zatem wnioskować o podjęcie działań edukacyjnych w tym obszarze. 
Najrzadziej wskazywaną umiejętnością jest według badanych znajomość 

języków obcych, co zadeklarował jedynie co czwarty z badanych. Od-

wołując się do standardów kształcenia, należy stwierdzić, że uzyskany 
wynik znacząco odbiega od oczekiwań.  
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Wykres 20. Kompetencje zawodowe młodzieży z obszarów  

zmarginalizowanych 

 
Źródło: badania własne. 

Proszono również badanych, aby ustosunkowali się do wiedzy zdobytej 

w szkole i jej przydatności na rynku pracy. Na podstawie uzyskanych 
wyników można stwierdzić, że badani z ostrożnością podchodzą do swo-

jego kapitału edukacyjnego. Nieco ponad jedna trzecia badanych (35%) 

stwierdziła, że swoją wiedzę ocenia wysoko. Stosunkowo niską wartość 
uzyskano dla wypowiedzi krytycznych (8%), co świadczy o raczej pozy-

tywnej ocenie kapitału edukacyjnego. Z drugiej strony ponad połowie 

badanych (55%) trudno jest jednoznacznie ocenić przydatność wiedzy 

zdobytej w szkole. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że większość 
z nich nie miała możliwości sprawdzenia się w praktycznym działaniu. Z 

poprzednich zestawień wynika, że doświadczenie zawodowe badanej 

młodzieży jest skromne. 
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Wykres 21. Opinie badanych na temat przydatności wiedzy zdobytej  

w szkole na rynku pracy 

 
Źródło: badania własne. 

Zatem ich ostrożność w ocenie własnych możliwości wydaje się być w 
pełni uzasadniona. Z tej perspektywy działania edukacyjne na rzecz 

młodzieży z obszarów zmarginalizowanych powinny być zorientowane 

na praktyczne doświadczenia młodzieży. 

Wykres 22. Opinie badanych na temat możliwości bezpłatnej rekwalifi-
kacji zawodowej 

 
Źródło: badania własne. 

Z racji zmienności rynku pracy możliwość rekwalifikacji zawodowej 
staje się jednym z priorytetowych elementów polityki edukacyjnej, w 

szczególności w odniesieniu do młodzieży zagrożonej wykluczeniem. W 
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takim przypadku powinna to być forma nieodpłatnych działań. Szczegó-

ły zaprezentowano na wykresie 22.  

Należy stwierdzić, że w tym przypadku uzyskano niemal identyczne 
wartości, jak w przypadku gotowości do udziału w szkoleniach przez 

Internet. Również i tu ponad dwie trzecie badanych jest gotowych do 

podjęcia takich działań. Mając na względzie deklarowane przez bada-

nych umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz gotowość badanych do 
aktywności w tym obszarze, należy uwzględnić ten niezagospodarowany 

kapitał młodego pokolenia w działaniach z zakresu kształcenia zawodo-

wego.  

1.3.3. Obszar współpracy – OTOCZENIE 

Analizując kwestię otoczenia, rozumianego jako uwarunkowania środo-

wiskowe w zagrożeniu wykluczeniem społecznym, warto przyjrzeć się 

kluczowej dla zjawisku kategorii, jaką jest ubóstwo. W Diagnozie spo-

łecznej 2011 dokonano analizy wskaźników tego problemu społecznego 
ze względu na klasę miejscowości zamieszkania (tabela 14.). Z tego 

zestawienia wynika, że środowiskiem, w którym mieszkańcy w najwięk-

szym stopniu doświadczają ubóstwa, jest środowisko wiejskie. Należy 
dodać, że jest to środowisko kluczowe dla określania obszarów zmargi-

nalizowanych.  

 

Tabela 14. Agregatowe indeksy ubóstwa według klasy miejscowości  
zamieszkania w marcu/kwietniu 2011 r. 

Źródło: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia 
Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011. 
 

W zestawieniu danych z tabeli 15., bazującym na wskaźnikach obiek-
tywnych, widać wyraźnie, że to mieszkańcy wsi najdotkliwiej odczuwają 

problem ubóstwa. W ich przypadku uzyskano najwyższe wartości przy 

określaniu zasięgu, głębokości, intensywności i dotkliwości ubóstwa. Z 

kolei w przypadku miast do 20 tysięcy oraz od 20 do 100 tysięcy miesz-
kańców wartości opisujące wskaźniki ubóstwa są zbliżone, z nieco mniej 
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korzystnymi wynikami w miastach do 20 tysięcy mieszkańców. To za-

tem skłania do tezy, że pomiędzy środowiskiem zamieszkania a skalą 
zjawiska ubóstwa ma miejsce korelacja. Te same wymiary oceny skali 

ubóstwa zestawiono w Diagnozie społecznej 2011, aby określić zależno-

ści z typem gospodarstwa. 

Tabela 15. Agregatowe indeksy ubóstwa według typu gospodarstwa  

w marcu 2011 r. Podejście subiektywne 

Źródło: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia 
Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011. 

 

Z danych zawartych w tabeli 15. wynika, że ten problem w największym 
stopniu dotyczy gospodarstw nierodzinnych jednoosobowych. W tej 

grupie stwierdzono najwyższe wartości opisujące zasięg, intensywność 

oraz dotkliwość ubóstwa. Większą wartość głębokości ubóstwa uzyska-
no jedynie dla typów gospodarstw kojarzonych z problemem marginali-

zacji. W świetle tego zestawienia głębokość ubóstwa jest szczególnie 

doświadczana przez członków gospodarstw nierodzinnych wieloosobo-
wych, rodzin niepełnych oraz typowych rodzin wielodzietnych (mał-

żeństw z trojgiem i więcej dzieci).  

Analizując w tym kontekście rodziny pochodzenia badanej na potrzeby 

niniejszego opracowania młodzieży, należy wskazać kilka istotnych 

wskaźników. Z danych na temat typu rodziny (wykres 23.) wynika, że 
prawie jedna trzecia respondentów wywodzi się z rodzin niepełnych (w 

tym także czasowo niepełnych). Uzyskany wynik należy uznać za sto-

sunkowo wysoki. Ze względu na poruszany aspekt ubóstwa należy do-

dać, że ten typ rodzin doświadcza ubóstwa w stopniu ponadprzeciętnym.  
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Wykres 23. Środowisko rodzinne badanej młodzieży 

 
Źródło: badania własne. 

Innym istotnym zagadnieniem w kontekście ubóstwa jest także liczba 

rodzeństwa. Z danych uzyskanych na ten temat w trakcie badań wynika, 
że rodziny badanych cechuje wysoki wskaźnik dzietności, w granicach 

2,6 dziecka na rodzinę. Jest on zatem niemal dwukrotnie wyższy w po-

równaniu ze średnią krajową. Dodatkowo należy podkreślić, że ponad 
dwie trzecie badanych (68%) pochodzi z rodzin z trojgiem i więcej dzie-

ci. Odnosząc się do przywoływanych z Diagnozy społecznej danych, 

należy wspomnieć, że takie rodziny w największym stopniu doświadcza-

ją problemu ubóstwa. Potwierdzają one zasadność doboru próby, jako że 
są to typowe wskaźniki dla osób z obszarów zmarginalizowanych. 

Wykres 24. Liczba rodzeństwa badanej młodzieży 

 
Źródło: badania własne. 
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Ciekawych informacji dostarcza wykres 25., przedstawiający dane z 

2009 roku na temat postrzegania praktycznej nauki zawodu przez biało-
stockich uczniów.  

Wykres 25. Najważniejszy atut nauczania w szkole wybranego przez 

ucznia zawodu 

 
Źródło: I. Niećko, D. Jegorow, M. Cieślikowska, Postawy i opinie uczniów białostockich 
szkół zawodowych wobec zawodu, edukacji zawodowej i przyszłości zawodowej. Raport z 
badań, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009. 

Podobnie jak w danych ogólnopolskich, czołową rolę odgrywa kontakt z 

zakładami pracy mogący zapewnić w przyszłości zatrudnienie. Jednakże 
z drugiej strony należy podkreślić, że wielu badanych odnosi się do prak-

tyk z dystansem. W omawianym wykresie największą wartość uzyskano 

dla odpowiedzi: „Nie widzę żadnego atutu”. Oznaczałoby to dość znacz-
ną labilność w podejściu do nauki zawodu. Dopełnia to zarazem obrazu 

percepcji przez edukacji młodzież, postrzegającą ją w oderwaniu od 

rynku pracy.  

Według danych z kolejnego wykresu zawierającego wyniki badań z 

2009 roku (wykres 26.) wynika, że młodzież poszukuje informacji na 
temat zatrudnienia przede wszystkim w Internecie. To istotna informa-

cja, jako że pochodzenie z obszarów zmarginalizowanych silnie wiąże z 

terenem zamieszkania, ubogim infrastrukturalnie. Młodzież szuka moż-

liwości zarobkowania przede wszystkim na rynku lokalnym, z pominię-
ciem wymiaru ponadlokalnego. To także tłumaczy korzystanie z lokal-

nych gazet czy znajomości, pomimo to zdecydowanie przeważają moż-

liwości zbierania informacji, jakie dają nowe technologie.  
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Wykres 26. Źródła informacji uczniów o białostockim rynku pracy 

 
Źródło: I. Niećko, D. Jegorow, M. Cieślikowska, Postawy i opinie uczniów białostockich 

szkół zawodowych wobec zawodu, edukacji zawodowej i przyszłości zawodowej. Raport z 
badań, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009. 

Również w zrealizowanych na potrzeby niniejszego raportu badaniach 

zapytano młodzież o źródła wiedzy na temat rynku pracy (wykres 27.). 

W porównaniu z badaniami sprzed trzech lat zastosowano poszerzoną 
kafeterię odpowiedzi, dano zarazem możliwość wielokrotnego wyboru. 

Porównując oba zestawienia, można zauważyć stałe tendencje w prefe-

rowaniu źródeł wiedzy. W obu badaniach dominującym środkiem był 

Internet, w mniejszym stopniu − media lokalne, zaś osobami znaczącymi 
− rówieśnicy i znajomi. To istotny wskaźnik, jeżeli przywoła się tezę o 

dziedziczeniu statusu, zwłaszcza przez członków rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Z drugiej zaś strony wskazuje na możliwość 
realizacji alternatywnych modeli kształcenia zawodowego w oparciu o 

młodzieżowy wolontariat lub lansowanie liderów młodzieżowych w 

środowiskach lokalnych. 

Nie należy zarazem negować możliwości działań w oparciu o przekaz 

międzygeneracyjny. Należy podkreślić, że zdaniem respondentów istot-
nym źródłem informacji są instytucje kojarzone z kształceniem zawodo-

wym oraz rynkiem pracy, jak urzędy pracy czy ochotnicze hufce pracy. 

W wymiarze instytucjonalnym badana młodzież stosunkowo słabo oce-
nia rolę szkoły. Dotyczy to również kadry placówek. Stąd też należy 

poddać analizie modele działań w tym obszarze realizowanych w szkole 

w celu ich ewentualnej krytycznej weryfikacji.  
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Wykres 27. Preferowane przez badanych sposoby zdobywania wiedzy na 

temat możliwości zatrudnienia 

 
Źródło: badania własne. 

 

Na uwagę zasługuje również fakt, że spora grupa badanych (39%) liczy 
się ze zdaniem rodziców lub opiekunów prawnych. Pomimo że jest to 

mniej niż w przypadku zasięgania informacji od rówieśników (51%), to 

jednak konstruując działania na rzecz środowisk zagrożonych wyklucze-

niem społecznym, należy uwzględniać środowisko rodzinne jako ważny 
element kształtujący świadomość młodzieży na temat kształcenia zawo-

dowego.  

Powracając do badań z 2009 roku − dane z wykresu 28. potwierdzają 

wcześniejsze informacje o ukierunkowaniu zainteresowań przyszłą pra-

cą. Również tutaj uzyskano największą liczbę wskazań co do wyboru 
pracy w pobliżu miejsca zamieszkania. To jest bezwzględnie dominujący 

wskaźnik. Oznacza zarazem, że młodzież jest niezbyt skłonna do zwięk-

szenia mobilności własnej. 
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Wykres 28. Miejsca, gdzie uczniowie białostockich szkół zawodowych 

będą poszukiwać racy po ukończeniu nauki w szkole (w procentach) 

 
Źródło: I. Niećko, D. Jegorow, M. Cieślikowska, Postawy i opinie uczniów białostockich 
szkół zawodowych wobec zawodu, edukacji zawodowej i przyszłości zawodowej. Raport z 
badań, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009. 

Zgoła odmienne dane uzyskano, badając młodzież na potrzeby tego ra-

portu. Stwierdzono, że w wymiarze terytorialnym niespełna co trzeci 

respondent (33%) jest zainteresowany podjęciem pracy w regionie. W 
porównaniu tego wyniku z badaniami sprzed trzech lat uzyskano o po-

łowę niższą wartość wskaźnika (w tamtym przypadku pracą w Białym-

stoku bądź innym mieście województwa podlaskiego było zainteresowa-
nych 65% respondentów).  

Wykres 29. Preferowany przez badanych rynek pracy 

 
Źródło: badania własne. 
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Praktycznie niezmienna jest wartość wskaźnika opisującego osoby zain-

teresowane pracą za granicą, gdyż w obu badaniach uzyskano wartości w 
granicach 13-14%. Należy jednak pamiętać, że badani dość krytycznie 

oceniają swoje kompetencje w zakresie języka obcego, dlatego też w 

działaniach w tym obszarze należy dążyć do ich zwiększenia. Trzeba 
liczyć się z tym, że znaczna część tych osób jest zainteresowana migra-

cją zarobkową, co jest dość częste, jeżeli chodzi o mieszkańców Podla-

sia.  

W badaniach z 2009 roku nie pojawiła się w kafeterii odpowiedź „nie 

stawiam ograniczeń”, która w badaniach na potrzeby tego raportu była 
wskazywana najczęściej. Dotyczy to również odpowiedzi o możliwości 

pracy w kraju, ale poza regionem. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, 

w której badana młodzież z obszarów marginalizowanych jest gotowa do 
mobilności, przynajmniej na poziomie deklaratywnym. Po części, w tym 

kontekście zapytano badanych o ich ocenę współpracy instytucji pomocy 

społecznej, szkoleniowych oraz organizacji wspierających rozwój obsza-

rów zmarginalizowanych. Z uzyskanych odpowiedzi wynika stosunkowo 
zrównoważona opinia na ten temat. Niemal połowa badanych (45%) 

oceniła tę współpracę dobrze, niepokoić może fakt, że co czwarty bada-

ny (26%) ma na ten temat opinię negatywną. Wynika to najprawdopo-
dobniej ze wskazywanych poprzednio krytycznych opinii na temat po-

dejmowania działań w obszarze doradztwa czy inicjatyw realizowanych 

w formie instytucjonalnej.  

Wykres 30. Opinie badanych na temat współpracy instytucji  

odpowiedzialnych za tworzenie miejsc pracy w środowisku zamieszka-
nia 

 
Źródło: badania własne. 
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Aby dookreślić ten aspekt, zapytano badaną młodzież o rolę poszczegól-

nych instytucji w zakresie pomocy młodzieży na rynku pracy. W prze-
ciwieństwie do poprzednich zestawień, w tym przypadku badani doko-

nywali oceny na kontinuum od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze). Z 

uzyskanych wyników wyliczono wartości średnich arytmetycznych, 
które przedstawiono na wykresie 31. Jak wynika z tego zestawienia, 

badani generalnie oceniają takie instytucje przeciętnie, gdyż wartość 

średniej dla większości z nich waha się w przedziale 2,46-2,80. Najniżej 
w tym zestawieniu oceniano poradnie pedagogiczno-psychologiczne 

oraz szkolne biura kariery. Świadczy to zatem o stosunkowo słabej kon-

dycji tych instytucji w realizacji działań na rzecz młodzieży z obszarów 

zmarginalizowanych. Zaskakująca jest stosunkowo niska wartość śred-
niej dla organizacji pozarządowych. Należałoby przypuszczać, że jako 

szczególny przejaw aktywizowania obywateli w środowisku lokalnym 

oraz skupiania celów statutowych na szeroko pojętej pomocy osobom 
potrzebującym, ich formy działania będą w znacznym stopniu zbieżne z 

oczekiwaniami środowiska, tymczasem młodzież ocenia je raczej prze-

ciętnie. To niepokojący symptom, świadczący być może także o pomija-

niu w działalności organizacji pozarządowych działań w obszarze kształ-
cenia zawodowego, a skupienie się na szeroko pojmowanym pomocnic-

twie i filantropii. Jest to tym bardziej znamienne, że obecna sytuacja (w 

tym prawna) umożliwia podejmowanie szeregu inicjatyw pobudzających 
beneficjentów pomocy społecznej do aktywności na rynku pracy, czego 

znakomitym przykładem mogą być centra integracji społecznej. 

Z analizy wyników prezentowanych na wykresie 31. wynika, że instytu-

cjami najlepiej ocenianymi przez badaną młodzież są powiatowe urzędy 

pracy, a zwłaszcza ochotnicze hufce pracy. To oznacza, że działania 
realizowane przez te podmioty są najlepiej odbierane przez młodzież z 

obszarów zmarginalizowanych. Dlatego też należy pozytywnie ocenić 

dobór partnera do projektu (OHP), w ramach którego powstaje niniejsze 
opracowanie. Warto zatem korzystać z jego bagażu doświadczeń pod-

czas opracowywania i wdrażania działań edukacyjnych na rzecz prze-

ciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży. W tym kontekście 

zapytano badanych o możliwości oraz ograniczenia w realizacji planów 
życiowych. Również w tym przypadku zastosowano skalę od 1 (w bar-

dzo małym stopniu) do 5 (w bardzo dużym stopniu), po czym wyliczono 

średnie arytmetyczne dla poszczególnych odpowiedzi. Uzyskane wyniki 
zawiera wykres 32. 
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Wykres 31. Opinie badanych na temat instytucji realizujących działania 

pomocowe i edukacyjne w kontekście wejścia na rynek pracy 

 
Źródło: badania własne. 

 

Wykres 32. Czynniki warunkujące realizację planów życiowych w opinii 

badanych 

 
Źródło: badania własne. 
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Należy stwierdzić, że w porównaniu z poprzednim zestawieniem badani 
w zróżnicowanym stopniu oceniają swoje możliwości i nie skupiają się 
na jednym czynniku czy ich grupie. W większości odpowiedzi wartość 

średniej waha się od 3,41 (warunki materialne rodziny) do 3,81 (znajo-

mości i protekcja). Są więc one postrzegane i oceniane podobnie.  

Jedynym wyjątkiem jest wartość dla odpowiedzi: „realizacja planów 

życiowych zależy od moich chęci i zdolności”. W tym przypadku uzy-
skano najwyższą wartość średniej (4,23 na 5 możliwych punktów). 

Świadczy to o tym, że opinia o labilności, marazmie i braku wiary we 

własne możliwości osób z obszarów zmarginalizowanych jest nie do 

końca zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy. Wbrew pozorom, ta mło-
dzież wierzy w siebie i swoje możliwości. Jest to istotny element ich 

kapitału, który, umiejętnie zagospodarowany, stanowić może znakomitą 

bazę dla działań mających na celu polepszenie ich sytuacji społecznej. W 
innym przypadku zapał i energia, jaką posiadają, w połączeniu ze sto-

sunkowo słabym przygotowaniem do zaistnienia na rynku pracy może 

przyczynić się do wygenerowania bolesnego i traumatycznego doświad-

czenia, determinującego dalszy rozwój w niepożądaną stronę marginali-
zacji oraz wykluczenia.  

Aby przeciwdziałać takiemu cyklowi doświadczeń, należy inicjować 

działania edukacyjne, w których w możliwie najmniejszym stopniu po-

wieli się niedopatrzenia, a nawet błędy cechujące dotychczasowe poczy-

nania. Z pewnością muszą one bazować na formach pozainstytucjonal-
nych, opierać się na stosowaniu nowych technologii. Aby uniknąć dy-

stansu międzypokoleniowego, warto bazować w takich działaniach na 

młodzieżowym wolontariacie czy środowisku akademickim. To mogło-
by przyczynić się do zwiększenia efektywności działań w sferze komu-

nikacyjnej.  

Oczywiście, nie należy traktować instytucji pomocowych oraz edukacyj-

nych jako zła koniecznego. Wyłaniający się z badań obraz powiatowych 

urzędów pracy, a zwłaszcza ochotniczych hufców pracy, to przykład 
instytucji, które potrafią odnaleźć więź z młodzieżą z obszarów zmargi-

nalizowanych. Dlatego też doświadczenia ich pracowników będą szcze-

gólnie cenne przy opracowywaniu, wdrażaniu oraz ewaluacji działań na 
rzecz minimalizacji zagrożenia wykluczeniem społecznym młodzieży z 

obszarów zmarginalizowanych. 
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Jednym z elementów postępowania badawczego w ramach projektu: 

„Innowacje 15+. Testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej inter-
wencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży 

powyżej 15. roku życia” w części odnoszącej się do problemów wcho-

dzenia na rynek pracy młodzieży z obszarów zmarginalizowanych było 
przeprowadzenie zogniskowanego wywiadu grupowego. Z racji prze-

prowadzenia badań ankietowych w grupach pracodawców i pracowni-

ków oraz w odniesieniu do grupy docelowej projektu przyjęto, że posłu-
żenie się takim modelem badań jakościowych będzie optymalnym postę-

powaniem w celu zebrania dodatkowych informacji od przedstawicieli 

instytucji oraz organizacji zaangażowanych bezpośrednio w działania 

środowiskowe na rzecz młodzieży z obszarów zmarginalizowanych.  

Wywiad przeprowadzono w dniu 6 lipca 2012 r. w siedzibie Białostoc-
kiej Fundacji Kształcenia Kadr przy ulicy Spółdzielczej 8. Spośród kil-

kunastu zaproszonych osób na spotkanie przybyli przedstawiciele nastę-

pujących instytucji: 

 Centrum Integracji Społecznej w Czarnej Białostockiej; 

 Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „ETAP” w Bia-

łymstoku; 

 Ośrodka Kuratoryjnego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Białym-

stoku; 

 Caritas Archidiecezji Białostockiej; 

 Świetlicy Dziennego Pobytu dla Dzieci w Białymstoku; 

 Katolickiego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „EXODUS” 

Stowarzyszenia Dzieła Nieustającej Pomocy w Białymstoku; 

 Urzędu Gminy w Boćkach. 

Odnosząc się do pierwszego z działań, jakim jest poradnictwo, należy 
podkreślić niemoc i poczucie bezradności towarzyszące zarówno pod-

miotom oddziaływań, jak i przedstawicielom instytucji. Zdaniem jednej 

z badanych osób:  

Często duży kłopot jest taki, że jeśli nam się już uda nawiązać 

kontakt i nawet jakoś odkryć różne umiejętności tych osób, bo 
oni często na początku w ogóle nie są świadomi bazując na 

jakichś etykietkach, które mają gdzieś tam od dawna.  

Okazuje się zatem, że funkcjonowanie młodzieży z obszarów zmargina-

lizowanych w poczuciu niewiary we własne siły skutkuje nie tylko bra-

kiem poczucia sprawstwa, ale także staje się rodzajem samospełniające-
go się proroctwa. Niepokojący jest zbliżony stan doświadczany przez 



86 

Rozdział 1. 

 

 

 

przedstawicieli instytucji. Kiedy ich działania przynoszą skutek i należy 

wszcząć bardziej zaawansowane i profesjonalne formy oddziaływań, to 
okazuje się, że:  

nie wiadomo, gdzie dalej, co dalej. Czyli jeśli jest ta edukacja 

już i ona jest na takim poziomie, którym ten ktoś no więcej nie 

da rady, to można proponować różne tam gdzieś tam kursy i ja-

kąś możliwość zdobycia jakiegoś dokumentu na te umiejętności, 
które mam. Ale de facto z tym jest duży problem. Tak, ze znale-

zieniem później jakiejś dalszej drogi, dalszej pracy. Tutaj ja 

mam takie doświadczenie, że się spotykam właśnie z tym, że je-
stem bezsilna, bo nie wiem, gdzie dalej.  

Co znamienne, ten problem dotyka zarówno mieszkańców wsi, miaste-
czek, jak i dużych aglomeracji miejskich. Potwierdza zatem wskazywaną 

w analizach ilościowych małą skuteczność realizowanych oddziaływań z 

zakresu poradnictwa w ogóle, co w odniesieniu do obszarów zmarginali-
zowanych przyczynia się do nawarstwiania się problemów. Oznacza 

zarazem, że poczucie bezradności przedstawicieli instytucji (wynikające 

z ograniczonych możliwości stosowania specjalistycznych działań z 

zakresu poradnictwa) jest również stosunkowo powszechne. Należy za-
tem wziąć pod uwagę inicjowanie działań z obszarów poradnictwa z 

jednoczesnym upowszechnieniem wiedzy na ten temat w kręgu osób 

oraz instytucji działających w środowiskach lokalnych. 

Odnosząc się do tego aspektu, badani szczególnie krytycznie ocenili 

instytucji szkoły, gdyż (zdaniem jednej z osób uczestniczących w bada-
niu) 

 takie instytucje nie chcą dostrzegać w tych dzieciakach czegoś 

dobrego. W szkołach często padają stwierdzenia „jesteś najgor-

szy”, że „nic nie potrafisz”, że „się nie starasz” itd.  

Powracając do mechanizmu samospełniającego się proroctwa: okazuje 

się, że środowisko szkolne odgrywa w tym procesie szczególną „wspo-
magającą” rolę. 

Z wypowiedzi badanych wynika również, że bez względu na wielkość 
środowiska zamieszkania mało jest ofert ze strony instytucji adresowa-

nych do młodzieży. Jak stwierdziła jednak inna badana:  

(…) bo w samym mieście Białystok to też tak nie za dużo różne-

go rodzaju placówek dla 15+. Także tutaj mówimy o takich śro-

dowiskach mniejszych, ale w samym mieście to tak myślę też te-
go tak za dużo nie ma, bo świetlice socjoterapeutyczne to raczej 

są przeznaczone dla takich młodszych, mniejszych dzieci. Po-
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twierdza to inna osoba, stwierdzając, że: częściej są to świetlice 

dla dzieci na poziomie szkoły podstawowej, czy też placówki dla 
osób dorosłych. Natomiast w obszarze, jakim są osoby 15+, nie 

są realizowane najczęściej żadne działania i nie ma do nich 

przypisanych konkretnych instytucji.  

W podejmowaniu działań na rzecz młodzieży ze środowisk zmarginali-

zowanych należy zatem mieć na względzie fakt, że ta młodzież szcze-
gólnie doświadcza braku ofert ze strony praktycznie wszystkich instytu-

cji w środowisku zamieszkania, ze szkołą włącznie.  

Próby dotarcia do takiej młodzieży są nieliczne i podejmowane przez 

podmioty spoza środowiska lokalnego. Jedna z uczestniczek powiedzia-

ła:  

pracuję w jednej z gmin i no nic mi do głowy nie przyszło. 
Oprócz tego, że właśnie jedna – mówię tutaj o Etapie [Młodzie-

żowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „ETAP” w Białymstoku] – 

przyjechała tutaj do tej gminy, bo prowadziła jakieś tam zaję-

cia. Ale nic więcej się tam nie dzieje. Nikt tam nie wychodzi                      
z jakąś inicjatywą. 

W poszukiwaniu sposobów przełamania tego impasu poproszono 
uczestników spotkania o wskazanie możliwych rozwiązań. W swoich 

wypowiedziach badani wskazywali, że ich podopieczni z obszarów 

zmarginalizowanych:  

chcieliby bardzo takich spotkań z przedsiębiorcami, albo wy-

jazdy do danych instytucji, do urzędów, czy jakiś firm, albo żeby 
przyjeżdżał jakiś przedstawiciel. Oni chcieliby to zobaczyć wła-

śnie w praktyce. Żeby zobaczyć, że jednak warto się uczyć, bo 

można daleko dojść.  

Tak więc kontakt z rynkiem pracy powinien być jak najbardziej aktywi-

zujący i oparty na metodach praktycznego działania z jednoczesnym 
zminimalizowaniem oddziaływań opartych na encyklopedyzmie. Zda-

niem badanych, cechą młodzieży z obszarów zmarginalizowanych jest 

bierność, pasywność, wręcz lenistwo. Dotyczy to zwłaszcza działań 
opartych na klasycznych metodach dochodzenia do wiedzy. Ciekawą 

formą mogłyby być zatem spotkania z pracodawcami. Jak stwierdziła 

jedna z osób uczestniczących w badaniu:  

My żeśmy u siebie zorganizowali taki cykl spotkań, nie wiem, z 

ciekawymi ludźmi, a może nawet zawodami. Chodziło nam bar-
dziej o takie zawody. Żeby właśnie im pokazać, że warto jest się 

uczyć, że nie trzeba być nie wiem [kim], mieć nie wiadomo jakie 



88 

Rozdział 1. 

 

 

 

wykształcenie, żeby fajny zawód wykonywać. I oni na początku 

tak reagowali „nie no, to oczywiście durne” itd. Natomiast kie-
dy się te zajęcia się odbywały, fajnie funkcjonowały te dzieciaki, 

zadawały pytania, i to nawet fajne pytania. Także ja myślę, że to 

chyba no nie trzeba zwracać na to uwagi, tylko pokazywać im, 
pokazywać im i może w którymś momencie u jednego to jedno 

załapie coś tam, a u drugiego coś drugiego. 

W kwestii wykorzystania nowych technologii w działaniach z zakresu 

poradnictwa badani nie mieli na ten temat jednoznacznej opinii. Z jednej 

strony, zastosowanie takich rozwiązań minimalizuje skutki niedoborów 
strukturalnych, w czym ich zdaniem należałoby upatrywać szczególną 

rolę takich rozwiązań. Z drugiej jednak − kluczowym do rozwiązania 

problemem byłby aspekt finansowy, kwestia dostępności do nowych 
technologii, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Ponadto dyskusyjna 

(zdaniem badanych) jest kwestia „dehumanizacji” kontaktów między-

ludzkich wskutek bazowania na cybertechnologiach, tego, na ile w kon-

takcie online możliwy jest, na przykład, kontakt z psychologiem. 

Rozwijając kwestię osób angażowanych w pracę na obszarach zmargina-

lizowanych, zwrócono uwagę na streetworkerów jako osoby mogące 
zapewnić wspomniany bezpośredni kontakt  

(żeby wejść nie w roli terapeuty, ale bardziej kogoś, kto też mo-

że z tobą porozmawiać, tylko trochę inaczej niż inni (…). Czyli 

nie terapeuta, nie pomoc, nie psycholog, którą mają prowadzić 

młodzi ludzie, studenci, którzy jakby nawet językiem zbliżają się 
do tych osób, bo to jest istotne).  

Dlatego też przy redagowaniu treści adresowanych do odbiorców działań 

należy w jak największym stopniu bazować na młodzieży (wolontariu-

sze, studenci). Dotyczy to również inicjowania, jak i prowadzenia dzia-

łań z zakresu streetworkingu.  

Nie należy zapominać o roli i zadaniach specjalistów w działaniach z 
zakresu poradnictwa. Szczególną rolę należy upatrywać w tym aspekcie 

w psychologu oraz doradcy zawodowym. Wynika to z faktu, że 

 młodzi ludzie mają problem nie z określeniem swoich zaintere-

sowań, a raczej nie wiedzą, co by chcieli robić w przyszłości. Że-

by taka osoba mogła ukierunkować je, w którym kierunku powin-
ny się kształcić. Oni często nie wiedzą nawet, co chcieliby robić w 

przyszłości.  

Szczególną rolę mógłby odgrywać pracownik socjalny, mimo że opinie 

badanych na ten temat były rozbieżne. Jedna z badanych stwierdziła 
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bowiem, że jeśli już, to w roli tej powinni być inni młodzi ludzie. I jak 

uzupełniła inna respondentka:  

Młodzi ludzie, zaangażowani, chcący pomóc, im brakuje wła-
śnie takich osób. Zasugerowano też, że: to muszą [być] absol-

wenci pedagogiki, którzy są jeszcze jakby naładowani taką 

energią i jeszcze wierzą, że coś tam mogą zmienić. (…) pra-

cownik socjalny jak najbardziej się może sprawdzić, ale tylko 
ktoś taki z inicjatywą, z energią, z takim fajnym podejściem do 

tych ludzi, ale to też musi być konkretna osoba, bo myślę, myślę, 

że tak z tymi dzieciakami trzeba, że one muszą znać granicę i 
wiedzieć tak i myślę, że to tacy ludzie mogliby zrobić.  

Z oczywistych względów nie mogą to być osoby przypadkowe, lecz 
raczej po selekcji, wstępnie przygotowane.  

Odnosząc się do kolejnego obszaru, jakim jest edukacja, należy zwrócić 

uwagę na kluczowy dla odbiorców działań problem podkreślany w ana-

lizach ilościowych, jakim jest zbyt wczesne wypadanie z systemu szkol-

nego. Nie idzie on w parze z praktyczną nauką zawodu, a ogranicza się 
zazwyczaj do wykonywania prac dorywczych, co z biegiem lat staje się 

rutyną, kształtuje myślenie i działanie jednostek w obszarze zatrudnienia.  

Kluczowym problemem w tym wymiarze jest przejawiany przez odbior-

ców projektu brak chęci do nauki. Jest on silnie warunkowany przez 

środowisko rodzinne. Jak stwierdza jedna z badanych:  

dzieci zmarginalizowane pochodzą zazwyczaj ze zmarginalizo-

wanych rodzin. Więc jeśli rodzice zajmują stanowiska typowo ro-
bocze, [to] dziecko nie ma po prostu motywacji, żeby piąć się tro-

szeczkę, troszeczkę wyżej. 

 Istotny w tym wymiarze jest także bagaż doświadczeń ze środowiska 

rodzinnego i odnosi się nie tylko do biernej postawy życiowej, ale rów-

nież do specyfiki obecności osób ze środowisk zmarginalizowanych na 
rynku pracy. Niski poziom wykształcenia rodziców oraz idący za tym 

stosunkowo niski status wykonywanej pracy wpływają na wizję kariery 

zawodowej młodego pokolenia. Dominujące jest w tym aspekcie myśle-
nie przywołane przez jedną z badanych: 

 jeżeli tata tak pracował i mama, to pewnie ja nie mam takich 
możliwości, żeby gdzieś inaczej pracować. 

Z drugiej strony adresowana do takiej młodzieży oferta edukacyjna w 

znikomym stopniu odpowiada potrzebom rynku pracy. Ponadto forma jej 

realizacji służy często podtrzymaniu status quo, nie uwzględnia dynami-

ki zmian w przemyśle czy nawet w odniesieniu do dydaktyki, a przede 
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wszystkim służy podtrzymaniu młodzieży z obszarów zmarginalizowa-

nych w poczuciu braku wiary w swoje możliwości.  

Odnosząc się do ostatniego z elementów, zdaniem badanych szczególnie 
znaczące (dla poruszanego problemu) są działania nauczycieli szkół 

gimnazjalnych, gdyż ich postawa wobec młodzieży ze środowisk zmar-

ginalizowanych bardzo często blokuje działania emancypacyjne. Co 

więcej:  

to, co się dzieje w szkołach masowych, to jest to „wyrównywa-
nie”, ale to wszyscy mają być na takim samym poziomie. I ci 

dobrzy, i ci źli też no do tego poziomu dojść, bo jeżeli nie, to 

faktycznie tak jest, że oni kończą edukację.  

Stąd też zmiana nastawienia środowiska nauczycielskiego (zwłaszcza z 

gimnazjów) do młodzieży z obszarów zmarginalizowanych jest czynni-
kiem znaczącym dla działań na rzecz społecznej integracji.  

Wspomniany fakt wczesnego przerywania edukacji szkolnej jest poważ-
nym problemem w rozwoju młodego pokolenia. Może jednak być trak-

towany jako szansa wczesnego zaistnienia na rynku pracy i w efekcie 

przynosić korzyści takiej młodzieży. Może jej zapewnić niezależność 

finansową oraz samorozwój. Aby to było możliwe, konieczne jest połą-
czenie zakresu zdobywanej wiedzy oraz umiejętności praktycznych 

z potrzebami lokalnego biznesu. Takie podejście mogłoby przyczynić się 

do minimalizowania problemu słabo wykwalifikowanych pracowników 
fizycznych stawiających przede wszystkim na pracę dorywczą i tymcza-

sową. Warto zatem lansować alternatywne modele działań. Dobrze po-

strzeganym przez uczestników spotkania modelem działania pobudzają-
cym do aktywności na rynku pracy są Centra Integracji Społecznej. Są to 

miejsca:  

gdzie jednocześnie rzeczywiście jest ta możliwość, że osoby, 

które kończą jakieś konkretne, nawet nie zawód, zdobywają 

pewne umiejętności, jednocześnie odbywają praktyki, i to rze-
czywiście w różnych miejscach, gdzie to przedsiębiorca zgadza 

się na to, żeby ta osoba u niej zdobyła te praktyki i jakby z mo-

jego doświadczenia wynika, że zdarzyło się nam, że te osoby w 

tym miejscu rzeczywiście zostały. Dostały stałą pracę. Czyli jest 
to możliwe. Jest to możliwe o tyle tylko, że mam to wrażenie, że 

to jest jeszcze bardzo takie na poziomie indywidualnym, że nie 

jest to jakieś masowe. Czyli gdzieś tu i teraz mówimy o poszcze-
gólnych osobach na te 50 czy ileś, które pół roku czy rok to 

przejdą. Istotne jest, że: z tego, co akurat wiem, to odbiór tych 
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przedsiębiorców jest bardzo, bardzo pozytywny na temat tej 

możliwości i pracy, uczenia się tych osób.  

Badani postulują, aby propagować tego rodzaju inicjatywy. Należy nad-
mienić, że na 90 takich miejsc w całej Polsce na terenie województwa 

podlaskiego funkcjonują tylko cztery takie centra, z czego dwa z nich − 

w Białymstoku
109

. To jednoznacznie wskazuje na słabość rozwoju infra-

struktury w tym obszarze. Może to wynikać z faktu, że wiedza przedsię-
biorców na temat możliwości zaangażowania w projekty takiego rodzaju 

nie jest wysoka. Ponadto warto zabiegać o to, aby pracodawcy wspiera-

jący podobne inicjatywy mieli wymierne korzyści. Jak stwierdziła jedna 
z uczestniczek spotkania:  

Chodziłoby bowiem o to, aby były jakieś korzyści albo przy-
najmniej, [żeby] nie ponosić żadnych kosztów (…). Czyli, że 

„mam tego kogoś, ale ta osoba mnie nie kosztuje, a może też 

pracować na moją rzecz”, co jest możliwe. Ciekawą koncepcją 
mogłoby być rozwiązanie przybliżone przez inną uczestniczkę 

spotkania, a realizowane we współpracy z organizacją pozarzą-

dową: Współpracuję z Fundacją Edukacji i Twórczości i tam w 

tym momencie po zakończeniu projektu zostały zorganizowane 
staże dla uczestników projektu, no i tak żeby zachęcić praco-

dawców na staże, to oni nie płacą żadnego wynagrodzenia tylko 

tak Fundacja wypłaca te środki. Oni mają za zadanie przyuczyć 
te osoby, wdrożyć, też korzyści z tego mają finansowe. Więc to 

by było chyba najlepsze rozwiązanie. Jak to wszystko stworzyć, 

w jakiej formie, jak im podać – to jest wszystko kwestia długiej 
pracy. 

Również w odniesieniu do edukacji poszukiwano możliwości wykorzy-
stania nauczania na odległość w ramach praktycznej nauki zawodu. 

Uczestnicy spotkania odnieśli się do takiego pomysłu sceptycznie. Pod-

kreślali, że umniejszenie czynnika ludzkiego na rzecz zastosowania cy-
bertechnologii w przypadku osób, które z racji miejsca zamieszkania 

mają ograniczone możliwości kontaktu z właściwymi wzorcami spo-

łecznymi, nie jest odpowiednią drogą postępowania:  

                                                        
109 Informacja ze strony – bazy organizacji pozarządowych http://bazy.ngo.pl 

(http://bazy. 

ngo.pl/search/wyniki.asp?baza=11&kryt_typ_instyt_multi=69&szukanie=zaawans1&

wyniki=1 28.09.2012). 
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Może jest to możliwe, ale ja sobie myślę, że w takich praktykach to, co 

jest cenne, to kontakty międzyludzkie. Czyli też to, że ta osoba może 
nauczyć się też umiejętności typowych z zawodem, ale też bycia z 

ludźmi, funkcjonowania z kimś też i tutaj, by mi tego brakowało np. w 

takim kontakcie.  

Ponadto należy również pamiętać o tym, że (jak zauważyła jedna z ba-

danych):  

osoby zmarginalizowane mają zaniżoną samoocenę, są nieśmiałe, 
wtedy jest dalej problem, że nie mają kontaktu dalej z otocze-

niem. Nie wiem, czy takie praktyki [są więc właściwe].  

Taka formuła byłaby niezwykle trudna przy wykonywaniu prac fizycz-

nych, natomiast są z pewnością profesje (przykładem może być grafik 

komputerowy), w których zorganizowanie praktycznej nauki zawodu z 
użyciem elementów nauczania na odległość może przynieść jak najbar-

dziej pożądane skutki.  

W tym kontekście ograniczeniem rzutującym na możliwość zastosowa-

nia zdalnego nauczania jest specyfika profesji, do której młodzież byłaby 

przyuczana.  

Bo szewca tutaj sobie jakby nie wyobrażam, ale jakieś wypełnia-

nie dokumentów, jakichś kwestionariuszy, papierów tak, asysten-
ta. 

Badani słusznie zwrócili uwagę na wpływ środowiska zamieszkania na 
realizowanie działań edukacyjnych z zastosowaniem zdalnego naucza-

nia. Ich zdaniem,  

pozostawanie w środowisku i robienie jeszcze czegoś na ze-

wnątrz wymaga zaangażowania, systematyczności, czego bra-

kuje często tym dzieciom, młodzieży.  

Elementem ułatwiającym rozwiązanie tego problemu mogą być  

wcześniejsze szkolenia, motywacja, na pewno jakaś pomoc 

psychologiczna, tak doradcy zawodowego, jak też osoby, która 
zna się tak na tym warsztacie, który będzie praktykowany, 

i pewnie by to było możliwe.  

Ostatnim z analizowanych w trakcie zogniskowanego wywiadu grupo-

wego pól działania było otoczenie społeczne. Ma ono szczególne zna-

czenie w przypadku młodzieży pochodzącej z obszarów zmarginalizo-
wanych, gdyż uwarunkowania środowiskowe wynikają ze słabości infra-

struktury tych terenów. Z drugiej strony, istotne są dostępne oraz poten-
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cjalne formy szeroko pojętego wsparcia, służące minimalizacji proble-

mów, jakie są generowane na obszarach zmarginalizowanych. 

Obszar ten był szczególnie interesujący w analizach, gdyż większość 
uczestników spotkania to członkowie lub pracownicy organizacji poza-

rządowych bądź też osoby współpracujące z takimi instytucjami, silnie 

zakorzenionymi w środowiskach lokalnych. Osoby bezpośrednio zaan-

gażowane w działalność stowarzyszeń podkreślały, że w swojej pracy 
skupiają się zbytnio na bieżącym wymiarze przy umniejszeniu roli wy-

miaru perspektywicznego  

(sama też pracuję w stowarzyszeniu, do tzw. instytucji pomoco-

wych, dlatego myślę, że często robimy dużo błędów. Jeśli chodzi 

właśnie o edukację... czyli niekoniecznie na edukacji my się tam 
skupiamy, bardziej to jest takie życie tu i teraz, zapewnianie, nie-

koniecznie myśląc o przyszłości). Nie ukrywają zarazem, że dzia-

łanie długoterminowe, w dłuższej perspektywie czasowej, jest w 
ich instytucji obecne sporadycznie (w takich instytucjach by mi 

brakowało to takiego właśnie usamodzielnienia. (…) Czyli takich 

jasnych też kierunków, co dalej).  

Ważne jest, aby w pracy w środowisku umiejętnie kreować kontakt z 

podopiecznymi, poprzez innowacyjne i niestandardowe działania. Zda-
niem uczestników spotkania dobrym sposobem w nawiązaniu kontaktu 

jest bazowanie w początkowej fazie na zaspokojeniu podstawowych 

potrzeb, swoiste „kupienie” sobie podopiecznego. Dopiero w dalszej 

perspektywie czasowej można planować działania bardziej złożone oraz 
wymagające systematyczności. Należy podkreślić, że ten proponowany 

model działania pokrywa się ze wskazanym wcześniej niedoborem w 

działalności organizacji pozarządowych w wymiarze długoterminowym. 
Jak stwierdziła jedna z uczestniczek spotkania, podstawą budowania 

współpracy powinien być:  

poziom socjalny, [który] jest bardzo ważny, szczególnie też w 

pierwszym kontakcie często i to jest bezdyskusyjne też tak, bo że-

by jakoś wejść czy mieć kontakt być może też czasami trzeba ku-
pować w różny sposób i to jest prosta sprawa. Ale myśląc o takiej 

pracy dłuższej to myślę, że to jest taki element ważny właśnie 

w związku z edukacją. Czyli w jakim kierunku, co dalej, co my 
możemy zrobić, żeby zaszły zmiany, bo to o to chodzi, chodzi o 

zmianę, a nie o to, żeby dzisiaj lub ten tydzień przeżyć.  

Innym ważnym aspektem jest kwestia związana z zasadami komuniko-

wania się z podopiecznymi. Bardzo często przedstawiciele służb spo-

łecznych pracujący na obszarach zmarginalizowanych przekazują infor-
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macje w sposób formalny, złożony językowo, w efekcie – nieczytelny. 

Należy pamiętać, że młodzież z obszarów zmarginalizowanych ma dość 
skromny kapitał kulturowy, ubogie słownictwo, przez co nie jest w sta-

nie zrozumieć takiego komunikatu. Dodatkowym elementem utrudniają-

cym pracę w otoczeniu jest nieufność wobec przedstawicieli służb spo-
łecznych, gdyż doświadczenia własne, jak też innych osób ze środowiska 

są zazwyczaj negatywne. Projektując działania na rzez młodzieży ze 

środowisk zmarginalizowanych, należy pamiętać, że  

młodzież taka, (…) używa prostego słownictwa, rozumie proste 

słownictwo, a instytucje raczej przerażają. Przerażają nas, nas 
dorosłych w większości przypadków, natomiast te dzieci, mło-

dzież tym bardziej. Więc raczej tak prosta forma przekazu, która 

dotrze, dotrze do nich.  

Stąd też podczas opracowywania treści programowych należy je dosto-

sować do wspomnianych wymogów językowych. Z drugiej strony, takie 
słownictwo jest typowe dla młodzieży, stąd przy realizacji programów 

należałoby bazować w znacznej mierze na wolontariacie młodzieżowym 

oraz studentach. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest minimali-

zowanie dystansu społecznego w kontakcie z podopiecznym. Należy 
jednak pamiętać o właściwym przygotowaniu merytorycznym młodzie-

żowych liderów do pracy na obszarze zmarginalizowanym.  

Przy organizowaniu w środowisku struktur służących realizacji działań 

na rzecz młodzieży z obszarów zmarginalizowanych warto rozważyć 

powoływanie do życia takich o mniej sformalizowanym charakterze. 
Dobrym rozwiązaniem mogłyby być kluby, oparte na ograniczonym do 

minimum formalizmie i strukturze organizacyjnej. Jedna z uczestniczek 

spotkania podała przykład współpracy:  

z klubem, gdzie miałam taki komfort, że mogłam sobie pozwolić 

na to, że te osoby mogły podawać jakąś ksywkę, nie musiały na-
wet podawać imienia i mogły tu funkcjonować bez żadnych 

[obaw]. Że to jest też coś takiego, co wzbudza większe zaufanie. 

Przy okazji taką młodzież warto przyzwyczajać do tego i uczyć, 
wprowadzać, że  są jakieś zasady w naszym społeczeństwie, że 

nie można funkcjonować tylko na zasadzie podania ksywki czy 

coś takiego.  

Oprócz zaangażowania młodzieży (w tym akademickiej) nie należy za-

pominać o roli i zadaniach specjalistów w takich działaniach.  



95  

Sytuacja młodzieży z obszarów zmarginalizowanych 

 

 

Badani byli zgodni, że planowane działania na rzecz młodzieży z obsza-

rów zmarginalizowanych powinny cechować się jak najniższym pozio-
mem złożoności. Jak stwierdziła jedna z badanych:  

Im mniej będzie coś skomplikowane, tym lepiej. Że my coś pro-

stego proponujemy tyle, że nie od razu jakby też wyciągamy 

pewne rzeczy, tylko najpierw tak, możesz skorzystać i to jest też 

dla ciebie, i to jakoś przyjdzie samo. 

W poszukiwaniu bardziej złożonych form działań na obszarach zmargi-
nalizowanych wskazano po raz kolejny, że w szczególności w takich 

rejonach można odczuć braki w infrastrukturze, jeżeli chodzi o ofertę dla 

młodzieży, co stawia ją w roli podwójnie przegranej. Jak stwierdziła 

jedna z badanych:  

Ja myślę, że my się trochę boimy, boimy się tematu, bo to jest 
młodzież, która już ma swoje doświadczenia, już ma swoje tam 

stygmaty, etykietki i ja np. nadal jestem za klubami. Za klubami 

osiedlowymi, czyli miejscem, które daje alternatywę, „nie musisz 

tu zostać”. Niech to będzie i świetlica wiejska, w domu kultury. 
Są takie miejsca w gminie, jasna sprawa. Ubóstwo ofert na ob-

szarach zmarginalizowanych obrazuje wypowiedź innej z bada-

nych: W mojej wsi jest świetlica wiejska, co prawda nic się tam 
nie dzieje, ale jest.  

Z drugiej strony warto poszukiwać rozwiązań alternatywnych. Jedna z 
badanych, idąc za tokiem myślenia Marka Konopczyńskiego, wskazuje 

na twórczy teatr jako jedną z możliwych opcji działania.  

Ja myślę, że to też by mogła być fajna rzecz, żeby dzieciaki miały 

taką możliwość wejścia w jakąś rolę i zobaczenia także to jest 

myślę tutaj jeszcze takie fajne.  

Inna z badanych osób zaproponowała rozwijanie działalności drużyn 

młodzieżowej straży pożarnej, gdzie:  

właśnie młodzież sama pisała ten projekt, sama decydowała, na 
co będzie wydawała pieniądze i że oni mieliby w tym udział. 

Jeżeli chodzi o podmioty, które można byłoby włączać w realizację ta-
kich i podobnych działań, badani z dystansem odnosili się po raz kolejny 

do potencjalnej roli oraz funkcji szkół w takich działaniach  

(z tymi szkołami to... bo może ja mam taki, a nie inny stosunek do 

szkół, to jakoś w to nie wierzę. Może niepotrzebnie generalizuję, 

bo pewnie jest wielu pedagogów fajnych i zaangażowanych, ale 
jakoś bardzo mało ich spotykam na swojej drodze (…). 
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 Udział przedsiębiorców w takich działaniach nie był (zdaniem bada-

nych) dotychczas podejmowany 

 (nie przyszło mi to jeszcze do głowy; to jest chyba środowisko 
jeszcze niewykorzystane − przedsiębiorcy, bo myślę, żeby tak tro-

chę do tego podchodzić, „że to biznesmeni, to pewnie nie zechcą 

z nami rozmawiać o takich tam pierdołach”. I to, co żeśmy tu 

mówili, że jeżeli nie będą mieć z tego korzyści finansowych itd. I 
myślę, że to może też z tego wynikać, że oni są zostawieni prawda 

i pewnie warto gdzieś tam ruszyć). Badani byli zgodni, że przed-

stawiciele sektora przedsiębiorstw są istotnym elementem ukła-
danki. Może kiedyś [podopieczni] pójdą na studia, ale obecnie 

mogą znaleźć się na rynku pracy i to znaleźć się skutecznie.  

Choćby minimalny sukces na rynku pracy może być odskocznią od rea-

liów egzystowania na obszarach zmarginalizowanych.  

Podsumowując wnioski wynikające z przeprowadzonego wywiadu gru-

powego, należy wskazać na wzmacnianie czynnika ludzkiego w strate-

giach działań na rzecz młodzieży z obszarów zmarginalizowanych. Na-
leży przez to rozumieć odbiurokratyzowanie bezpośrednich relacji bene-

ficjentów oraz przedstawicieli służb społecznych  

(chciałabym, żeby pracownicy socjalni, czy też osoby, które mają 

bezpośrednie kontakty z rodzinami, byli bardziej zaangażowani; 

chodzi po prostu, żeby powstało więcej tego, żeby jednak dziecko 
mogło się tam zgłosić i uzyskać informacje, które faktycznie mu 

pomogą, które wykorzysta, a nie że usłyszy „proszę iść tam”, 

„proszę iść tam, a jak już Pan tam coś złoży, to proszę iść jeszcze 
tam, bo coś jeszcze trzeba tam donieść, a potem gdzieś jeszcze 

tam gdzieś iść z czymś”).  

  

 



 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2. 

MODEL WSPARCIA MŁODZIEŻY  

Z OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH  

2.1. Kontekst innowacji w modelu „e-Horyzonty” 

Projekt „INNOWACJE 15+ – testowanie i wdrażanie nowych metod 

wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecz-
nemu młodzieży powyżej 15. roku życia” powstawał w okresie, gdy plac 

Puerta de Sol w Madrycie stał się areną frustracji młodzieży wykluczo-

nej z rynku pracy w kraju wysoko rozwiniętym. Jednak jeżeli z wyzwa-
niami czasu nie radzi sobie dobrze wykształcona młodzież z bogatszych 

krajów, to jakie perspektywy ma młodzież w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej w jednym z najbiedniejszych regionów Europy, jakim jest wo-

jewództwo podlaskie? Badania przeprowadzone przez Białostocką Fun-
dację Kształcenia Kadr oraz OHP, jako Partnera projektu wskazują, że w 

przypadku kryzysu gospodarczego młodzież o 60% silniej odczuwa jego 

skutki, ponieważ częściej traci pracę i dłużej pozostaje bezrobotna. Re-
wolucyjne nastroje wśród młodzieży hiszpańskiej, zmierzające do zmian 

w konstytucji i obalenia monarchii, dowodzą, że wykluczenie z rynku 

pracy związane jest z silnym wykluczeniem z życia społecznego i po-
czuciem pozbawienia praw obywatelskich. Dlatego też problem mło-

dzieży do 25. roku życia stał się głównym wyzwaniem specjalistów ryn-

ku pracy i znalazł swoje priorytetowe miejsce w założeniach do progra-

mów na lata 2014-2020, gdzie traktowany jest na równi z problemem 
osób po 50. roku życia. To przewartościowanie wskazuje na konieczność 

przygotowania specjalistycznych narzędzi wsparcia tej grupy na rynku 

pracy, gotowych do zastosowania w nowym okresie programowania. 
Coraz więcej ekspertów podkreśla, że oprócz recesji gospodarczej mamy 

do czynienia z szeregiem innych przyczyn, które potęgują bezrobocie 

młodych ludzi. Na wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży istotny 
wpływ ma więc także brak inicjatyw skierowanych specjalnie do mło-

dych, borykających się ze specyficznymi problemami opiekuńczo-

wychowawczymi, uzależnieniami czy marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym. Zaobserwowane problemy mogą być zapowiedzią kryzysu 
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obywatelskiego i społecznego, do jakiego dojść może w Polsce, gdzie 

trzecią część bezrobotnych stanowi dziś młodzież, co prowadzi do licz-
nych problemów społecznych (uzależnienia, przemoc) i wykluczenia 

społecznego 15+. Dlatego też w ramach przedmiotowego projektu za 

główny cel przyjęto wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie wspar-
cia młodzieży nowymi instrumentami aktywnej integracji, terapii uza-

leżnień oraz przeciwdziałającymi dalszej marginalizacji, opartymi na 

idei budowania środowiska rodzinnego w środowisku pracy, idei budo-
wania samodzielności i odpowiedzialności za swoje życie oraz integracji 

w Internecie.  

Przyjęto, że cel ten zostanie zrealizowany poprzez trzy niezależne 

eksperymenty, testujące specyficzne rozwiązania kierowane do trzech 

różnych grup odbiorców, w trzech modelach interwencji: 

 Model integracji „Praca jak Rodzina” dla młodzieży opusz-

czającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;  

 Model integracji „Życie to Biznes” dla młodzieży z rodzin  

z problemem przemocy i uzależnień; 

 Model integracji „e-Horyzonty” dla młodzieży zamieszkują-

cej obszary zmarginalizowane. 

Wykres 33. Obszary problemowe w projekcie INNOWACJE 15+ 

 
Źródło: opracowanie własne w ramach autorskiego modelu innowacji. 

W ramach każdego eksperymentu testowane będą różnorodne instrumen-

ty wsparcia, odpowiadające trzem rodzajom barier zdiagnozowanych w 
pierwszej, badawczej fazie projektu. Dlatego też w każdym modelu 
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uwzględniono trzy typy barier we wszystkich wymienionych wyżej ob-

szarach interwencji oraz konieczność zastosowania trzech poziomów 
interwencji:  

 Instrumenty diagnostyczno-doradcze dostosowane do specy-

ficznych potrzeb MŁODZIEŻY z placówek opiekuńczych, 

obszarów zmarginalizowanych, z rodzin przemocy i uzależ-

nień; 

 Instrumenty edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwo-

ści PRACODAWCÓW, uwzględniające potencjał wycho-

wawczy i integracyjny rzemiosła i MŚP;  

 Instrumenty kooperacyjne dla OTOCZENIA, organizujące 

współpracę instytucji rynku pracy oraz przedsiębiorców na 

rzecz nowych modeli integracji młodzieży w formie lokal-
nych strategii działania. 

Specjalny model wsparcia opracowany więc został zgodnie z powyż-
szym schematem na rzecz młodzieży po 15. roku z obszarów zmargina-

lizowanych. W modelu tym szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania 

zdalne z wykorzystaniem Internetu, przełamujące bariery dostępu do 
infrastruktury doradczej i edukacyjnej na obszarach wiejskich. Dlatego 

też model ten został zdefiniowany myślą przewodnią całego ekspery-

mentu „e-Horyzonty”, w którym e-rozwiązania (komputer, Internet,  
e-edukacja) poszerzają horyzonty zawodowe i osobiste młodzieży zagro-

żonej wykluczeniem społecznym. 

Wykres 34. Schemat modelu „e-Horyzonty” 

 
Źródło: opracowanie własne w ramach autorskiego modelu innowacji. 

Obszary zmarginalizowane i wiejskie to trzeci obszar interwencji, w 
ramach którego w trakcie badań wskazano, że 21% osób w wieku do 24. 

roku jest zagrożonych w Polsce ubóstwem. Potwierdzono tezę o wyż-

szym stopniu ryzyka marginalizacji mieszkańców wsi, dla której indeks 

głębokości niedostatku osiągnął 31,7%. Z uwagi na to, że w wojewódz-
twie podlaskim 95,5% obszarów to tereny wiejskie, jest to szczególny 

problem. Największą intensywnością, zarówno skrajnego ubóstwa, jak i 
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niedostatku, charakteryzowała się wieś (odpowiednio 1,6% oraz 15,2%). 

Województwo podlaskie zajmuje niechlubne ostatnie miejsca w kraju w 
aspekcie radzenia sobie z ubóstwem (11. miejsce w kraju w zakresie 

zasięgu, 14. miejsce w zakresie intensywności ubóstwa). Aktywność 

młodzieży w Polsce nastawiona jest przede wszystkim na edukację, tym 
między innymi można tłumaczyć stosunkowo niską wartość stopy bez-

robocia w grupie 15-17 lat, jednak w ostatnich latach wartości te wzrosły 

trzykrotnie. Badania potwierdzają konieczność uwzględnienia aspektu 
technologii ICT w działaniach na rzecz młodzieży marginalizowanej. 

Wśród wszystkich krajów Unii polska młodzież pod względem obsługi 

komputera zajęła 9. miejsce, jeżeli chodzi o przeciętny poziom obsługi, 

oraz 11., jeżeli chodzi o niski poziom umiejętności obsługi komputera 
spośród młodych przedstawicieli 27 UE. Niestety, jeżeli chodzi o biegłą 

umiejętność obsługi komputera, nasza młodzież jest plasowana na trze-

cim od końca miejscu, wyprzedza tylko Rumunię i Bułgarię. Usługi do-
radcze w zakresie planowania życia osobistego i zawodowego udzielone 

zdalnie przez Internet przez zespół specjalistów rynku pracy i rozwoju 

osobistego są ważne i bardzo ważne dla 45% respondentów badań CATI 

przeprowadzonych w pierwszej fazie projektu. 70% przebadanej mło-
dzieży ze wsi oczekuje na zdalne usługi szkoleniowe. Tylko połowa 

respondentów (47%) miała kontakt z doradcą zawodowym. Tymczasem 

kwestia poradnictwa zawodowego jest szczególnie istotna na obszarach 
zmarginalizowanych i wiejskich, które mają trudny dostęp do instytucji 

świadczących takie usługi. Badania fokusowe potwierdziły, że ważne 

jest świadczenie takich usług zdalnie. Uczestnicy spotkań wyrazili opi-
nię, że nie spotkali się, jak do tej pory, z poradnictwem przez Internet. 

„Nie, no to ja wiele razy słyszałam, że jakieś są tam porady od psycho-

loga. Jestem terapeutą rodzinnym i widzę taką możliwość wsparcia osób, 

do których inaczej nie dotrę”. Badania przeprowadzone w pierwszej 
fazie projektu uzasadniają konieczność wdrożenia modeli integracji w 

oparciu o usługi zdalne rozwijane zgodnie ze strategią e-Podlaskie  

z e-Edukacją przyjętą w grudniu 2011 r. przez Zarząd Województwa, 
jako dokument strategiczny na nowy okres programowania. 
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Wykres 35. Schemat narzędzi doradczych w modelu „e-Horyzonty” 

 
Źródło: opracowanie własne w ramach autorskiego modelu innowacji. 

Zdalne instrumenty diagnostyczno-doradcze 15+ dla obszarów wiej-

skich oraz terenów zmarginalizowanych 

Innowacja tego modelu dotyczyć będzie adaptacji rozwiązań interdyscy-

plinarnego poradnictwa zdalnego dla osób niepełnosprawnych w stosun-

ku do nowej grupy docelowej, jaką jest młodzież z obszarów wiejskich 
oraz terenów o słabej infrastrukturze instytucjonalnej. Innowacją jest w 

tym przypadku zdalny Indywidualny Plan Działania (IPD), uwzględnia-

jący specyfikę, zainteresowania i możliwości poznawcze młodzieży za-
grożonej przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty. Efektem testu 

będzie innowacyjny produkt (PF7): „Model e-doradztwa dla 15+” z za-

stosowaniem narzędzi: „e-Kwestionariusze15+” oraz „IPD: e-
Miasteczko Zawodowe15+”. 

Wykres 36. Narzędzia edukacyjne w modelu „e-Horyzonty” 

 
Źródło: opracowanie własne w ramach autorskiego modelu innowacji. 

Zdalne instrumenty edukacyjno-aktywizacyjne dla gmin wiejskich 

Innowacja tego modelu, podobnie jak w przypadku modelu diagnostycz-

no-doradczego, dotyczy adaptacji sprawdzonych rozwiązań w stosunku 

do nowej grupy docelowej. Innowacją jest zmodyfikowana metoda e-
edukacji osób niepełnosprawnych na potrzeby lokalnej przedsiębiorczo-

ści w gminie wiejskiej. Efektem testowania będzie innowacyjny produkt 

(IP7): „Model e-Edukacji 15+” oraz „e-Biznesu 15+” na wsi. 
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Wykres 37. Narzędzia kooperacyjne w modelu „e-Horyzonty” 

 
Źródło: opracowanie własne w ramach autorskiego modelu innowacji. 

Instrumenty kooperacyjne wdrażające model „e-Horyzonty” 

Innowacja tego modelu dotyczyć będzie adaptacji sprawdzonych metod 

lokalnej współpracy w stosunku do nowego obszaru wsparcia, jakim jest 

integracja społeczna młodzieży wiejskiej. Innowacją jest zmodyfikowa-

ny schemat tworzenia i moderowania lokalnej koalicji z udziałem samo-
rządów gminnych i lokalnych przedsiębiorców. Efektem testu będzie 

innowacyjny produkt (PF9): „Model e-wsparcia gmin 15+”. 

Przedstawiony powyżej schemat modelowej interwencji na rzecz mło-

dzieży z obszarów zmarginalizowanych znalazł uzasadnienie w szczegó-

łowych badaniach prowadzonych przez Białostocką Fundację Kształce-
nia Kadr w pierwszej fazie projektu. Realizowana równolegle współpra-

ca ponadnarodowa była okazją do poszukiwania dodatkowych argumen-

tów, zachęt i inspiracji wspierających proces wdrożenia modelu. Szcze-
gólnie skuteczne w procesie testowania i wdrożenia nowych rozwiązań 

mogą okazać się dobre praktyki zagranicznych partnerów, które poprzez 

fakty i doświadczenie mogą zachęcić doradców, trenerów, rzemieślni-

ków oraz specjalistów instytucji rynku pracy do stosowania podobnych 
rozwiązań we własnej praktyce zawodowej i społecznej. 

2.2. PORADNICTWO − narzędzia diagnostyczno-doradcze 

Model e-doradztwa dla 15+, jako schemat działań, jest produktem final-

nym w zakresie rozwiązań diagnostyczno-doradczych, będących elemen-
tem modelu integracji zawodowej i społecznej z gminą wiejską (uzgod-

nienie kierunków rozwoju indywidualnego i lokalnego) młodzieży w 

wieku powyżej 15 lat z obszarów wiejskich i zmarginalizowanych. Traf-

ność diagnozy i planów AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (Indywidual-
nych Planów działania IPD) zapewniona została poprzez uwzględnienie 

w procesie zdalnej diagnozy obok doradcy zawodowego badającego 

predyspozycje i zainteresowania także lidera społecznego, animatora 
kultury, samorządu oraz lokalnego pracodawcy. Pakiet narzędzi składa-
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jących się na schemat interdyscyplinarnej usługi uwzględnia specyficzne 

potrzeby młodych ludzi w wieku powyżej 15. roku życia. Jednocześnie 
zastosowanie tu mają normy odpowiednie do tej grupy wiekowej, co jest 

nowością na rynku usług diagnostyczno-doradczych. Obecnie w stosun-

ku do osób młodych pochodzących z obszarów zmarginalizowanych 
stosuje się narzędzia opracowane dla ogólnej populacji ludzi młodych z 

młodych z miast o szerokich możliwościach rynku czy infrastrukturze 

społecznej, przez co brak trafnego doradztwa dla młodzieży 15+ ze wsi. 
Model ten skierowany jest do instytucji zainteresowanych rozwojem i 

świadczeniem usług zdalnych zgodnie ze strategią rozwoju społeczeń-

stwa informacyjnego e-Podlaskie (w tym e-Edukacja, e-Biznes), jednak 

w szczególności do instytucji rynku pracy i polityki społecznej (PUP, 
OHP) oraz organizacji pozarządowych wspierających młodzież 15+ oraz 

społeczności lokalne na obszarach wiejskich i zmarginalizowanych, w 

tym wspierające rozwój produktów i usług związanych z dziedzictwem 
kulturowym regionu, rozwojem wsi. Opracowane narzędzia nie wyma-

gały zmiany przepisów prawa. Model ten wspiera zastosowanie innowa-

cyjnych produktów, jakimi są Model e-edukacji 15+ oraz e-Biznesu 15+ 

(PF8) oraz Model e-wsparcia 15+ i (PF9). 

Wykres 38. Narzędzia diagnostyczno-doradcze w modelu „e-Horyzonty” 

 
Źródło: opracowanie własne w ramach autorskiego modelu innowacji. 

Innowacja tego modelu dotyczy adaptacji rozwiązań interdyscypli-

narnego poradnictwa zdalnego dla osób niepełnosprawnych w stosunku 
do nowej grupy docelowej, jaką jest młodzież z obszarów wiejskich oraz 

terenów o słabej infrastrukturze instytucjonalnej. Innowacją jest zdalny 

Indywidualny Plan Działania uwzględniający specyfikę, zainteresowania 
i możliwości poznawcze młodzieży zagrożonej przedwczesnym opusz-

czeniem systemu oświaty. Efektem testu jest innowacyjny produkt 

(PF7): Model e-doradztwa dla 15+ z zastosowaniem narzędzi: e-

Kwestionariusze15+ oraz IPD: e-Miasteczko Zawodowe15+. 
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2.2.1. Elementy składające się na produkt finalny  

Model e-doradztwa dla 15+ (PF7) jest narzędziem umożliwiającym 

zdalne bilansowanie i diagnozowanie młodzieży zamieszkującej obszary 
wiejskie i zmarginalizowane. Na pakiet narzędzi doradczo-

diagnostycznych składa się zestaw kwestionariuszy i testów oraz pakiet 

zdalnych ćwiczeń z opracowaniem wyników diagnozy: 

 „e-KWESTIONARIUSZE15+” − kwestionariusze i testy 

Predyspozycji Zawodowych, Zainteresowań, Zdolności 

Przedsiębiorczych (w procesie aktywizacji i integracji zawo-
dowej) oraz Zdolności Społecznych (w procesie integracji 

społecznej). Pakiet siedmiu narzędzi diagnostycznych (w tym 

pięciu narzędzi zintegrowanych kwestionariuszy interneto-
wych) dla młodzieży 15+ z obszarów wiejskich i marginali-

zowanych: 

 OSOBOWOŚĆ – e-KWESTIONARIUSZ PREDYSPOZYCJI 

ZAWODOWYCH 15+. Narzędzie składa się z 15 itemów oraz 

klucza odpowiedzi z interpretacją dla skal, na 2 stronach A4. 

Kwestionariuszem badane są predyspozycje zawodowe zwią-
zane z cechami osobowości. Predyspozycje to cechy w dużej 

mierze wrodzone, wyuczone w dzieciństwie, na które nie ma 

większego wpływu – tzn. że nie można ich zmienić na zawo-
łanie, pod potrzeby danego zawodu. W kwestionariuszu za-

warte są klucze do przeliczenia i skale do interpretacji wyni-

ków. Zaproponowano ocenę predyspozycji związanych z 
OSOBOWOŚCIĄ w PIĘCIU SKALACH, wskazując na pięć 

cech osobowości zawodowej: Biznes, Sztuka, Przygoda, Przy-

jaźń oraz Porządek. 

 WARTOŚCI – KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ 

ZAWODOWYCH 15+. Narzędzie składa się z 15 itemów oraz 

klucza odpowiedzi z interpretacją dla skal, na 2 stronach A4. 
Kwestionariuszem badane są wartości wyznaczające zaintere-

sowania zawodowe. Narzędzie bada zainteresowania zawo-

dowe wyznaczające kierunki drogi zawodowej. Zaintereso-
wania są sumą tego, co jest dla badane osoby ważne (warto-

ści), ciekawe (zainteresowania) oraz przyjemne (preferencje). 

Są to czynniki wyznaczające zachowania, które w dużej mie-
rze są wyuczone, związane z doświadczeniami, systemem 

wartości. Poszukując zawodu, warto mieć na względzie wła-

sne zainteresowania, pasje i hobby. Zgodność WARTOŚCI 
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związanych z wybranym zawodem z zainteresowaniami 

wpływa na przyjemność z pracy i poziom zaangażowania w 
pracę. W kwestionariuszu zawarte są klucze do przeliczenia i 

skale do interpretacji wyników. Zaproponowano ocenę war-

tości w TRZECH SKALACH, wskazując na wartości zwią-
zane z potrzebami: Autonomia, Bezpieczeństwo oraz Rodzina. 

Opisane dwa kwestionariusze składają się na spójny PAKIET diagno-

styczno-doradczy: Ja i mój ROZWÓJ – e-HORYZONTY, który stosuje 

się w planowaniu działań rozwojowych i edukacyjnych w procesie 

AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Klienta.  

 ENERGIA – KWESTIONARIUSZ PREDYSPOZYCJI 

ZAWODOWYCH 15+. Narzędzie składa się z 15 itemów 

oraz klucza odpowiedzi z interpretacją dla skal, na 2 stronach 
A4. Kwestionariuszem badane są predyspozycje zawodowe 

związane z TEMPERAMENTEM, czyli charakterystyką 

układu nerwowego. Predyspozycje związane z neurologiczną 
podstawą zachowań to cechy w dużej mierze wrodzone, na 

które nie ma się większego wpływu – tzn. że nie można ich 

zmienić na zawołanie, pod potrzeby danego zawodu. W kwe-
stionariuszu zawarte są klucze do przeliczenia i skale do in-

terpretacji wyników. Zaproponowano ocenę predyspozycji 

zawodowych związanych z temperamentem w JEDNEJ 

SKALI EKSTRAWERSJI na trzy jej poziomy i trzy typy 
charakteru: Ekstrawersja, Introwersja oraz Typ Mieszany. 

 CZYNNOŚCI – KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ 

ZAWODOWYCH 15+. Narzędzie składa się z 15 itemów oraz 

klucza odpowiedzi z interpretacją dla skal, na 2 stronach A4. 

Kwestionariuszem badane są zainteresowania konkretnymi 
czynnościami wyznaczającymi wybory zawodowe w doro-

słym życiu. Zainteresowania są sumą tego, co jest dla badanej 

osoby ważne (wartości), ciekawe (zainteresowania) oraz 
przyjemne (preferencje), a w tym przypadku badane są prefe-

rencje. Zgodność PREFEROWANYCH CZYNNOŚCI z wy-

branym zawodem wpływa na przyjemność z pracy, poziom 

zaangażowania w pracę oraz sukcesy zawodowe. W kwestio-
nariuszu zawarte są także klucze i skale interpelacyjne. Za-

proponowano ocenę preferencji czynności zawodowych w 

TRZECH SKALACH, wskazując na czynności z kategoriami 
Ludzie, Rzeczy oraz Metody. 
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 KWESTIONARIUSZ ZDOLNOŚCI PRAKTYCZNYCH 15+ – 

Narzędzie składa się z 15 itemów oraz klucza odpowiedzi z 

interpretacją dla skal, na 2 stronach A4. Kwestionariuszem 
badane są wrodzone i wyuczone zdolności wyznaczające ska-

lę sukcesu w wybranym zawodzie. Zdolności to cechy w du-

żej mierze wrodzone oraz wyuczone w biegu życia, których 
nie można zmienić pod potrzeby danego zawodu. Kwestiona-

riusz udziela odpowiedzi na pytania: Co tak naprawdę potra-

fisz? W czym się specjalizujesz? Jakiego typu zadania spra-
wiają Ci najmniej problemów, a jakie najwięcej problemów? 

Kwestionariusz ten pozwala rozpoznać zatem praktyczne 

uzdolnienia, a poprzez to może pomóc w podjęciu decyzji do-

tyczącej wyboru dalszej drogi życiowej. W kwestionariuszu 
zawarte są klucze do przeliczenia i skale do interpretacji wy-

ników. Zaproponowano ocenę zdolności praktycznych w 

TRZECH SKALACH, wskazując na trzy rodzaje zdolności: 
Abstrakcyjne i Logiczne, Społeczne i Językowe oraz Manual-

ne i Rzeczowe. 

Opisane trzy kwestionariusze składają się na spójny PAKIET diagno-

styczno-doradczy: Ja i PRACA – e-HORYZONTY, który stosuje się we 

wsparciu INTEGRACJI ZAWODOWEJ Klienta.  

 KWESTIONARIUSZ ZDOLNOŚCI SPOŁECZNYCH 15+ – 

Narzędzie składa się z 15 itemów oraz klucza odpowiedzi z 

interpretacją dla skal, na 2 stronach A4. Zawarto w nim 
stwierdzenia badające uzdolnienia społeczne, które są sumą 

specyficznych zdolności, określonych poprzez odpowiednie 

cechy i umiejętności. Pozwalają one na satysfakcjonujące re-
lacje z innymi ludźmi, a w szczególności w relacji pracy, ze 

współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi oraz klien-

tami czy partnerami. Kwestionariuszem mierzone są zdolno-

ści związane z relacjami z innymi ludźmi w sytuacjach spo-
łecznych. W kwestionariuszu zawarte są klucze do przelicze-

nia i skale do interpretacji wyników. Zaproponowano ocenę 

zdolności społecznych w TRZECH SKALACH, wskazując 
na trzy obszary zdolności: Empatia, Współpraca oraz Wpływ. 

 KWESTIONARIUSZ ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNYCH 

15+ – Narzędzie składa się z 15 itemów oraz klucza odpo-

wiedzi z interpretacją dla skal, na 2 stronach A4. Zawarto w 

nim stwierdzenia badające umiejętności interpersonalne 

związane z rozwiązywaniem typowych zdań zawodowych, w 



107 

Model wsparcia młodzieży – e-15+ 

 

 

których istotną rolę odgrywa drugi człowiek (klient, współ-

pracownik, przełożony). Kwestionariuszem mierzone są 
zdolności związane z komunikacją interpersonalną. W kwe-

stionariuszu zawarte są klucze do przeliczenia i skale do in-

terpretacji wyników. Zaproponowano ocenę umiejętności in-
terpersonalnych w TRZECH SKALACH, wskazując na trzy 

kluczowe umiejętności interpersonalnych: Komunikacje, Ne-

gocjacje oraz Asertywność. 

Opisane dwa kwestionariusze składają się na spójny PAKIET doradczy: 

Ja i SPOŁECZNOŚĆ – e-HORYZONTY, który stosuje się we wsparciu 
procesu INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Klienta.  

 „e-MIASTECZKO ZAWODOWE 15+” – PORTFOLIO z 

modułami podsumowującymi wyniki kwestionariuszy oraz 
ćwiczeniami implementującymi wyniki kwestionariuszy na 

przyszłe działania młodego człowieka związane z integracją 

zawodową i społeczną w środowiskach dotkniętych proble-
mem przemocy lub uzależnień. Portfolio IPD w formie atrak-

cyjnego segregatora podzielono na TRZY CZĘŚCI z odpo-

wiadającymi im narzędziami doradczo-diagnostycznymi: Ja i 
mój ROZWÓJ (dwa kwestionariusze), Ja i PRACA (trzy 

kwestionariusze) oraz Ja i SPOŁECZNOŚĆ (dwa kwestiona-

riusze) wraz z zestawem TRZECH KART bilansujących i 

ćwiczeniowych oraz zdalną GRĄ SYMULACYJNĄ. 
Wszystkie wymienione kwestionariusze zostały opracowane i 

udostępnione klientom także w formie papierowej, w postaci 

segregatora: 

 e-BILANS PREDYSPOZYCJI 15+ – karta bilansująca i ćwi-

czeniowa podsumowująca wyniki czterech kwestionariuszy, 
w tym dwóch związanych z obszarem wsparcia doradczego 

Ja i mój ROZWÓJ oraz dwóch związanych z obszarem Ja i 

PRACA. Karta złożona jest z 4 stron A4 i uwzględnia zada-
nia dotyczące interpretacji cech osobowości wpływających na 

wybór zawodu i dopasowanie zawodu do osoby – ze szcze-

gólnym uwzględnieniem technologii informatycznych oraz 

czynności zawodowych związanych z Interentem. Karta po-
maga określić rekomendacje i zalecenia do dalszych działań 

w ramach GRY SYMULACYJNEJ. 

 e-BILANS ZDOLNOŚCI 15+ – karta bilansująca i ćwicze-

niowa podsumowująca wyniki trzech kwestionariuszy, w tym 

dwóch związanych z obszarem wsparcia doradczego Ja i 
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SPOŁECZNOŚĆ oraz jednego związanego z obszarem Ja i 

PRACA. Karta złożona jest z 3 stron A4 i uwzględnia zada-
nia związane z podsumowaniem zdolności związanych z 

ASERTYWNOŚCIĄ oraz radzeniem sobie w sytuacjach spo-

łecznych dotyczących sytuacji wymagających asertywności, 
negocjacji czy współpracy. Karta przenosi wyniki kwestiona-

riuszy na konkretne sytuacje zawodowe i zakłada 

DOPASOWANIE ZAWODU do posiadanych kompetencji 
społecznych oraz rozwoju tych kompetencji. Karta kreuje za-

lecenia i rekomendacje do dalszych działań w ramach GRY 

SYMULACYJNEJ.   

2.2.2. Problem, na który odpowiada narzędzie  

Narzędzie to stanowi instrument poradnictwa dla młodzieży z obszarów 
zmarginalizowanych. Młodzież z obszarów zmarginalizowanych to oso-

by pochodzące z rodzin, których członkowie posiadają często przeszłość 

kryminalną, tzn. wchodzili w konflikt z prawem. W związku z czym byli 

karani i odbywali karę pozbawienia wolności. Młodzież wychowująca 
się w takim środowisku ma negatywne wzorce zachowań, zarówno jeżeli 

chodzi o przyswojenie norm i wartości uznawanych społecznie (np. sza-

cunku dla cudzej własności), jak i relacje z przedstawicielami służb spo-
łecznych (negatywny stosunek do funkcjonariuszy policji, kuratorów 

sądowych czy pracowników socjalnych). Kolejną grupą jest młodzież 

pochodząca z rodzin, w których korzystanie z wszelkiego rodzaju pomo-
cy socjalnej jest głównym źródłem utrzymania i sposobem na życie. 

Młodzież wywodząca się z takich środowisk nie ma motywacji do pod-

jęcia pracy, a jej głównym celem jest zdobycie jak największego świad-

czenia. Niejednokrotnie w takich środowiska ma się do czynienia z dzie-
dziczeniem statusu społecznego, a wraz z tym strategii podtrzymywania 

status quo. Inną grupę stanowią osoby zamieszkujące tereny wiejskie, 

których rodziny nie posiadają gospodarstw rolnych lub też posiadają 
niewielkie gospodarstwa, co nie pozwala osiągnąć minimalnego dochodu 

zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie. Z racji słabo rozwiniętej 

infrastruktury takim ludziom trudno im znaleźć pracę poza miejscem 
zamieszkania. Kolejną grupę stanowi młodzież wychowująca się w ro-

dzinach, w których jedno lub oboje rodziców (mając poczucie braku 

możliwości rozwoju na obszarach zmarginalizowanych) długotrwale 

przebywa za granicą w celach zarobkowych. Dzieci są wówczas wycho-
wywane przez dziadków lub dalszych członków rodziny, a nawet przez 

osoby obce. Brak właściwego nadzoru i kontroli rodzicielskiej skutkuje 
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znacznym wzrostem popadania w konflikt z prawem. Szczególną grupę 

odbiorców projektu stanowi młodzież zamieszkująca dzielnice mieszkań 
komunalnych i socjalnych. Większość mieszkańców takiej społeczności 

jest karana lub wykazuje wyuczoną bezradność. Funkcjonowanie w ta-

kim środowisku może powodować przejmowanie wzorców społecznie 
niepożądanych, a nawet patologicznych. Kolejną grupę odbiorców pro-

jektu stanowią osoby opuszczające zakłady karne. Niejednokrotnie w 

efekcie prizonizacji (przystosowania się jednostki do funkcjonowania w 
placówce penitencjarnej) są problemy z readaptacją społeczną. Paradok-

salnie zdarza się, że „dobry” więzień to kłopotliwy obywatel, niepotra-

fiący funkcjonować w otwartym środowisku. Dodatkowo należy pamię-

tać, że większość ofert pracy zawiera klauzulę o niekaralności. Co wię-
cej, zazwyczaj jedynym miejscem, do którego mogą wrócić po opusz-

czeniu placówki penitencjarnej, jest środowisko zamieszkania przed 

wyrokiem. W efekcie wyjście na wolność to powrót do środowiska, któ-
re spowodowało ich wcześniejsze konflikty z prawem. Podobną grupę 

stanowią ludzie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, któ-

rzy trafiają do tych samych środowisk, z których zostali zabrani. W obu 

grupach dodatkowym czynnikiem są problemy z uzależnieniami od 
środków zmieniających świadomość. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że 21% osób w wieku do 24. roku 

jest zagrożonych w Polsce ubóstwem. Potwierdzono tezę o wyższym 

stopniu ryzyka marginalizacji mieszkańców wsi, dla której indeks głębo-

kości niedostatku osiągnął 31,7%. Z uwagi na to, że w województwie 
podlaskim 95,5% obszarów to tereny wiejskie, jest to szczególny pro-

blem. Największą intensywnością zarówno skrajnego ubóstwa, jak i 

niedostatku charakteryzowała się wieś (odpowiednio 1,6% oraz 15,2 %.). 
Województwo podlaskie zajmuje niechlubne ostatnie miejsca w kraju w 

aspekcie radzenia sobie z ubóstwem (11. miejsce w kraju w zakresie 

zasięgu i 14. miejsce w zakresie intensywności ubóstwa). Aktywność 
młodzieży w Polsce nastawiona jest przede wszystkim na edukację; tym 

między innymi można tłumaczyć stosunkowo niską wartość stopy bez-

robocia w grupie 15-17 lat, jednak w ostatnich latach wartości te wzrosły 

trzykrotnie. Badania potwierdzają konieczność uwzględnienia aspektu 
technologii ICT w działaniach na rzecz młodzieży marginalizowanej. 

Wśród wszystkich krajów Unii polska młodzież pod względem obsługi 

komputera zajęła 9. miejsce, jeżeli chodzi o przeciętny poziom obsługi 
oraz 11. – jeżeli chodzi o niski poziom umiejętności obsługi komputera 

spośród młodych przedstawicieli 27 UE. Niestety, jeżeli chodzi o biegłą 

umiejętność obsługi komputera, nasza młodzież plasuje się na trzecim od 
końca miejscu: wyprzedzamy tylko Rumunię i Bułgarię. Usługi doradcze 
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w zakresie planowania życia osobistego i zawodowego udzielone zdalnie 

przez Internet przez zespół specjalistów rynku pracy i rozwoju osobiste-
go są ważne i bardzo ważne dla 45% respondentów badań CATI prze-

prowadzonych w pierwszej fazie projektu. 70% przebadanej młodzieży 

ze wsi oczekuje na zdalne usługi szkoleniowe. Tylko połowa responden-
tów (47%) miała kontakt z doradcą zawodowym. Tymczasem kwestia 

poradnictwa zawodowego jest szczególnie istotna na obszarach zmargi-

nalizowanych i wiejskich, gdzie dostęp do instytucji świadczących takie 
usługi jest trudny. Badania fokusowe potwierdziły, że ważne jest świad-

czenie takich usług zdalnie. Uczestnicy spotkań wyrazili opinię, że nie 

spotkali się jak do tej pory z poradnictwem przez Internet. „Nie, no to ja 

wiele razy słyszałam, że jakieś są tam porady od psychologa. Jestem 
terapeutą rodzinnym i widzę taką możliwość wsparcia osób, do których 

inaczej nie dotrę”. Badania przeprowadzone w pierwszej fazie projektu 

uzasadniają konieczność wdrożenia modeli integracji w oparciu o usługi 
zdalne rozwijane zgodnie ze strategią e-Podlaskie z e-Edukacją przyjętą 

w grudniu 2011 przez Zarząd Województwa, jako dokument strategiczny 

na nowy okres programowania. Dzięki produktowi finalnemu można 

wdrożyć w życie nowe interdyscyplinarne instrumenty do pracy z mło-
dzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym i marginalizacją, które 

umożliwią wielopłaszczyznową i kompleksową współpracę z klientami 

(młodzież 15+ z obszarów zmarginalizowanych). Dzięki nim można 
zapewnić szybkie dotarcie do odpowiedniego specjalisty, a co za tym 

idzie, skrócić oraz uefektywnić rozwiązywanie problemów. W szerszym 

wymiarze pozwoli to na zniwelowanie braku rozwiązań systemowych 
oferujących szerokie wsparcie procesu planowania rozwoju młodzieży 

15+ z lokalnych obszarów zmarginalizowanych. Zwiększy to też koor-

dynację działań wobec młodzieży 15+ z OZ. 

Instytucje pożytku publicznego mogą dzięki temu narzędziu uelastycznić 

oraz poszerzyć wachlarz oferowanych usług oraz poprawić ich jakość. 
Poprzez wspólne działanie można będzie dokonać szybkiej i trafnej dia-

gnozy problemów klienta, a także określić zakres oddziaływań pomoco-

wych, edukacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach – terapeutycz-

nych. Zdalny wymiar funkcjonowania narzędzia pozwala zminimalizo-
wać lęk i opór przed kontaktem oraz współpracą z instytucją edukacyjną 

czy pomocową. Przyczyni się to do zniwelowania stereotypu niedostęp-

nych instytucji (pomocowych, edukacyjnych etc.) i pozwoli wzmocnić 
ich wpływ. Produkt finalny pozwoli rozwiązać problem trudności z wej-

ściem na rynek pracy młodzieży 15+, w szczególności z obszarów zmar-

ginalizowanych. W efekcie przyczyni się to do zmniejszenia poziomu 
bezrobocia na terenie, na którym jest ono najdotkliwiej odczuwane (OZ). 
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W obszarze edukacji zawodowej 15+ można wskazać kilka istotnych 

kwestii. Produkt finalny pozwoli rozwiązać problem dostosowania 
kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy czy jakości 

współpracy szkół z otoczeniem, a w szczególności – z pracodawcami. 

Stanowi antidotum na bierność i brak aktywnej współpracy instytucji 
rynku pracy z przedsiębiorcami i pracodawcami. Proponowany sposób 

pozyskiwania oraz przepływu informacji może przyczynić się do więk-

szego zaangażowania przedsiębiorców w proces wspierania wejścia 
młodych ludzi na rynek pracy. 

Reasumując, badania przeprowadzone w projekcie z udziałem przedsta-
wicieli grup docelowych oraz aktualnie przeprowadzona ewaluacja pro-

duktów finalnych wskazują na wysoką aktualność potrzeby wprowadze-

nia produktu finalnego. Ewaluacja produktów finalnych składających się 
na model, w szczególności narzędzi składających na PF7, potwierdzają 

wysoką skuteczność produktu i szerokie korzyści dla grupy docelowej, w 

szczególności gdy zastosowany zostanie kompleksowo na trzech pozio-

mach interwencji.  

2.2.3. Użytkownicy, którzy mogą stosować narzędzie  

Model e-doradztwa dla 15+ to pakiet narzędzi diagnostyczno-

doradczych zawierających kwestionariusze i bilanse przeznaczone dla 

ludzi młodych pochodzących ze środowisk zmarginalizowanych.  

Przetestowany produkt finalny kierowany jest przede wszystkim do spe-

cjalistów z instytucji szkoleniowych świadczących usługi zdalne, gmin-
nych ośrodków kultury, samorządów lokalnych oraz doradców i specja-

listów instytucji pomocy społecznej i rynku pracy. 

Każdy z użytkowników może stosować narzędzie niezależnie od siebie. 

Przetestowany produkt finalny kierowany jest do trenerów, coachów, 

doradców personalnych, zatrudnionych w instytucjach szkoleniowych, 
rynku pracy. Użytkownicy narzędzia to zarówno osoby indywidualne: 

trenerzy, coachowie, jak i użytkownicy instytucjonalni: jednostki szko-

leniowe, instytucje rynku pracy i pomocy społecznej, organizacje poza-

rządowe oraz gminne ośrodki kultury.  

2.2.4. Działania i nakłady niezbędne do zastosowania narzędzia  

W celu zastosowania narzędzia, jakim jest Model e-doradztwa dla 15+, 

należy ponieść nakłady finansowe. Przede wszystkim nakłady te spro-

wadzać się będą do poniesienia kosztów za przeprowadzone konsultacje 

z osobami młodymi. Należy pamiętać, że na każdego beneficjenta prze-
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widziano 4 godziny wsparcia zdalnego, stąd też głównym kosztem zasto-

sowania narzędzia będą wynagrodzenia wypłacane specjalistom. Od ich 
stawek zależeć będzie główny koszt zastosowania narzędzia. Średnio 

koszt taki należy liczyć na 50 zł za godz. Koszt zastosowania narzędzia 

powinien uwzględniać także środki finansowe na umieszczenie na plat-
formie zdalnej kwestionariuszy i administracje nimi.  

2.2.5. Możliwe modyfikacje i zmiany narzędzia  

Narzędzie Model e-doradztwa dla 15+ (PF7) w zakresie rozwiązań do-

radczych i diagnostycznych można zmieniać i modyfikować.  

 „Narzędzie e-Kwestionariusze 15+” można rozszerzyć o ko-

lejne testy i stosować niezależnie od siebie.  

 Można także zwiększyć liczbę godzin zdalnego doradztwa w 

zależności od potrzeb beneficjentów.  

 Narzędzie IPD 15+ można także zmodyfikować. Doświad-

czony doradca zawodowy, psycholog może wprowadzić do-

datkowe ćwiczenia lub zastąpić jedne innymi. 

 Konstrukcja zdalnej platformy doradczej umożliwia modyfi-

kowanie przez ADMINISTRATORA PORTALU treści ite-
mów oraz treści komentarzy pojawiających się po wypełnie-

niu kwestionariuszy. 

 W podobny sposób można zmienić progi dla poszczególnych 

interpretacji, aby dostosować narzędzie do norm wewnątrz-

grupowych, charakterystycznych dla danego Klienta. 

2.2.6. Dostępność produktu finalnego  

Produkt finalny w postaci opisu produktu wraz z załącznikami udostęp-
niony zostanie publicznie w formie plików PDF oraz wersji edytowal-

nych na stronach internetowych: 

 Lidera Projektu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr: 

www.bfkk.pl oraz na stronie projektu: www.innowacje15+.pl 

 Po zakończeniu walidacji w bazie produktów KIW: 

www.kiw-pokl.org.pl 

Ponadto po zakończeniu walidacji na szkoleniach i konferencjach roz-

powszechnione zostaną publikacje oraz wersje elektroniczne produktu. 

W mediach lokalnych pojawią się informacje o dostępności wdrożonych 
produktów, w szczególności miejsc, w których możliwe jest ich pobra-

nie. W związku z powyższym zapewniony zostanie nieograniczony do-

http://www.bfkk.pl/
http://www.innowacje15+.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/
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stęp do produktu dla wszystkich potencjalnych użytkowników, zarówno 

w wersji edytowalnej, jak i drukowanej. 

2.3. EDUKACJA – narzędzia aktywizacyjne  

Model e-Edukacji15+ oraz e-Biznesu15+ jako schemat działań jest pro-

duktem finalnym w zakresie rozwiązań edukacyjnych i aktywizacyjnych, 

będących elementem (na poziomie pracodawcy) modelu integracji za-
wodowej i społecznej młodzieży w wieku 15 lat i starszej z gmin wiej-

skich oraz innych obszarów zmarginalizowanych. Dostępność oraz traf-

ność metody edukacyjnej zapewnione zostały poprzez opracowanie 

zdalnych narzędzi edukacyjnych we współpracy z lokalnymi pracodaw-
cami w zakresie produktów i usług związanych z walorami miejsca za-

mieszkania i rozwojem gminy. Kluczowym elementem metody jest wy-

korzystanie walorów gminy kreujących nowe miejsca pracy oraz technik 
informatycznych i internetowych rekompensujących braki infrastruktury 

edukacyjnej na obszarach wiejskich. Obecnie nie ma dostępnych metod 

edukacji dla młodych mieszkańców wsi oraz trafnych, realnych kierun-

ków ich rozwoju poza rolnictwem w sektorach strategicznych dla po-
szczególnych gmin wiejskich. Uzgodnienie kierunków rozwoju osobi-

stego i zawodowego z kierunkami rozwoju gminy tworzy warunki do 

przejmowania przez samorządy gminne odpowiedzialności za edukację i 
aktywizację swoich mieszkańców, w szczególności młodzieży. Model 

ten znakomicie wspiera zastosowanie innowacyjnych produktów, jakimi 

są Model e-doradztwa 15+ (PF7) oraz Model e-wsparcia gmin 15+ 
(PF9). 

Wykres 39. Narzędzia edukacyjne w modelu „e-Horyzonty” 

 
Źródło: opracowanie własne w ramach autorskiego modelu innowacji. 

Model ten skierowany jest do każdej instytucji zainteresowanej rozwo-

jem i świadczeniem usług zdalnych zgodnie ze strategią rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego e-Podlaskie (w tym e-Edukacja, e-Biznes). W 

szczególności narzędzia te kierowane są do instytucji rynku pracy i poli-

tyki społecznej (PUP, OHP) oraz organizacji pozarządowych wspierają-
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cych ludzi młodych. Narzędzia te mogą być wykorzystane także przez 

społeczności lokalne na obszarach wiejskich i marginalizowanych, w 
tym wspierające rozwój produktów i usług związanych z dziedzictwem 

kulturowym regionu, rozwojem wsi.   

Innowacja tego modelu dotyczy adaptacji sprawdzonych rozwiązań w 

stosunku do nowej grupy docelowej. Innowacją jest zmodyfikowana 

metoda e-edukacji osób młodych na potrzeby lokalnej przedsiębiorczości 
w gminie wiejskiej. Efektem testowania będzie innowacyjny produkt 

(IP8): Model e-Edukacji 15+ oraz e-Biznesu 15+ na wsi. 

Innowacja tego modelu to adaptacja sprawdzonych rozwiązań w stosun-

ku do nowej grupy docelowej. Zastosowana metoda nie wymaga zaanga-

żowania w proces edukacyjny zewnętrznych ekspertów, gdyż wykorzy-
stuje relacje i zasoby kilku instytucji współpracujących w ramach grupy 

roboczej, co zwiększa zakres jej zastosowania poprzez uniwersalność i 

efektywność finansową modelu. 

2.3.1. Elementy składające się na produkt finalny  

Model wsparcia samozatrudnienia15+ (PF5) to pakiet narzędzi eduka-
cyjnych i terapeutycznych ludzi młodych pochodzących z rodzin do-

tkniętych przemocą i uzależnieniami.   

Model e-Edukacji15+ oraz e-Biznesu15+ (PF8) jest narzędziem umożli-

wiającym zdalną naukę w Internecie młodzieży zamieszkującej obszary 

wiejskie i zmarginalizowane. Na pakiet narzędzi edukacyjnych składa 
się portal edukacyjny z modułami do nauki zdalnej w pięciu zawodach 

strategicznych dla GMINY WIEJSKIEJ oraz procedury ZDALNEJ nau-

ki: 

 Portal edukacyjny „e-EDUKACJA ZAWODOWA15+”: pięć 

kontentów zdalnej nauki w zawodach: Zastosowania odna-

wialnych źródeł energii w budownictwie wiejskim; Przetwór-
stwo produktów rolnych na poziomie gospodarstwa; Sprze-

daż produktów przez Internet; Agroturystyka i turystyka 

wiejska; Organizacja przyjęć z elementami obsługi barmań-
skiej i kelnerskiej. Każdy kontent zawiera prezentacje multi-

medialne, pliki PDF, quizy oraz zadania do wykonania. 

 Kurs: ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 

ENERGII W BUDOWNICTWIE WIEJSKIM zawiera: 

Wprowadzenie – charakterystyka problemów współczesnej 
energetyki; Podział źródeł energii na konwencjonalne i nie-

konwencjonalne; Wybrane rośliny energetyczne i ich wyko-
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rzystanie do celów energetycznych – przykłady roślin energe-

tycznych jednorocznych oraz roślin energetycznych wielolet-
nich; charakterystyka wybranych gatunków; technologia 

uprawy i wykorzystania wierzby energetycznej; Biomasa i 

biopaliwa płynne i gazowe – rodzaje biomasy w zależności 
od kierunku jej pochodzenia; wykorzystanie biogazu; techno-

logia produkcji biopaliw; Energia słoneczna – dobór, montaż 

kolektorów słonecznych we własnym gospodarstwie; Energia 
wiatru – elementy środowiskowe wpływające na ilość energii 

produkowanej przez siłownie wiatrową; metody magazyno-

wania energii; hybrydowy system zasilania; Energia wody – 

najpopularniejsze typy turbin wodnych; wpływ elektrowni 
wodnych na środowisko; Energia geotermalna – zasady dzia-

łania sprężarkowej pompy ciepła; Ekonomika, źródła finan-

sowania przedsięwzięć z zakresu OZE – kalkulacja opłacal-
ności zastosowania turbin wiatrowych w gospodarstwie do-

mowym; średnia sprawność przetwarzania energii słonecznej 

dla kolektorów; Prawne aspekty rozwoju energetyki odna-

wialnej w Polsce i UE – polityka energetyczna Polski; bariery 
rozwoju energetyki odnawialnej; akty prawne stanowiące o 

OZE; oraz Materiały do obejrzenia w Internecie; Testy i za-

dania sprawdzające. 

 Kurs: PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNYCH NA 

POZIOMIE GOSPODARSTWA zawiera Wprowadzenie; 
Wymagania prawno-sanitarne – regulacje prawne: sprzedaż 

bezpośrednia i jakie produkty obejmuje; MLO i jakie produk-

ty jej dotyczą; Wymagania prawno-sanitarne: Bezpieczeń-
stwo i higiena pracy; Wymagania prawno-sanitarne: Higiena 

żywności; akty prawne; czym jest higiena żywności i jakie 

mogą być konsekwencje jej nieprzestrzegania; Szkodniki 
żywności; Wymagania prawno-sanitarne: Sprzęt do wypieku 

i wyrobu pieczywa; Wyroby piekarnicze: charakterystyka su-

rowców stosowanych w przy wypiekach pieczywa; charakte-

rystyka pozostałych surowców; Wypiek pieczywa pszennego: 
jak przygotować surowce; prowadzenie ciasta pszennego; 

przepisy; Wypiek pieczywa żytniego: Wytwarzanie ciasta 

żytniego; Prowadzenie ciasta żytniego na wybrane gatunki 
pieczywa; Wypiek pieczywa mieszanego; Magazynowanie 

surowców i produktów; Wyroby wędliniarskie: Charaktery-

styka surowców stosowanych w wędliniarstwie; Metody 

utrwalania mięsa: Metody utrwalania mięsa; Robimy wę-
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dzonki i kiełbasy: Robimy wędzonki i kiełbasy; Robimy wę-

dliny podrobowe: Wędliny podrobowe; Propozycje prezenta-
cji i podawania wędlin: Jak ułożyć wędliny na półmisku?; 

Testy i zadania sprawdzające. 

 Kurs: SPRZEDAŻ PRODUKTÓW PRZEZ INTERNET za-

wiera Wprowadzenie: Wstęp do e-biznesu; Relacje między 

podmiotami; Modele biznesowe; Dlaczego kupujemy w sie-
ci? Przeniesienie biznesu do sieci: Outsourcing i jego wyko-

rzystanie w e-biznesie; Zawarcie umowy przez Internet; 

Sklep internetowy – pojęcia, procedury, modele: Zakładamy 
sklep internetowy; Jak stworzyć regulamin do sklepu interne-

towego? Sklep internetowy a rejestracja w GIODO; Pojęcia 

związane ze sklepem internetowym; Sklep internetowy – 

praktyczne porady; Robimy zakupy w sklepie internetowym; 
Sklep internetowy. Odsłona funkcjonalna: Podstawowe funk-

cjonalności w sklepie internetowym; Poruszanie się po skle-

pie – na podstawie QUANTI; Wirtualny spacer w Quanti 
Demo; Polityka cookies; Zakładanie konta w sklepie; Admi-

nistrowanie sklepem: Zakładanie konta w sklepie QUANTI; 

Dodawanie towarów w sklepie QUANTI; Aktualności w 
sklepie; Pozostałe funkcje panelu; Spam; Aukcje internetowe: 

Aukcje internetowe; Aukcje – dwa słowa o ryzyku; Dyskon-

ti.pl – przykład aukcji holenderskiej; Dodawanie wyprzedaży; 

Poruszanie się po platformie Dyskonti.pl; Na wesoło: Dowci-
py o sieci; Testy i zadania sprawdzające. 

 Kurs: AGROTURYSTYKA I TURYSTYKA WIEJSKA za-

wiera Zapoznanie z tematem: Instrukcja korzystania z kursu; 

Wprowadzenie do zagadnienia; Wymagania ustawowe i inne: 

Przygotowanie kwatery; Gospodarstwo pełne kwiatów: Przy-
gotowanie kwatery – wymagania estetyczne; Jak założyć go-

spodarstwo agroturystyczne?: Organizacja gospodarstwa 

agroturystycznego; Uatrakcyjnij czas turyście: Organizacja 
czasu wolnego w plenerze i pod dachem; Pogłaskać, przytulić 

i co jeszcze?: Zwierzęta wykorzystywane w agroturystyce; 

Poszperajmy w Internecie: Strony internetowe; Quizy, Test 

końcowy: sprawdzenie wiedzy. 

 Kurs: ORGANIZACJA PRZYJĘĆ Z ELEMENTAMI 
OBSŁUGI BARMAŃSKIEJ I KELNERSKIEJ zawiera 

Wprowadzenie; Wymagania prawno-sanitarne pracy w ga-

stronomii: Wymagania prawno-sanitarne przy pracy w ga-
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stronomii; Charakterystyka zawodu: Kim jest barman i kel-

ner; Charakterystyka zawodu barmana i kelnera; Obsługa go-
ści w restauracjach i na przyjęciach: Obsługa gości; Sposoby 

obsługi gości w restauracjach; Podstawowe zasady przy ob-

słudze gości; Jakich błędów nie popełniać podczas obsługi 
gości; Czynności wykonywane z lewej i prawej strony kon-

sumenta; Stół: Ustawienie stołów; Bielizna stołowa; Deko-

rowanie stołu oraz rodzaje zastawy stołowej; Rodzaje zasta-
wy szklanej; Podstawowe zasady ułożenia sztućców; Rodzaje 

sztućców; Sposoby składania serwetek: Różne rodzaje złoże-

nia serwetek; Przygotowanie drinków: Drinki; Organizacja 

imprez okolicznościowych: Wszystko o imprezach okolicz-
nościowych; Rodzaje imprez okolicznościowych; Organiza-

cja imprez okolicznościowych; Przykładowe menu; Filmy 

pokazowe z zakresu organizacji imprezy; Przydatne strony w 
Internecie: Złożenia serwetek; sposoby usadzenia gości przy 

stole; Usadzanie gości przy stole weselnym; Drinki; Akade-

mia barmańska; Pokazy barmańskie; Obsługa kelnerska; Por-

tal gastronomiczny; Test końcowy. 

 STANDARD KONTENTU: uwzględniający zadania zawo-

dowe w każdym z pięciu zawodów oraz procedury zdalnego 

potwierdzania kwalifikacji dla zadań zawodowych przez 

Młodzież 15+ bez doświadczenia zawodowego. Narzędzie 

określa standard egzaminacyjny, opis zadań zawodowych, 
możliwości świadczenia usług w ramach e-Biznesu. 

 e-GRA BIZNESOWA: gra edukacyjna przygotowująca do 

prowadzenia e-Biznesu w zawodach strategicznych dla gmi-

ny. Narzędzie określa zakres i cele szkolenia, treści tema-

tyczne, program szkolenia, harmonogram, materiały szkole-
niowe. 

2.3.2. Problem, na który odpowiada narzędzie  

Narzędzie to stanowi instrument inicjowania współpracy na rzecz wspar-

cia młodzieży z obszarów zmarginalizowanych. Badania potwierdzają 

potrzebę udzielenia specjalistycznego wsparcia edukacyjnego młodzieży 
pochodzącej z obszarów marginalizowanych. Narzędzie odpowiada na 

problemy wskazane w opisie produktu PF7, gdyż łącznie tworzy spójny 

model interwencji w odpowiedzi na opisane powyżej problemy i bariery.  
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Szczególnym problemem, związanym z zaproponowaną innowacją, jest 

brak ZDALNEJ metody edukacyjnej związanej z potencjalnymi miej-
scami pracy na obszarach marginalizowanych. EFEKTYWNA 

EDUKACJA ZDALNA powinna kreować realne szanse zatrudnienia – 

w tym przypadku związane z trafną identyfikacją tematów szkoleń za-
wodowych. Program szkoleń zawodowych został więc opracowany z 

udziałem gminy wiejskiej, lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników, 

przez co PORTAL EDUKACYJNY staje się instrumentem rozwoju lo-
kalnego – gdyż został stworzony na potrzeby lokalnej społeczności.  

Podejście takie, związane z doborem treści edukacyjnych, angażuje lo-
kalną społeczność w edukację zdalną, przez co Platforma Edukacyjna, 

tworzona z udziałem specjalistów z zewnętrz, jest dostosowana do po-

trzeb i możliwości pracy na obszarach marginalizowanych.  

Reasumując, badania przeprowadzone w projekcie z udziałem przedsta-

wicieli grup docelowych oraz aktualnie przeprowadzona ewaluacja pro-
duktów finalnych wskazują na wysoką aktualność potrzeby wprowadze-

nia produktu finalnego. Ewaluacja produktów finalnych składających się 

na model, w szczególności narzędzi składających na PF8, potwierdzają 

wysoką skuteczność produktu i szerokie korzyści dla grupy docelowej, w 
szczególności gdy zastosowany zostanie kompleksowo na trzech pozio-

mach interwencji.  

2.3.3. Użytkownicy, którzy mogą stosować narzędzie  

Model e-Edukacji15+ oraz e-Biznesu15+ (PF8) stanowiący pakiet na-
rzędzi edukacyjnych dla młodzieży z obszarów zmarginalizowanych 

może być stosowany przez szeroką grupę użytkowników. 

Przetestowany produkt finalny kierowany jest przede wszystkim do spe-

cjalistów z instytucji szkoleniowych świadczących usługi zdalne, gmin-

nych ośrodków kultury, samorządów lokalnych oraz doradców i specja-
listów instytucji pomocy społecznej i rynku pracy. 

Każdy z użytkowników może stosować narzędzie niezależnie od siebie. 
Przetestowany produkt finalny kierowany jest do trenerów, coachów, 

doradców personalnych, zatrudnionych w instytucjach szkoleniowych, 

rynku pracy. Użytkownicy narzędzia to zarówno osoby indywidualne: 
trenerzy, coachowie, jak i użytkownicy instytucjonalni: jednostki szko-

leniowe, instytucje rynku pracy i pomocy społecznej, organizacje poza-

rządowe oraz gminne ośrodki kultury.  
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2.3.4. Działania i nakłady niezbędne do zastosowania narzędzia  

W celu zastosowania narzędzia, jakim jest Schemat e-edukacji i e-

biznesu 15+, należy ponieść nakłady finansowe. Przede wszystkim na-
kłady te sprowadzać się będą do poniesienia kosztów związanych z 

przygotowaniem platformy zdalnej nauki, zawierającej kontenty do 

zdalnej nauki. W zależności od zawartości takiego kontentu będą zmie-
niały się koszty. W testowanym modelu koszt zlecenia przygotowania 

takiej platformy wraz z kontentami wyniósł 60 tys. zł. W ramach tej 

kwoty przygotowano całościowy pakiet e-learningowy – pięć konwen-

tów (zgodnie ze Standardem Kontentu) – zawierający materiały zarówno 
w formie dokumentów PDF, jak też plików. Na każdym etapie szkolenia 

dostępny był opiekun sprawdzający postępy w nauce poprzez ocenianie 

wykonywanych zadań sprawdzających.   

Jednak stosowanie produktu w każdej kolejnej gminie nie generuje już 

żadnych dodatkowych kosztów, jeżeli program szkoleń odpowiada po-
trzebom tej gminy. Możliwe jest także uzupełnianie platformy o kolejne 

tematy szkoleń z angażowaniem lokalnej społeczności, co nie powinno 

przekraczać kwoty 10 tys. złotych dla każdego tematu. Warunkiem nie-
zbędnym do korzystania z platformy jest posiadanie przez uczestników 

szkoleń komputera z dostępem o Internetu.  

2.3.5. Możliwe modyfikacje i zmiany narzędzia  

Narzędzie Schemat e-edukacji i e-biznesu 15+ można zmieniać i mody-

fikować. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jest to instrument, który ma 
na celu przygotowanie osób młodych do aktywności zawodowej.  

Przede wszystkim na platformie zdalnej nauki można umieścić kontenty 
do nauki innych zawodów, oprócz pięciu zaproponowanych w teście. 

Możliwe jest rozszerzenie liczby godzin przypadających na naukę zawo-

du. 

Proces szkoleniowy można rozszerzyć o część praktyczną szkolenia, 

wtedy stworzy się kurs blended-learning. Wprowadzenie takiej zmiany 
zależne jest jednak od uczestników szkolenia, ich dyspozycyjności oraz 

od znalezienia miejsca, gdzie można by zorganizować tego typu zajęcia. 

Uczestnikom szkoleń można także zaproponować odbycie stażu czy też 
części praktycznej szkolenia.  
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2.3.6. Dostępność produktu finalnego  

Produkt finalny w postaci opisu produktu wraz z załącznikami udostęp-

niony zostanie publicznie w formie plików PDF oraz wersji edytowal-
nych na stronach internetowych: 

 Partnerów projektu, w szczególności Lidera Projektu Biało-

stockiej Fundacji Kształcenia Kadr: www.bfkk.pl 

 Na stronie projektu: www.innowacje15+.pl 

 Po zakończeniu walidacji w bazie produktów KIW: 

www.kiw-pokl.org.pl 

Ponadto po zakończeniu walidacji na szkoleniach i konferencjach roz-

powszechnione zostaną publikacje oraz wersje elektroniczne produktu. 
W mediach lokalnych pojawią się informacje o dostępności wdrożonych 

produktów, w szczególności miejsc, w których możliwe jest ich pobra-

nie. W związku z powyższym zapewniony zostanie nieograniczony do-
stęp do produktu dla wszystkich potencjalnych użytkowników, zarówno 

w wersji edytowalnej, jak i drukowanej. 

2.4. OTOCZENIE – narzędzia lokalnej współpracy  

Model e-Wsparcia Gmin 15+ jako schemat działań jest produktem final-

nym w zakresie rozwiązań kooperacyjnych, będących elementem (na 
poziomie otoczenia) modelu integracji zawodowej i społecznej młodzie-

ży 15+ z gmin wiejskich oraz innych obszarów zmarginalizowanych. 

Dostępność oraz trafność metody kooperacyjnej zapewniona jest poprzez 

angażowanie lokalnych pracodawców i samorządu gminnego oraz regio-
nalnych instytucji szkoleniowych, instytucji polityki społecznej i rynku 

pracy w proces kreowania nowych produktów i usług związanych z no-

wą (w tym zdalną) aktywnością zawodową młodzieży 15+ zamieszkują-
cej gminę. Metoda wykorzystuje ścieżkę budowania lokalnej strategii 

działania związanej ze strategią rozwoju i promocji gminy. Model ten 

skierowany jest do wszystkich instytucji chcących zainicjować lokalną 
współpracę, w szczególności do Ośrodków Pomocy Społecznej, Gmin-

nych Ośrodków Pomocy Społecznej, jednostek samorządu terytorialne-

go, organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem usług, pro-

duktów, promocji zdalnej zgodnie ze strategią rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego e-Podlaskie (w tym e-Edukacja, e-Biznes).  

Model ten wspiera zastosowanie innowacyjnych produktów, jakimi są 

Model e-doradztwa 15+ (PF7), Model e-Edukacji 15+ oraz e-Biznesu 

15+ (PF8): 

http://www.bfkk.pl/
http://www.innowacje15+.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/
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Wykres 40. Narzędzia kooperacyjne w modelu „e-Horyzonty” 

 
Źródło: opracowanie własne w ramach autorskiego modelu innowacji. 

Model e-Wsparcia 15+ tworzy procedury współpracy lokalnej jednostek 

samorządu terytorialnego i instytucji. Model jest produktem finalnym w 
zakresie rozwiązań kooperacyjnych, będących elementem (na poziomie 

otoczenia) modelu integracji zawodowej i społecznej młodzieży 15+ z 

gmin wiejskich oraz innych obszarów zmarginalizowanych. Dostępność 

oraz trafność metody kooperacyjnej zapewnione są poprzez angażowanie 
lokalnych pracodawców i samorządu gminnego oraz regionalnych insty-

tucji szkoleniowych, instytucji polityki społecznej i rynku pracy w pro-

ces kreowania nowych produktów i usług związanych z nową (w tym 
zdalną) aktywnością zawodową młodzieży 15+ zamieszkującej gminę. 

Metoda wykorzystuje ścieżkę budowania lokalnej strategii działania 

związanej ze strategią rozwoju i promocji gminy. Innowacja tego modelu 

dotyczy adaptacji sprawdzonych metod lokalnej współpracy w stosunku 
do nowego obszaru wsparcia, jakim jest integracja społeczna młodzieży 

wiejskiej. Innowacją jest zmodyfikowany schemat tworzenia i modero-

wania lokalnej koalicji z udziałem samorządów gminnych i lokalnych 
przedsiębiorców. Efektem testu jest wypracowanie innowacyjnego pro-

duktu (PF9): Model e-wsparcia gmin 15+. 

Narzędzie uwzględnia poszczególne etapy budowania lokalnej współ-

pracy – począwszy od zbadania zasobów i potrzeb instytucji tworzących 

grupę po określenie wspólnych celów i opracowanie przyjaznej strategii 
działania, wpisującej się w misję i statutowe działania wszystkich człon-

ków koalicji. 

2.4.1. Elementy składające się na produkt finalny  

Model e-Wsparcia Gmin 15+ (PF9) to pakiet narzędzi kooperacyjnych i 

moderowania lokalnej współpracy na rzecz wsparcia usamodzielnienia 
się ludzi młodych. Na pakiet narzędzi kooperacyjnych składają się pro-

cedury moderowania lokalnej współpracy na rzecz integracji zawodowej 
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i społecznej w usamodzielnieniu 15+ z placówek opiekuńczo-

wychowawczych: 

 PROGRAM WARSZTATÓW Lokalnej Grupy Roboczej 

e15+. Program pięciu warsztatów i prac lokalnej koalicji 
określający zakresy tematyczne prac zmierzających do opra-

cowania i przyjęcia rezultatu współpracy, jakim jest lokalna 

strategia i plan działania na rzecz e-Wsparcia15+ (e-15+). 

Dodatkowo program zawiera cel główny oraz cele szczegó-
łowe, jakie przyświecają pracom koalicji, oraz wskazanie op-

tymalnego składu grupy roboczej. 

 KARTA ZASOBÓW LOKALNEJ GRUPY ROBOCZEJ 

e15+ Narzędzie służące do identyfikacji potrzeb, zasobów 

(ludzkich, merytorycznych, finansowych) instytucji tworzą-
cych Grupę Roboczą. Karta Zasobów ma postać kilku tabel, 

których wypełnienie umożliwia zbilansowanie potencjału 

Grupy Roboczej. Narzędzie rozpoczyna metryczka identyfi-
kująca instytucję ją wypełniającą. Narzędzie zbudowane jest 

z tabel: Tabela identyfikująca kluczowych członków lokalnej 

grupy roboczej, w której oprócz imienia i nazwiska uzupeł-

niana jest także misja i zadania instytucji; Tabela Potencjał 
partnerów, tzn., w jakie przedsięwzięcia moja instytucja mo-

że zaangażować się w ramach działania lokalnej grupy robo-

czej?; Tabela Kapitał Lokalnej Grupy Roboczej, tzn. mocne 
strony partnerów oraz propozycje celów/zadań do realizacji; 

Tabela Potencjalne Korzyści Partnerów Lokalnej Grupy Ro-

boczej – określająca braki, problemy, niedobory w ramach 
funkcjonowania w Lokalnej Grupie Roboczej; Tabela Korzy-

ści Lokalnej Grupy Roboczej – niwelowanie słabych stron 

partnerów. Za jej pomocą identyfikowane są potrzeby, braki 

partnerów w ramach lokalnej grupy roboczej oraz określane 
propozycji celów, zadań do realizacji minimalizujących dany 

problem; Tabela Powiązania w ramach Lokalnej Grupy Ro-

boczej – określenie podmiotu współpracy, rodzaje realizowa-
nych dotychczas zadań i przedsięwzięć; Tabela Postulowane 

główne powiązania w ramach Lokalnej Grupy Roboczej za-

wiera propozycje współpracy partnerów oraz propozycje ce-

lów, zadań do realizacji; Tabela Współpraca Partnerów Lo-
kalnej Grupy Roboczej w ramach realizacji celów działania – 

określająca cele główne oraz rodzaje działań w ramach 

współpracy; Tabela Zalecenia, Rekomendacje dla Strategii 
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Działania zawiera problemy, kwestie do rozstrzygnięcia w 

ramach lokalnej grupy roboczej. 

 INTERDYSCYPLINARNA KARTA KLIENTA e15+. In-

dywidualna Karta Klienta jest to indywidualna karta przypi-

sana każdej osobie, umożliwiająca wsparcie jednego procesu 

planowania rozwoju 15+ przez kilka instytucji (tworzących 

Grupę Roboczą) poprzez integrowanie interdyscyplinarnych i 
zdalnych e-usług (doradczych, edukacyjnych, biznesowych) 

w jednym procesie wsparcia (optymalizacja wsparcia). Kartę 

tworzy matryca w formie tabeli umożliwiająca w prosty i 
czytelny sposób zebranie wszelkich informacji przez instytu-

cje wspierające osobę młodą. Każda z instytucji wpisuje na 

karcie odpowiednie adnotacje zgodnie z legendą pod kartą.  

 WZÓR STRATEGII DZIAŁANIA e15+. Wzór strategii lo-

kalnej z modelem analizy SWOT w oparciu o Kartę Zaso-
bów; oraz z modelem interdyscyplinarnej usługi w oparciu o 

Kartę Klienta standardu oraz z Fiszą Projektową określającą 

budżet działania oraz źródła finansowania wewnętrznego 

(budżety Grupy) i zewnętrznego (projekty UE) współpracy. 
Wzór Strategii zawiera opis sytuacji podlaskiej młodzieży z 

obszarów zmarginalizowanych, w tym charakterystykę od-

biorców projektu, sytuację na rynku pracy oraz quasi-analizę 
SWOT. W strategii rozdział III poświęcono misji, wizji i ce-

lom strategii. W kolejnym rozdziale dokonano segmentacji 

grupy młodzieży ze względu na miejsce zamieszkania na wsi 

i w mieście, gdzie wskazano potrzeby, działania oraz grupy 
wpływów. W strategii nakreślono także działania lokalnej 

koalicji na rzecz młodzieży, plan działań promocyjnych oraz 

wskazano na perspektywiczny wymiar funkcjonowania koali-
cji. W strategii zawarto również misję i cele strategii. W ko-

lejnym rozdziale strategii opisano działania lokalnej koalicji 

na rzecz młodzieży. W dokumencie są także informacje o 
ewaluacji i upowszechnianiu działań. 

2.4.2. Problem, na który odpowiada narzędzie  

Narzędzie to stanowi instrument inicjowania współpracy na rzecz wspar-

cia młodzieży z obszarów zmarginalizowanych. Badania potwierdzają 

potrzebę udzielenia specjalistycznego wsparcia edukacyjnego młodzieży 
pochodzącej z obszarów marginalizowanych. Narzędzie odpowiada na 
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problemy wskazane w opisie produktu PF7, gdyż łącznie tworzy spójny 

model interwencji w odpowiedzi na opisane powyżej problemy i bariery.  

Szczególnym problemem, związanym z zaproponowaną innowacją, jest 
brak narzędzi zwiększających efektywność współpracy różnych instytu-

cji wspierających tego samego klienta, tak by nie dublować usług oraz 

optymalnie wykorzystać specjalizacje poszczególnych instytucji, specja-

listów w jednym, spójnym i komplementarnym procesie wsparcia.  

Grupa robocza w ramach testu miała więc za zadanie wypracowanie 
rozwiązania uwzględniającego MOŻLIWOŚCI INTERNETOWE w 

tworzeniu Karty Klienta, zgodne z przepisami prawa oraz zasadami or-

ganizacji usług w instytucjach, które reprezentowali Członkowie grupy. 

W ten sposób konsultacje prowadzone w grupie roboczej oraz przepro-
wadzona ewaluacja produktów finalnych wskazują na wysoką aktual-

ność potrzeby wprowadzenia produktu finalnego. Ewaluacja produktów 

finalnych składających się na model, w szczególności narzędzi składają-
cych na PF9, potwierdza wysoką skuteczność produktu i szerokie korzy-

ści dla grupy docelowej.  

2.4.3. Użytkownicy, którzy mogą stosować narzędzie  

Model lokalnego e- Wsparcia 15+ (PF9) stanowiący pakiet narzędzi 

kooperacyjnych zawierających procedury moderowania lokalnej współ-
pracy na rzecz osób młodych z obszarów zmarginalizowanych może być 

stosowany przez szeroką grupę użytkowników. Przetestowany produkt 

finalny kierowany jest przede wszystkim do instytucji pożytku publicz-
nego posługujące się nowym zdalnym narzędziem (instytucje rynku pra-

cy, polityki społecznej, szkoły, instytucje szkoleniowe, samorządy, in-

stytucje pomocy społecznej, itp.) oraz pracodawcy. Użytkownikami na-

rzędzia mogą być zarówno same instytucje, jak i osoby pracujące w wy-
mienionych powyżej instytucjach. Bezpośrednimi użytkownikami pro-

duktu finalnego będą także młodzi ludzie potrzebujący wsparcia, zagro-

żeni wykluczeniem społecznym, z terenów zmarginalizowanych woje-
wództwa podlaskiego (mający różne problemy, m.in. edukacyjne, ro-

dzinne, związane z wejściem na rynek pracy i ścieżkami rozwoju zawo-

dowego, psychospołeczne, itp.). Katalog użytkowników nie jest za-
mknięty i każda osoba zainteresowana pomocą ludziom młodym może 

być ich użytkownikiem.  
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2.4.4. Działania i nakłady niezbędne do zastosowania narzędzia  

W celu zastosowania narzędzia Model lokalnego e -Wsparcia 15+ (PF9) 

należy powołać do działania Lokalną Grupę Roboczą e-15+. Od składu 
grupy roboczej i zaangażowania poszczególnych jej członków zależy 

powodzenie stosowania narzędzia. W celu powołania do życia koalicji 

niezbędny jest inicjator działań (lider), którego zadaniem byłaby rekruta-
cja partnerów do koalicji, zaangażowanie w promocję i lobbing na rzecz 

wdrożenia produktu finalnego. Nakłady finansowe byłyby związane z 

wynajmem pomieszczeń, prowadzeniem warsztatów przez moderatora, 

opracowaniem strategii oraz innych dokumentów, opracowaniem i dru-
kiem niezbędnych materiałów, stworzeniem, zainstalowaniem i obsługą 

informatyczną oprogramowania, zaangażowaniem pracowników do ob-

sługi interdyscyplinarnej karty klienta oraz zakupem niezbędnego sprzę-
tu do jej użytkowania, monitoringiem narzędzia przez powołany zespół 

specjalistów – przedstawicieli różnych firm oraz instytucji. Można zało-

żyć, że produkt finalny wymaga standardowych nakładów finansowych. 

Przede wszystkim nakłady te sprowadzać się będą do poniesienia kosz-
tów związanych z organizacją spotkań grupy roboczej i ewentualną od-

płatnością za wynajem sali, poczęstunek. W zaproponowanej, przetesto-

wanej formie pięciu dwugodzinnych spotkań grupy roboczej należy li-
czyć się ze średnim kosztem wynajęcia sali 15-25 zł za godz. oraz do 50 

zł na osobę za catering. Koszty te można jednakże ograniczyć, jeśli spo-

tkanie zostanie zorganizowane w pomieszczeniach instytucji, w których 
pracują członkowie grupy roboczej. Źródło finansowania: samorządy, 

budżet państwa, dofinansowania ze środków EFS. Kwestia partycypo-

wania MŚP w kosztach produktu pozostaje otwarta. W celu zastawania 

narzędzia należy podjąć działania niezbędne do dostosowania terminów 
spotkań do preferencji członków grupy roboczej. Najlepiej jest ustalić 

stały dzień i godzinę spotkań, np. wtorek, godz. 16.00-20.00, a później 

sprecyzować daty. Grupa robocza pracować będzie w oparciu o program 
warsztatów Lokalnej Grupy Roboczej e-15+, określający optymalny 

skład instytucjonalny, zakresy tematyczne prac.  Należy zatem podjąć 

prace zmierzające do stworzenia programu warsztatów. Najlepszą osobą, 
która powinna podjąć się tego zajęcia, jest przedstawiciel instytucji ini-

cjującej nawiązanie współpracy, która obejmie nieformalna rolę lidera 

Grupy. Zostanie wykorzystana tutaj Karta Zasobów Lokalnej Grupy 

Roboczej e-15+. Jest to narzędzie służące do identyfikacji potrzeb, 
wszystkich zasobów (ludzkich, merytorycznych, finansowych) instytucji 

tworzących Lokalną Grupę Roboczą. Grupa Robocza stosować będzie 

Interdyscyplinarną Kartę Klienta e-15+. Karta Klienta umożliwia wspar-
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cie jednego procesu usamodzielnienia przez kilka instytucji tworzących 

Lokalną Grupę Roboczą poprzez integrowanie interdyscyplinarnych 
usług.  

2.4.5. Możliwe modyfikacje i zmiany narzędzia  

Model lokalnego e-Wsparcia 15+ (PF9) można zmieniać i modyfiko-

wać. Należy jednak pamiętać, że jest to instrument, który ma na celu 
zawiązanie współpracy w zakresie udzielania wsparcia osobom młodym 

z obszarów zmarginalizowanych:  

 Program warsztatów Lokalnej Grupy Roboczej e-15+ można 

rozszerzyć o kolejne tematy, nie trzeba zawężać się tylko do 

pięciu spotkań.  

 Karta Zasobów Lokalnej Grupy Roboczej e-15+ także może 

podlegać modyfikacjom. Można rozszerzyć ją o kolejne ob-

szary, wprowadzić dodatkowe itemy.  

 Interdyscyplinarna Karta Klienta e-15+ jako matryca może 

zostać rozszerzona o kolejne wiersze poświęcone innym in-
stytucjom biorącym udział w Grupie Roboczej oraz o kolejne 

kolumny stanowiące poziom zbierania danych o kliencie. 

 Wzór strategii działania e-15+ także można zmieniać poprzez 

wprowadzanie kolejnych zadań i modyfikowanie ustępów 

strategii w zależności od zmieniającej się sytuacji. 

2.4.6. Dostępność produktu finalnego  

Produkt finalny w postaci opisu produktu wraz z załącznikami udostęp-
niony zostanie publicznie w formie plików PDF oraz wersji edytowal-

nych na stronach internetowych: 

 Partnerów projektu, w szczególności Lidera Projektu Biało-

stockiej Fundacji Kształcenia Kadr: www.bfkk.pl 

 Na stronie projektu: www.innowacje15+.pl 

 Po zakończeniu walidacji w bazie produktów KIW: 

www.kiw-pokl.org.pl 

Ponadto po zakończeniu walidacji na szkoleniach i konferencjach roz-

powszechnione zostaną publikacje oraz wersje elektroniczne produktu. 

W mediach lokalnych pojawią się informacje o dostępności wdrożonych 

produktów, w szczególności miejsc, w których możliwe jest ich pobra-
nie. 

http://www.bfkk.pl/
http://www.innowacje15+.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/


 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3. 

STRATEGIA LOKALNEJ WSPÓŁPRACY                      

NA RZECZ MŁODZIEŻY Z OBSZARÓW 

ZMARGINALIZOWANYCH  

3.1. Sytuacja rodziny i młodzieży z obszarów zmarginalizowa-

nych 

Współczesna młodzież w Polsce to pokolenie, które urodziło się, doj-
rzewa i dorasta w kraju wolnorynkowej ekonomii. Chociaż od czasów 

centralistycznie zarządzanej socjalistycznej gospodarki dzieli nas ćwierć 

wieku, to jednak skutki transformacji ustrojowej da się odnaleźć w spe-
cyfice rozwarstwienia społecznego, podziału na Polskę A i B, wieś i 

miasto, lepsze i gorsze dzielnice. Za tymi podziałami kryją się losy ludzi, 

którzy napotykają najrozmaitsze trudności, próbując zaistnieć na rynku 

pracy. Niepowodzenia spowodowane miejscem urodzenia, negatywnymi 
wzorcami w środowisku rodzinnym, dewiacyjnym wpływem grupy ró-

wieśniczej czy doświadczaniem skutków zmian ekonomicznych – to 

przyczyny, które mogą umiejscowić jednostkę na obszarach zmarginali-
zowanych.  

Kwestia niezależności finansowej czy samorealizacji jest tym bardziej 
utrudniona w czasach doświadczania w ostatnich latach skutków świa-

towego kryzysu ekonomicznego. Powstrzymuje on przed inwestycjami, 

wymusza szereg programów oszczędnościowych, restrukturyzacyjnych, 
realizowanych przez międzynarodowe korporacje, rządy, władze lokalne 

czy poszczególnych przedsiębiorców i rzemieślników. W ich efekcie 

likwiduje się nierentowne zakłady pracy czy niedochodowe etaty pra-

cownicze. Skutki uboczne takich zmian odbijają się zazwyczaj na jakości 
życia niższych warstw społecznych, a w efekcie rzutują na skalę rozwar-

stwienia społecznego, zarówno w wymiarze makro (regionalnym) jak i 

mikro (funkcjonowania konkretnych osób na obszarach zmarginalizowa-
nych). Powyższe tendencje mają odzwierciedlenie w kilku istotnych 

prawidłowościach opisujących funkcjonowanie młodzieży z obszarów 

zmarginalizowanych naszego regionu: 
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 Województwo podlaskie to jeden z najsłabiej rozwiniętych 

gospodarczo regionów kraju. Niski poziom wartości dodanej 

brutto plasuje go na przedostatniej pozycji w Polsce. Naj-
większy udział w jej generowaniu mają jednostki prowadzące 

działalność w zakresie handlu i usług, hotelarstwa i gastro-

nomii oraz transportu, gospodarki magazynowej i łączności. 
Udział przemysłu stanowił niespełna jedną piątą (18%) war-

tości dodanej brutto i był jednym z najniższych w kraju. 

Mieszkańcy Podlasia oceniają poziom rozwoju cywilizacyj-
nego regionu (wykształcenie, posiadanie nowych technologii 

i umiejętność posługiwania się nimi, znajomość języków ob-

cych) jako przeciętny. Należy pamiętać, że z racji niskiego 

poziomu migracji mieszkańców jest to ocena subiektywna i w 
znikomym stopniu wynika z porównania z innymi regionami. 

 Dobrobyt materialny jest oceniany przez Podlasian na pozio-

mie przeciętnym, mimo że według danych ogólnopolskich 

Podlasie to jedno z uboższych województw. 

 W ciągu dwóch lat na Podlasiu zanotowano najwyższy spa-

dek odsetka osób zadowolonych z miejsca zamieszkania (z 

12,5% na 7,3% ). 

 Średni dochód na osobę kształtuje się w granicach 1200 zł 

netto, co jest wynikiem średnim w skali ogólnopolskiej. Na-
leży dodać, że stopa bezrobocia w województwie w 2013 ro-

ku waha się w granicach 15% (średnia dla Polski to 13%); 

jest ono o wiele wyższe na obszarach o słabej infrastrukturze, 
gdzie sięga powyżej 20% (powiaty: kolneński, grajewski, 

sejneński, augustowski i białostocki). W tych powiatach 

stwierdza się również wysoki i bardzo wysoki stopień zagro-
żenia ubóstwem. 

 Bezrobocie osiąga najwyższy wskaźnik wśród młodych ab-

solwentów z wykształceniem: policealnym i średnim zawo-

dowym (40,7%), średnim ogólnokształcącym (44,4%) oraz 

zasadniczym zawodowym (51,3%). Niepokojące jest, że od 

kilku lat te wartości mają tendencję wzrostową. 

 Co piąty bezrobotny na Podlasiu nie skończył 25. roku życia.  

 Wskaźniki ubóstwa plasują Podlasie wśród czterech woje-

wództw o najwyższych wartościach (około 20%). Dotyczy to 
również wskaźników minimum egzystencji (wskaźnik 10%). 
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 Analizując warunki życia mieszkańców województwa podla-

skiego, należy nadmienić, że 44% osób żyjących w Polsce w 

ubóstwie to dzieci i młodzież do 19. roku życia. Ten problem 
dotyczy zwłaszcza osób żyjących w rodzinach wielodziet-

nych, w których każde kolejne dziecko wpływa na obniżenie 

standardu życia. Około 40% takich rodzin żyje poniżej mini-
mum egzystencji i ta wartość od kilku lat pozostaje nie-

zmienna. Co druga z osób żyjących poniżej minimum egzy-

stencji nie ukończyła 19. roku życia. Ubóstwo implikuje sze-
reg dodatkowych problemów, jak deficyty edukacyjne, koli-

zje z prawem, przemoc i uzależnienia. To z kolei prowadzi do 

wykluczenia społecznego jednostek. 

 Podlasie ma jeden z najniższych wskaźników rozszerzania 

potrzeb edukacyjnych (zwłaszcza realizowanych poza obo-

wiązkiem szkolnym zajęć pozalekcyjnych, kursów i szkoleń), 
co w szczególności negatywnie wpływa na rozwój dzieci i 

młodzieży z obszarów zmarginalizowanych.  

 Dotychczasowe działania na rzecz integracji społecznej wy-

chowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych cechuje 

niska efektywność, skutkująca wykluczeniem z rynku pracy. 
Taka młodzież stanowi najliczniejszą grupę osób długotrwale 

bezrobotnych, z problemem uzależnienia i innymi trudno-

ściami. 

 Powyższą sytuację dodatkowo komplikuje problem tak zwa-

nej zastępowalności pokoleń. Mamy do czynienia ze znacz-
nym spadkiem liczby ludności Polski, którego apogeum na-

stąpi po roku 2020; średni wiek mieszkańca Polski, który 

wynosi obecnie 37 lat, do roku 2030 wzrośnie do 45 lat. Zma-
leje zatem znacząco liczba osób w wieku produkcyjnym.   

3.2. Charakterystyka ODBIORCÓW planowanego wsparcia 

Młodzież w obszarów zmarginalizowanych to osoby pochodzące z ro-

dzin, których członkowie posiadają często przeszłość kryminalną, tzn. 

wchodzili w konflikt z prawem, w związku z czym byli karani i odbywa-
li karę pozbawienia wolności. Młodzież wychowująca się w takim śro-

dowisku ma negatywne wzorce zachowań, zarówno jeżeli chodzi o przy-

swojenie norm i wartości uznawanych społecznie (np. szacunku dla cu-
dzej własności), jak i relacje z przedstawicielami służb społecznych (ne-
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gatywny stosunek do funkcjonariuszy policji, kuratorów sądowych czy 

pracowników socjalnych). 

Kolejną grupą jest młodzież pochodząca z rodzin, w których korzystanie 
z wszelkiego rodzaju pomocy socjalnej jest głównym źródłem utrzyma-

nia i sposobem na życie. Młodzież wywodząca się z takich środowisk nie 

ma motywacji do podjęcia pracy, a jej głównym celem jest zdobycie jak 

największego świadczenia. Niejednokrotnie w takich środowiskach ma 
się do czynienia z dziedziczeniem statusu społecznego, a wraz z tym – 

strategii podtrzymywania status quo. 

Inną grupę stanowią osoby zamieszkujące tereny wiejskie, których ro-

dziny nie posiadają gospodarstw rolnych lub też posiadają niewielkie 

gospodarstwa, co nie pozwala na osiągnięcie minimalnego dochodu za-
pewniającego prawidłowe funkcjonowanie. Z racji słabo rozwiniętej 

infrastruktury trudno tym ludziom znaleźć pracę poza miejscem za-

mieszkania. 

Kolejną grupę stanowi młodzież wychowująca się w rodzinach, w któ-

rych jedno lub oboje rodziców (mając poczucie braku możliwości roz-
woju na obszarach zmarginalizowanych) przebywa długotrwale za gra-

nicą w celach zarobkowych. Dzieci są wówczas wychowywane przez 

dziadków lub dalszych członków rodziny, a nawet przez osoby obce. 
Brak właściwego nadzoru i kontroli rodzicielskiej skutkuje znacznym 

wzrostem popadania w konflikt z prawem. 

Szczególną grupę odbiorców projektu stanowi młodzież zamieszkująca 

dzielnice mieszkań komunalnych i socjalnych. Większość mieszkańców 

takiej społeczności jest karana lub wykazuje wyuczoną bezradność. 
Funkcjonowanie w takim środowisku może powodować przejmowanie 

wzorców społecznie niepożądanych, a nawet patologicznych.  

Kolejną grupę odbiorców projektu stanowią osoby opuszczające zakłady 

karne. Niejednokrotnie w efekcie prizonizacji (przystosowania się jed-

nostki do funkcjonowania w placówce penitencjarnej) są problemy z 
readaptacją społeczną. Paradoksalnie zdarza się, że „dobry” więzień to 

kłopotliwy obywatel, niepotrafiący funkcjonować w otwartym środowi-

sku. Dodatkowo należy pamiętać, że większość ofert pracy zawiera 

klauzulę o niekaralności. Co więcej, zazwyczaj jedynym miejscem, do 
którego ludzie ci mogą wrócić po opuszczeniu placówki penitencjarnej, 

jest środowisko zamieszkania przed wyrokiem. W efekcie wyjście na 

wolność to powrót do środowiska, które spowodowało ich wcześniejsze 
konflikty z prawem. Podobną grupę stanowią ludzie opuszczający pla-

cówki opiekuńczo wychowawcze, którzy trafiają do tych samych środo-
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wisk, z których zostali zabrani. W obu grupach dodatkowym czynnikiem 

są problemy z uzależnieniami od środków zmieniających świadomość. 

Młodzież z OZ rzadko korzysta ze służby zdrowia – specjalistów, co 
powoduje późne diagnozowanie wszelkiego rodzaju schorzeń, w tym 

chorób psychicznych. 

3.3. Rynek pracy  

W 2012 roku szkoły wyższe funkcjonujące na terenie woj. podlaskiego 

ukończyło 15,1 tys. absolwentów. Szkoły średnie zawodowe i policealne 
ukończyło 8,1 tys. absolwentów, a ich liczba w stosunku do roku po-

przedniego zwiększyła się o 1,4%. Szkoły zasadnicze i zawodowe ukoń-

czyło w 2012 roku 1,8 tys. absolwentów, tj. 0 5,5% mniej niż w roku 
poprzednim

124
. 

Po raz pierwszy kontakt z rynkiem pracy mają uczniowie szkół gimna-
zjalnych zagrożeni nieukończeniem szkoły. Takiej młodzieży proponuje 

się kontynuację nauki w gimnazjum połączonej z przyuczeniem do za-

wodu u pracodawcy (najczęściej rzemieślnika). Umowa taka może trwać 

od 6 do 22 miesięcy. Taka młodzież musi znaleźć sobie zakład pracy, 
który podpisze z nią umowę na przyuczenie do zawodu. Jednakże już na 

początku swojej drogi zawodowej młodzi ludzie mają problemy ze zna-

lezieniem miejsca pracy. W szczególności dotyczy to młodzieży z obsza-
rów zmarginalizowanych, ponieważ możliwość przyuczenia do zawodu 

oferuje w województwie podlaskim niewiele szkół.  

Dominującą formą kontaktu młodzieży z rynkiem pracy jest przygoto-

wanie zawodowe w rzemiośle. Rzemiosło, biorąc pod uwagę aspekt 

ogólnokrajowy, jest największą szkołą zawodu w Polsce. Na terenie 
województwa podlaskiego na dzień 31.12.2012 działało 13 Cechów 

Rzemieślniczych, w których zrzeszonych było około 600 zakładów szko-

lących młodzież. Według stanu na ten dzień w zakładach rzemieślni-
czych szkoliło się ok. 1980 uczniów w 32 zawodach. Najchętniej mło-

dzież wybierała zawody takie jak: 

 mechanik pojazdów samochodowych (534 osoby);  

 fryzjer (390 osób); 

 cukiernik (185 osób); 

                                                        
124

 Opracowano na podstawie: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych 

w woj. podlaskim w 2012r., Wojewódzki Urząd Pracy Białystok 2013. 
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 stolarz (177 osób); 

 piekarz (152 osoby); 

 kucharz oraz kucharz małej gastronomii (110 osób). 

W związku z prężnie rozwijającym się w województwie sektorem usług 

hotelarsko-gastronomicznym od kilku lat zauważa się wzrost zaintere-
sowania kierunkami kształcenia w zawodach związanych z tą branżą, tj. 

kucharz, kucharz małej gastronomii, kelner, technik hotelarstwa, technik 

organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa 
domowego, technik obsługi turystycznej. 

Mistrz szkolący sprawuje bezpośredni nadzór nad uczniem. Ma duży 
wpływ na kształtowanie nie tylko formalnych umiejętności ucznia, ale i 

jego osobowości oraz zachowań społecznych. Taki proces nauczania 

praktycznego w rzemiośle jest ściśle powiązany z nauczaniem teorii. 
Dokształcanie teoretyczne uczniów odbywa się w jednej z następujących 

form: 

 w zasadniczej szkole zawodowej; 

 na kursach dokształcających organizowanych przez cechy; 

 przez szkolących mistrzów.  

W przeważającej większości pracodawcy niechętnie nawiązują współ-

pracę z młodzieżą z OZ, tłumacząc się tym, że jest to trudna młodzież, 

niechętna do nauki i pracy, stwarzająca problemy. W równym stopniu 
pracodawcy unikają zatrudnienia osób opuszczających placówki peni-

tencjarne, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i reso-

cjalizacyjnych, którzy w przeważającej mierze wywodzą się z takich 
właśnie środowisk. Młodzież ta często jest postrzegana jako leniwa, 

roszczeniowa i bez ambicji, a także sprawiająca problemy. Znacznie 

lepiej w opinii pracodawców oceniana jest młodzież z małych miast oraz 

z obszarów wiejskich. Dominuje tu stereotyp młodzieży pracowitej, ucz-
ciwej, z większą dyscypliną i poszanowaniem pracy. Zdaniem praco-

dawców młodzież wiejska to młodzież przyzwyczajona do ciężkiej pra-

cy, obowiązkowa, ambitniejsza. 

Kolejną kwestią jest forma dokształcania teoretycznego młodocianych. 

Zdanie pracodawców w tej sprawie jest dość jednoznaczne. Często nie 
chcą zatrudniać młodocianych realizujących obowiązek dokształcania w 

szkołach zawodowych, tłumacząc to niewystarczającym wymiarem zajęć 

praktycznych realizowanych w zakładach rzemieślniczych. 

Zauważa się również ogromne bariery we współpracy szkół zawodo-

wych z pracodawcami. Są to brak przepływu informacji o możliwościach 
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i potencjalnych korzyściach takiej współpracy, brak dostatecznego zain-

teresowania uczniów praktyczną nauką zawodu bezpośrednio w przed-
siębiorstwach, niedopasowanie programu edukacji zawodowej do po-

trzeb lokalnego rynku pracy, źle działający system doradztwa zawodo-

wego w szkołach, brak zaangażowania samorządu w stymulowanie 
współpracy szkół i pracodawców, obawy pracodawców co do kwestii 

formalno-finansowych, postrzeganie współpracy w kategoriach kosztów.  

Szeroką ofertę dla młodzieży z województwa podlaskiego proponują 

Ochotnicze Hufce Pracy. Oferta Ośrodków Szkolenia Zawodowego OHP 

jest skierowana dla młodzieży w wieku 15-25 lat, głównie zagrożonej 
wykluczeniem społecznym, nieposiadającej odpowiedniego wykształce-

nia, o utrudnionym starcie w dorosłe życie, mającej trudności na rynku 

pracy i zarazem potrzebującej wsparcia w zakresie szkolenia zawodowe-
go. Podstawowym zadaniem OSZ jest organizowanie i realizowanie 

szkoleń umożliwiających zdobycie, zmianę lub podwyższanie i uzupeł-

nianie kwalifikacji w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na 

lokalnych rynkach pracy, doskonalenie kompetencji zawodowych, reor-
ientację zawodową, opanowanie umiejętności zwiększających szanse i 

atrakcyjność na rynku pracy oraz kształtowanie zachowań i postaw 

przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. 

Sytuacja młodzieży wchodzącej na rynek pracy nie jest łatwa. Da się 

zauważyć w tym obszarze dwie dominujące strategie. Po pierwsze, pra-
codawcy poszukują zwykle fachowców z kwalifikacjami, doświadcze-

niem zawodowym i stażem pracy. Skłonność do zatrudniania doświad-

czonych kandydatów częściej przejawiają przedsiębiorstwa mikro i małe, 
przeważające na terenie województwa podlaskiego. Większości z nich 

nie stać na długotrwały proces szkolenia młodej i dopiero rozpoczynają-

cej zawodową aktywność osoby. Potrzebują pracowników wszechstron-

nych, których można oddelegować do różnych zadań. Po drugie, duże 
podmioty stawiają na specjalizację kadr. Strategia tych firm polega na 

pozyskiwaniu młodych, dobrze zapowiadających się osób i intensywne 

szkolenie do pracy na określonym stanowisku. Przedsiębiorstwa poszu-
kują pracowników lojalnych, gotowych do nauki, umiejących pracować 

w zespole, komunikatywnych, chętnych do zdobywania wiedzy i umie-

jętności. Pracodawcy doceniają determinację młodych i ich pracowitość. 
Młodzi jednak nie zawsze zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji na rynku 

pracy, nie zawsze są gotowi do większego zaangażowania niż starsi pra-

cobiorcy, czy do tego, że muszą dużo pracować i zostawać czasem po 

godzinach. 
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3.4. Analiza SWOT młodzieży z obszarów zmarginalizowanych  

Na podstawie przeprowadzonych badań i eksperymentów można prze-

prowadzić analizę mocnych i słabych stron młodzieży z obszarów zmar-
ginalizowanych oraz szans i zagrożeń dla działań systemowych i koope-

racyjnych na rzecz jej wsparcia.  

MOCNE STRONY 

 młody wiek klientów; 

 dobry stan zdrowia; 

 początek drogi życiowej na płaszczyźnie rozwoju społeczno-

zawodowego; 

 posiadanie chęci i motywacji do wyrwania się ze swojego 

środowiska, zmiany dziedziczonego statusu społecznego; 

 młodzież to pokolenie żyjące w czasach większych możli-

wość życiowych (społeczno-ekonomicznych, itp.); 

 to pokolenie znające lepiej niż poprzednicy języki obce, zna-

jące na stosunkowo wysokim stopniu nowoczesne technolo-
gie i multimedia; 

 współczesna młodzież z OZ jest bardziej zmotywowana do 

poprawy statusu społecznego, awansu w hierarchii społecz-

nej. 

SŁABE STRONY 

 młodzież z OZ mieszka na terenach o słabej infrastrukturze 

często z brakiem perspektyw na zmianę status quo;  

 powielanie negatywnych wzorców zachowań w rodzinie, co 
utrudnia budowanie właściwych relacji poza miejscem za-

mieszkania; 

 funkcjonowanie w poczuciu niższości skutkuje niskim po-

ziomem świadomości posiadanych mocnych stron, zalet i atu-

tów; 

 brak oparcia i pozytywnych wzorców w rodzinie i najbliż-

szym środowisku w sytuacji zmiany/wzrostu aktywności spo-

łeczno-zawodowej (m.in. słaba świadomość rodziców i niski 
ich poziom wykształcenia); 

 przejmowanie obowiązków rodziców/opiekunów przez mło-

dzież w rodzinnym środowisku, co komplikuje rozwój karie-

ry zawodowej; 
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 pasywność, wyuczona bezradność, brak własnej aktywności, 

sprawiają, że młodzież z OZ nie chce się uczyć; 

 brak możliwości rozwijania własnych zainteresowań wynika-

jących ze słabo rozwiniętej infrastruktury w miejscu za-
mieszkania; 

 niskie aspiracje życiowe (np. niski poziom wykształcenia, 

kultury, edukacyjny, itp.); postrzegają pracę jako „zło ko-

nieczne” i nie traktują nauki jako wartości samej w sobie; 

 stosunkowo niski poziom poszanowania cudzej własności;  

 oczekiwanie natychmiastowej gratyfikacji za realizowane 

działania;  

 wysoki poziom roszczeniowości; 

 wysoki wskaźnik używania środków zmieniających świado-

mość; 

 wysoki wskaźnik ciąż wśród małoletnich z obszarów zmargi-

nalizowanych. 

SZANSE 

 otrzymywanie nowych kompetencji zawodowych; 

 zwiększenie integracji środowiskowej, a w efekcie zwiększe-

nie mobilności młodzieży; 

 możliwość rozwoju zawodowego, zdobycia pracy; 

 wdrażanie do samowychowania, realizacji dobrych praktyk; 

 wskazanie wartości rzemiosła, kreatywności na polu zawo-

dowym; 

 kształcenie do samokształcenia; 

 wdrażanie do mobilności (poszukiwanie miejsca zatrudnienia 

poza środowiskiem rodzinnym); 

 praca nad więziami rodzinnymi; 

 odpowiedzialność rodzinna i solidarność umacniają w mło-

dzieży codzienne funkcjonowanie; 

 realizacja samego siebie, własnych uzdolnień poprzez prak-

tykowanie rzemiosła, rękodzieła ludowego (np. ginących za-

wodów: garncarstwa, wikliniarstwa, zduństwa, itp.); 

 rewitalizacja kultur lokalnych, kultury regionu, ochrona giną-

cych zawodów; 

 integracja w ramach wspólnych działań instytucji edukacyj-

nych i wychowawczych; 
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 wypełnianie nisz w zatrudnieniu na rynku pracy;  

 redukowanie pustych obszarów na rynku pracy (poprzez za-

trudnianie młodzieży z obszarów zmarginalizowanych); 

 zmiana percepcji młodzieży z obszarów zmarginalizowanych 

przez rzemieślników, przedstawicieli małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

ZAGROŻENIA 

 niski poziom wynagrodzeń (praca na czarno, szara strefa, 

umowy śmieciowe); 

 stygmat „odmieńca”, brak wiary we własne siły i możliwości; 

 stereotyp „gorszej młodzieży” w społeczeństwie i środowisku 

lokalnym (wśród pracodawców, przedstawicieli służb spo-

łecznych itp.);  

 łatwowierność młodzieży i podatność na manipulacje oraz 

wykorzystywanie przez pracodawców i decydentów;  

 uzależnienie od instytucji pomocowych; 

 postawa roszczeniowa i nieufność wobec służb społecznych, 

całego aparatu (traktowanego jako aparat represji); 

 brak perspektyw i możliwości na rynku pracy; 

 rozbudzone aspiracje życiowe młodzieży niewspółmierne do 

realnych możliwości.  

3.5. Misja i cele Lokalnej Grupy Roboczej U15+ 

W oparciu o analizę danych wtórnych na temat sytuacji młodzieży z 

obszarów zmarginalizowanych, dyskusji na temat mocnych i słabych 

stron tej grupy społecznej, szans i zagrożeń, zostały opracowane misja i 
cele działania.  

Misja: 

Konsolidacja działań i integracja instytucji pomocowych, samorządu 
terytorialnego i biznesu z terenu woj. podlaskiego na rzecz rozwoju mło-

dzieży 15+ z obszarów zmarginalizowanych ze szczególnym uwzględ-

nieniem edukacji i potrzeb/możliwości rynku pracy.     

Wizja: 

Aktywność zawodowa młodzieży z obszarów zmarginalizowanych szan-

są na minimalizację wykluczenia społecznego.     

Cel główny działania Grupy Roboczej: 
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Wsparcie Młodzieży 15+ z obszarów zmarginalizowanych z zastosowa-

niem innowacji społecznych wypracowanych w ramach projektu 
INNOWACJE 15+ ze szczególnym uwzględnieniem Modelu e-

HORYZONTY. Zwiększenie aktywności zawodowej młodzieży 15+ z 

obszarów zmarginalizowanych z terenu województwa podlaskiego. 

Cele szczegółowe: 

Realizacja działań na rzecz celu głównego z wykorzystaniem potencjału 

instytucji tworzących grupę roboczą oraz środków unijnych w ramach 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. Cele szczegółowe rozpisa-

ne będą w formie wniosków o dofinansowanie Projektów Partnerskich 

przygotowanych przez instytucje tworzące Grupę Roboczą e15+, w tym: 

 podniesienie kompetencji młodzieży 15+ jako przyszłych 

pracowników w obszarze kształcenia, samokształcenia, roz-

woju zainteresowań, budowania kompetencji zawodowych i 
społecznych, kreatywności, podwyższania samooceny, psy-

choedukacji; 

 podniesienie kompetencji pracodawców w obszarze pracy z 

młodzieżą z obszarów marginalizowanych; 

 podniesienie kompetencji młodzieży 15+ jako przyszłych 

pracowników w obszarze kształcenia, samokształcenia, roz-

woju zainteresowań, budowania kompetencji zawodowych i 
społecznych, kreatywności, podwyższanie samooceny, psy-

choedukacji; 

 Integracja instytucji pomocowych, samorządu terytorialnego i 

biznesu z terenu woj. podlaskiego na rzecz rozwoju młodzie-

ży 15+ z obszarów zmarginalizowanych ze szczególnym 

uwzględnieniem edukacji i potrzeb/możliwości rynku pracy; 

 kształtowanie alternatywnych modeli pracy z młodzieżą z OZ 

uwzględniających specyfikę deficytów rozwoju w edukacji i 

kształceniu zawodowym; 

 efektywniejsze wypełnianie zadań ustawowych przez jed-

nostki samorządu terytorialnego w obszarze rynku pracy i 

edukacji i pomocy młodzieży z obszarów zagrożonych.  

3.6. Działania Lokalnej Grupy Roboczej U15+ 

W oparciu o analizę SWOT oraz określone przez Grupę Roboczą misję i 
cele lokalnej współpracy członkowie, uczestnicy warsztatów koopera-

cyjnych w obszarze wsparcia młodzieży z obszarów zmarginalizowa-
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nych zaproponowali pakiet działań składających się na kompleksową 

interwencję (na przykład w ramach projektu inicjatywy lokalnej) w no-
wym okresie programowania 2014-2020. 

Segmentacja grupy. 

Jedną z grup priorytetowych, na której skupia swoje działania Lokalna 
Koalicja, jest młodzież ze środowisk wiejskich. 

Obszary WIEJSKIE  

 POTRZEBY: Wsparcie psychologiczne – potrzeba zrozumie-

nia, akceptacji, konstruktywnego radzenia sobie z problema-
mi, napięciami, sytuacjami trudnymi; Samorealizacja, rozwi-

janie zainteresowań, wzrost samooceny; Potrzeba dokształce-

nia, uzawodowienia, przekwalifikowania; Rozpoznanie po-

trzeb pod kątem zapotrzebowania rynku i własnych możliwo-
ści; Potrzeba poprawy warunków życia. 

 DZIAŁANIA: Stworzenie tematycznych grup wsparcia (ra-

dzenia sobie z agresją, profilaktyki uzależnień, umiejętności 

prospołecznych); Stworzenie alternatywnych sposobów spę-

dzania czasu wolnego – wiejskie kluby, świetlice, objazdowe 
kina, teatry, organizacja imprez, zajęć sportowo-

rekreacyjnych; Doskonalenie i przekwalifikowanie, poprzez 

udział w projektach z indywidualnym doradztwem i plano-
waniem dalszej edukacji z możliwością udziału w kursach 

(uzawodowienie), w szczególności kształcenie pod kątem: 

przygotowania do nauki zawodu w branżach, na które jest 

zapotrzebowanie, przygotowania do kontynuowania edukacji, 
przekwalifikowania do zawodów w branżach, na które jest 

zapotrzebowanie; Wzrost świadomości poprzez edukację do-

tyczącą możliwości poprawy warunków życia – bytowych, 
socjalnych, prawnych, związanych z relacjami interpersonal-

nymi; Wykorzystanie w kształceniu zawodowym elementów 

kształcenia na odległość.  

 GRUPY WPŁYWU: urzędy gmin, radni, wspólnoty parafial-

ne, policja, służba kuratorska, terapeuci, trenerzy, trenerzy 
sportowi, instruktorzy zajęć dodatkowych, dyrektorzy szkół, 

nauczyciele, doradcy zawodowi, pracodawcy, urzędy pracy; 

OSP, zakłady rzemieślnicze, rodzina, grupy rówieśnicze, In-

ternet, specjaliści od nauczania na odległość, profilaktyki 
społecznej i resocjalizacji. 
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Jedną z grup priorytetowych, na której skupia swoje działania Lokalna 

Koalicja, jest młodzież ze środowisk wiejskich. 

Obszary MIEJSKIE  

 POTRZEBY: Wsparcie psychologiczne – potrzeba zrozumie-

nia, akceptacji, konstruktywnego radzenia sobie z problema-

mi, napięciami, sytuacjami trudnymi; Samorealizacja, rozwi-
janie zainteresowań, wzrost samooceny; Potrzeba dokształce-

nia, uzawodowienia, przekwalifikowania; Rozpoznanie po-

trzeb pod kątem zapotrzebowania rynku i własnych możliwo-
ści; Wyeliminowanie wyuczonej bezradności; Zerwanie ze 

środowiskiem paraprzestępczym i przestępczym; Potrzeba 

poprawy warunków życia. 

 DZIAŁANIA: Stworzenie tematycznych grup wsparcia (ra-

dzenia sobie z agresją, umiejętności prospołecznych, profi-

laktyki i terapii uzależnień); Stworzenie alternatywnych spo-
sobów spędzania czasu wolnego – kluby, świetlice, organiza-

cja imprez, zajęć sportowo-rekreacyjnych, jak również po-

znanie alternatywnych środowisk rówieśniczych; Doskonale-
nie i przekwalifikowanie, poprzez udział w projektach z in-

dywidualnym doradztwem i planowaniem dalszej edukacji z 

możliwością udziału w kursach (uzawodowienie), w szcze-
gólności kształcenie pod kątem: przygotowania do nauki za-

wodu w branżach, na które jest zapotrzebowanie, przygoto-

wania do kontynuowania edukacji, przekwalifikowanie do 

zawodów w branżach, na które jest zapotrzebowanie; Wzrost 
świadomości poprzez edukację dotyczącą możliwości popra-

wy warunków życia – bytowych, socjalnych, prawnych, 

związanych z relacjami; Alternatywne żłobki, miejsca w od-
działach przedszkolnych; Edukacja rodziców (Akademia dla 

Rodziców, otarte wykłady tematyczne, profilaktyka zdrowia).  

 GRUPY WPŁYWU: Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, 

wspólnoty parafialne, policja, służba kuratorska, Terapeuci 

środowiskowi, trenerzy, trenerzy sportowi, instruktorzy zajęć 
dodatkowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, doradcy zawo-

dowi, pracodawcy, Urząd Pracy, fundacje, stowarzyszenia, 

wolontariusze, rodzina, liderzy alternatywnych grup rówie-

śniczych, Internet, specjaliści od nauczania na odległość, pro-
filaktyki społecznej i resocjalizacji. 

Działania informacyjne na rzecz promocji projektu 
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 ZADANIA: Publikacja artykułów w lokalnej prasie, mediach, 

biuletynach i portalach internetowych nt. nowych narzędzi 

wspierania młodzieży 15+ z OZ. 

 CELE DZIAŁANIA: Zwiększenie wiedzy nt. programu 

wśród klientów; Zwiększenie wiedzy nt. projektu wśród rze-

czywistych i potencjalnych realizatorów. 

 REZULTATY DZIAŁANIA: Wzrost liczby klientów zainte-

resowanych uczestnictwem w projekcie; Wzrost liczby pod-

miotów zaangażowanych w prace Grupy Roboczej; Zwięk-

szenie kompetencji podmiotów realizujących projekt w ob-
szarze działań interdyscyplinarnych.  

 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Brak. Zachęcanie mediów do 

promowania projektu. 

 PARTNERZY DZIAŁANIA: Przedstawiciele lokalnych me-

diów, Lobbing wśród JST, MŚP i NGO. 

Wdrażanie Interaktywnej Karty Klienta e-15  

 ZADANIA: Adaptacja Karty na potrzeby podmiotów zaan-

gażowanych w projekt z określeniem poziomu dostępności 
informacji; Prowadzenie działań informacyjno-

szkoleniowych oraz konsultacje dla przedstawicieli podmio-

tów zaangażowanych w projekt; Weryfikacja narzędzia pod 
względem treści oraz przepływu informacji; Monitorowanie 

funkcjonowania Karty. 

 CELE DZIAŁANIA: Diagnoza problemów klientów projek-

tu; Diagnoza mocnych/słabych stron klientów; Określenie 

kierunków pracy z klientem w obszarze kształcenia zawodo-
wego i działań pomocowych. 

 REZULTATY DZIAŁANIA: Funkcjonowanie interdyscypli-

narnego zespołu składającego się z minimum sześciu pod-

miotów stosujących Interaktywną Kartę Klienta e15+; Pozy-

tywne opinie klientów testujących Interaktywną Kartę Klien-
ta na temat współpracy z podmiotami.  

 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Własne; Fundusze norweskie; 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Lokalne grupy. 

 PARTNERZY DZIAŁANIA: OHP, Caritas, Sądy 

MOPS/GOPS MŚP NGO w obszarze opieki, terapii; Uniwer-

sytet w Białymstoku. 
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Wdrażanie narzędzia diagnostyczno-doradczego wypracowanego w pro-

jekcie e-doradztwo 15+  

 ZADANIA: Adaptacja rozwiązań interdyscyplinarnego po-

radnictwa zdalnego dla młodzieży z OZ przez zainteresowane 
podmioty; Prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych 

dla podmiotów realizujących działania; Monitorowanie funk-

cjonowania narzędzia; Publikacja artykułów w lokalnej pra-

sie, mediach, biuletynach nt. nowych narzędzi wspierania 
młodzieży 15+ z OZ. 

 CELE DZIAŁANIA: Wdrożenie modelu e-Kwestionariusz 

15+ (zdalne kwestionariusze i testy dotyczące Predyspozycji 

Zawodowych, Zainteresowań; Zdolności Praktycznych (w 

procesie integracji zawodowej) oraz Zdolności Interpersonal-
nych, Zdolności Społecznych (w procesie integracji społecz-

nej). Pakiet dziewięciu zdalnych narzędzi diagnostycznych 

dla 15+); Wdrożenie modelu IPD: e-Miasteczko Zawodowe 
15+ (zdalne internetowe ćwiczenia, ankiety, psychozabawy i 

materiały informacyjne, poradniki dotyczące rozwoju zawo-

dowego i osobistego w oparciu o walory turystyczne, kultu-

rowe miejsca zamieszkania); Bilans Predyspozycji: Moje 
Wartości, Moje Szkolenia. Elektroniczny segregator „Rozwój 

Tu i w Sieci”); Zwiększenie wiedzy nt. programu wśród 

klientów. 

 REZULTATY DZIAŁANIA: Wdrożenie narzędzia diagno-

styczno-doradczego e-doradztwo 15+; Pozytywne opinie 
klientów korzystających z narzędzia e-doradztwo 15+.  

 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Własne; Fundusze norweskie; 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Lokalne grupy. 

 PARTNERZY DZIAŁANIA: OHP, Caritas, Sądy 

MOPS/GOPS MŚP NGO w obszarze opieki, terapii; Uniwer-

sytet w Białymstoku. 

Wdrażanie modelu „e-Horyzonty”  

 ZADANIA: Adaptacja przetestowanych metod lokalnej 

współpracy w stosunku do nowego obszaru wsparcia, jakim 

jest integracja społeczna młodzieży 15+ z OZ; Schemat two-

rzenia i moderowania lokalnej koalicji z udziałem samorzą-
dów gminnych i lokalnych przedsiębiorców. 

 CELE DZIAŁANIA: Powołanie lokalnej koalicji na rzecz 

młodzieży 15+ z OZ. 
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 REZULTATY DZIAŁANIA: Opis tematów pięciu warszta-

tów, liczby godzin, wymogów do moderatora, składu lokal-

nego partnerstwa, wzoru strategii zawierającego cele i zasady 
podziału obowiązków podmiotów zaangażowanych w pro-

jekt.  

 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Własne; Fundusze norweskie; 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Lokalne grupy. 

 PARTNERZY DZIAŁANIA: OHP, Caritas, Sądy 

MOPS/GOPS MŚP NGO w obszarze opieki, terapii; Uniwer-

sytet w Białymstoku. 

Opracowanie Modelu e-wsparcia gmin 15+  

 ZADANIA: Zdalne procedury współpracy lokalnej JST, 

NGO MŚP w obszarze zatrudnienia, kształcenia zawodowego 

i działań pomocowych na rzecz klientów. 

 CELE DZIAŁANIA: Zintegrowanie społeczności lokalnej; 

Zintegrowanie klientów ze społecznością (zminimalizowanie 
skutków marginalizacji); Upodmiotowienie klientów w pro-

cedurach związanych z zatrudnieniem, kształceniem zawo-

dowym i działaniami pomocowymi. 

 REZULTATY DZIAŁANIA: Wzrost zainteresowania klien-

tów podjęciem pracy; Pozytywne opinie na temat klientów 
z miejsca zatrudnienia, edukacji i rekwalifikacji zawodowej; 

Wzrost zainteresowania uczestnictwem w projekcie innych 

podmiotów.  

 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Własne; Fundusze norweskie; 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Lokalne grupy. 

 PARTNERZY DZIAŁANIA: OHP, Caritas, Sądy 

MOPS/GOPS MŚP NGO w obszarze opieki, terapii; Uniwer-
sytet w Białymstoku. 

3.7. Strategia upowszechniania innowacji 

Działania upowszechniające powinny objąć samorządy lokalne, 

organizacje pozarządowe oraz lokalnych pracodawców współtowrzących 

zdalne materiały edukacyne o zawodach kluczowych dla rozowju 
lokalnego. Można wyodrębnić sześć podstawowych grup działań promo-

cyjnych: 

 Pracodawcy, czyli MŚT – celem będzie uświadomienie pra-

codawcom wartości pracowników 15+, rozwijanie potencjału 
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MŚT, minimalizowanie oraz likwidacja stereotypów na temat 

młodzieży OZ, zwiększenie zatrudnienia młodzieży (w efek-
cie minimalizacja wskaźników bezrobocia). 

 Młodzież 15+ – celem będzie wzrost świadomości wartości 

pracy wśród pracowników 15+ z OZ, szerzenie dobrych prak-

tyk, zachęcenie do szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej, 

wzrostu aktywności fizycznej, dokształcania, intermentorin-
gu, Elastycznych Form Pracy, jako warunków uzyskania i 

utrzymania zatrudnienia, a w efekcie polepszenia sytuacji by-

towej klientów. 

 Instytucje pomocowe, terapeutyczne, kształcenia zawodowe-

go, służby społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego 
– celem będzie uzyskanie wsparcia dla planowanych działań, 

szerzenie dobrych praktyk w obszarze działalności społecz-

nej, szukanie możliwości tworzenia i realizowania rozwiązań 
systemowych – uwrażliwianie na specyfikę deficytów rozwo-

jowych i dysfunkcji młodzieży z OZ. Wypracowanie interdy-

scyplinarnego modelu diagnozy klientów w oparciu o Case 

Management Team i z wykorzystaniem nowych technologii. 

 Jednostki samorządu terytorialnego (JST).   

 Udrożnienie komunikacji na linii urząd – klient, kształtowa-

nie partnerskich relacji z MŚP i NGO, wdrażanie procedur 
zachęcających do działań w obszarze projektu adresowanych 

do NGO i MŚP. 

 Placówki animacji kultury, organizacje pozarządowe (NGO) 

– celem będzie promowanie wśród nich działań dotyczących 

samorealizacji i twórczego spędzania czasu wolnego grupy 

docelowej 15+, zachęcenie do tworzenia specjalnych ofert dla 
tej grupy – zarówno pod względem cenowym, dostosowanym 

do wieku, jak i wymiaru godzin. 

 Partnerzy medialni – minimalizowanie stereotypów, promo-

wanie dobrych praktyk na rzecz młodzieży OZ. Potencjalni 

partnerzy: to lokalne media (ze szczególnym uwzględnieniem 
mediów preferowanych przez klientów): TVP Białystok, TV 

Białystok, TV JARD, TV Białystok, Kurier Poranny, Gazeta 

Współczesna, Gazeta Wyborcza, Radio Białystok, Radio 
Akadera, Radio JARD, VOX, Złote Przeboje, RMF Maxx 

portale internetowe i samorządowe: m.in. 

www.bialystokonline.pl, www.wrotapodlasia.pl, 

www.bialystok.pl, www.bstok.pl. Ze względu na charakter 

http://www.bialystokonline.pl/
http://www.wrotapodlasia.pl/
http://www.bialystok.pl/
http://www.bstok.pl/
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komunikowania się – strony internetowe lokalnych koalicjan-

tów oraz instytucji samorządowych i administracji. 

W działaniach związanych z promocją i upowszechnianiem modelu 

współpracy można wskazać ZASADY DALSZEJ PRACY: 

 Kontynuowanie prac w zespołach zadaniowych i odpowie-

dzialność za koordynację działań spoczywa na liderze danego 
działania. 

 Spotkania wszystkich partnerów Koalicji odbywają się mini-

mum raz na trzy miesiące. 

 Zakłada się rozbudowanie składu Koalicji o innych człon-

ków, którzy byliby przydatni w realizacji Strategii. 

 Inicjatorem spotkań jest Lider Koalicji – OHP w Białymsto-

ku.  

Warto w tym przypadku określić czytelne ZASADY KOMUNIKACJI I 

MONITROROWANIA DZIAŁAŃ: 

 Sposoby komunikacji i monitoring realizacji działań: 

 minimum raz w miesiącu przesłanie informacji do Lidera nt. 

postępów w realizacji zadań; 

 Lider rozsyła informacje wszystkim partnerom; 

 stworzenie zakładki na stronie internetowej OHP dotyczącej 

Lokalnej Koalicji na rzecz młodzieży z OZ. 

Istotne jest też określenie korzystnych dla wszystkich uczestników 

lokalnej koalicji DZIAŁAŃ AUTOPROMOCYJNYCH: 

 Partnerzy Lokalnej Koalicji na bieżąco promują jej działania i 

informują o nich na szerszym forum. 

 Szczegółowe plany promocji zostaną opracowane zgodnie z 

planowanymi działaniami przedstawionymi w punkcie IV 
Strategii. 

 Dokumentem regulującym prace Koalicji jest niniejsza stra-

tegia oraz Statut Koalicji (opracowany przez Lidera po za-

kończeniu testowania).  

 Nowo powstałe kwestie będą omawiane podczas spotkań Ko-

alicji. 

 



 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4. 

WNIOSKI I REKOMENDACJE 

4.1. Wnioski i rekomendacje z badań 

Badaniami objęto problematykę trzech obszarów problemowych projek-
tu – młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, z 

rodzin dotkniętych problemem przemocy i uzależnień oraz z obszarów 

zmarginalizowanych. Z racji swoistego pokrewieństwa tych obszarów 

działań (potencjalnej interwencji) łatwiej wykazać pola wspólne proble-
mów oraz proponowanych rozwiązań na rzecz młodzieży 15+. Stąd też 

przyjęto opcję zaprezentowania wniosków i rekomendacji w dwóch per-

spektywach: uniwersalnej, odnoszącej się do każdego z trzech obszarów, 
oraz próby wskazania szczególnych kwestii związanych z problemem 

opieki i wychowania poza rodziną naturalną, doświadczaniem problemu 

uzależnień i przemocy oraz pochodzenia czy zamieszkiwania na obsza-
rach zmarginalizowanych. Pozwoli to na określenie uniwersalnych oraz 

wyspecjalizowanych prawidłowości, modelowych rozwiązań czy strate-

gii działań. 

Celem badań była więc analiza problemów związanych z wejściem na 

rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Odnosząc 
się do tej grupy społecznej, jej miejsca i roli we współczesnej polityce 

społeczno-gospodarczej Polski, Julian Auleytner krytycznie ocenia jej 

szanse i możliwości
126

. Stwierdza, że Polska nie posiada żadnej polityki 

wobec młodzieży, zaś młode pokolenie pozostało samotne ze swoimi 
problemami socjalnymi. W porównaniu z innymi krajami Unii znaczną 

grupę młodzieży w kraju dotyka bezrobocie, ubóstwo, ograniczone szan-

se edukacyjne, a zatem czynniki generujące procesy marginalizacji oraz 
wykluczenia społecznego. Ten problem jest szczególnie dotkliwy i zna-

czący w grupie młodzieży objętej badaniami na potrzeby niniejszego 

                                                        
126 J. Auleytner, Problemy zatrudnienia i bezrobocia osób młodych, [w:] S.M. Kwiat-

kowski, Z. Sirojć, (red.), Na rynku pracy. Od badań do praktyki, Warszawa 2006, s. 27-

28.  
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opracowania. Dlatego też istnieje pilna potrzeba wypracowania modeli 

integrowania z rynkiem pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem spo-
łecznym. 

Biorąc pod uwagę specyfikę warunków socjalnych w środowiskach ba-

danej młodzieży, można stwierdzić, że mamy do czynienia ze środowi-

skiem społecznych outsiderów. Pojęcie oraz wizja zjednoczonej Europy 

z perspektywy peryferyjnego charakteru regionu to całkowicie niezro-
zumiały slogan, gdyż nie ma w ich przypadku nawet mglistej wizji życia 

w egalitarnym społeczeństwie. Wynika to także z faktu, że polityka spo-

łeczna w Polsce jest traktowana jako zło konieczne, balast dla polityki 
gospodarczej, w której walka z kryzysem, budowa infrastruktury drogo-

wej czy stadionów stały się bardziej istotne niż człowiek i faktyczne 

zagwarantowanie praw mieszkańców regionów dotkliwie dotkniętych 
problemem wykluczenia społecznego. Co szczególnie bolesne, taka poli-

tyka przyczynia się do pogłębienia rozwarstwienia społeczeństwa.  

Auleytner słusznie stwierdza, że nieustający prymat ekonomii nad czło-

wiekiem jako sposób podejścia do realiów społeczno-gospodarczych stoi 

w jaskrawej sprzeczności z praktyką unijną. Należy pamiętać, że priory-

tetem, który w Polsce jest marginalizowany, jest co najmniej jednakowe 
zrozumienie celów ekonomicznych i społecznych. Charakteryzując w 

tym kontekście specyfikę środowiska osób zagrożonych wykluczeniem, 

trzeba podkreślić fakt, że województwa Polski Wschodniej były i są w 
dalszym ciągu niedoinwestowane, przez co utrzymuje się w nich wysoki 

poziom bezrobocia, a w efekcie – ubóstwa, co wzmaga problem margi-

nalizacji i wykluczenia społecznego. Środowiska wiejskie z Podlasia 
mają niski poziom rozwoju infrastruktury oraz niski standard warunków 

mieszkaniowych. W takich rodzinach w o wiele większym stopniu 

stwierdza się niekorzystny klimat wychowawczy, problem uzależnienia i 

przemocy. Stąd tylko krok do interwencji służb społecznych, które w 
trosce o dobro dziecka wdrażają procedury prowadzące do umieszczenia 

dzieci poza rodziną naturalną.  

Szczególnym elementem podtrzymującym ten stan rzeczy jest kwestia 

wejścia tej młodzieży na rynek pracy, warunkowanego w znacznej mie-

rze jakością kształcenia zawodowego. Ostatnie zabiegi dotyczące refor-
my edukacji sprowadzają się do rozbudowywania modułów bazujących 

na wiedzy teoretycznej kosztem praktycznej nauki zawodu. W efekcie w 

perspektywie najbliższych lat może nastąpić niedobór wykwalifikowanej 
młodej kadry na rynku pracy. Co więcej, z przeprowadzonych badań 

wynika, że młodzież w zdecydowanym stopniu preferuje prace określane 

mianem McJob, czyli bazujące na niskim poziomie kwalifikacji, nisko 
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płatne, bez szans na awans zawodowy czy społeczny. Utrwalenie takiego 

postrzegania modelu kariery zawodowej jest wzmacniane również przez 
to, że ta młodzież (w porównaniu z rówieśnikami ze starej Unii) w o 

wiele większym stopniu angażuje się w prace dorywcze. W dalszej per-

spektywie może to się stać dominującym modelem percepcji stylu wy-
konywanej pracy zarobkowej.  

Jest on tym bardziej prawdopodobny, że badania potwierdzają stosun-
kowo niski poziom kwalifikacji zawodowych polskiej młodzieży. Co 

więcej, badana młodzież ma odmienne zapatrywania na pożądane na 

rynku pracy kompetencje w porównaniu z jego rzeczywistym zapotrze-
bowaniem. Są przekonani, że umiejętność napisania CV czy wyszukiwa-

nia pracy w Internecie jest priorytetowa, podczas gdy w grupie badanych 

pracodawców te kompetencje były najrzadziej wskazywane. Trzy najni-
żej cenione przez badanych przedsiębiorców umiejętności to obsługa 

komputera, wyszukiwanie i prezentowanie informacji w Internecie oraz 

znajomość języków obcych. Paradoksalnie, te właśnie umiejętności na-

leżą zdaniem badanej młodzieży do najbardziej pożądanych na rynku 
pracy. 

Jest to w znacznej mierze skutek braku koherencji systemu kształcenia z 
potrzebami rynku pracy. Co więcej, badani nie potrafią ocenić przydat-

ności wiedzy zdobytej w szkole. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, 

że większość z nich nie miała możliwości sprawdzenia się w praktycz-
nym działaniu. Ten problem wzmacnia również podejście do edukacji 

nieformalnej, gdyż ma ona niebywale niską kondycję w porównaniu z 

innymi krajami Unii (zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży powyżej 
15. roku życia). Również opinia pracodawców w tej kwestii jest znaczą-

ca, gdyż w większości negatywnie ocenili oni poziom przygotowania 

młodzieży do pracy w branży rzemieślniczo-usługowej.  

Wspomniana tymczasowość to także skutek ciągle wzrastającego bezro-

bocia w grupie młodzieży. Świadczy to o nieprzystawalności systemu 
kształcenia zawodowego do wymogów gospodarczych regionu oraz o 

labilności młodych ludzi na rynku pracy. Niepewna wizja przyszłości na 

rynku pracy przyczynia się z kolei do poszukiwania zastępczych form 

aktywności, mających cechy działań pozornych. W tym kontekście nale-
ży podkreślić wynikającą z badań tezę o rozłącznym traktowaniu przez 

badaną młodzież edukacji i pracy. Uczęszczanie do szkoły jest specy-

ficzną formą przedłużenia moratorium. Związana z tym nauka zawodu 
bywa postrzegana jako element mało godny uwagi, związany mgliście z 

postrzeganym wymiarem perspektywicznym egzystencji. Specyfika sys-

temu kształcenia wraz z podejściem młodzieży to elementy wzajemnie 
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sprzężone, podtrzymujące niekorzystną wizję rozłącznego traktowania 

przez adolescentów nauki oraz pracy. W tej sytuacji stosunkowo wyso-
kie oczekiwania młodzieży dotyczące przyszłych zarobków w zderzeniu 

z rzeczywistością będą dość bolesnym doświadczeniem. Tym bardziej 

niepokojące są opinie badanych na temat działań z zakresu poradnictwa, 
które cechuje nieefektywność i dysfunkcja.  

W tym kontekście należy wskazać krytyczny ogląd instytucji szkoły 
przez wszystkie badane grupy. To dotyczy zarówno modelu kształcenia, 

realizowanych działań w zakresie poradnictwa czy oddziaływań wycho-

wawczych i pomocowych. Z wypowiedzi badanej młodzieży, pracowni-
ków i pracodawców oraz uczestników wywiadu grupowego jednoznacz-

nie wynika, że działalność tych instytucji w znikomym stopniu wpływa 

na minimalizowanie doświadczania zagrożenia wykluczeniem społecz-
nym.  

To dotyczy także innych instytucji, które w znacznej mierze skupiają się 
w swoich działaniach na bieżącym, a nie perspektywicznym wymiarze. 

W szczególności ten problem dotyczy organizacji pozarządowych. Po-

nadto bezpośrednie działania na rzecz badanej młodzieży cechuje często 

nadmierny formalizm, posługiwanie się paranaukowym, pełnym facho-
wych terminów językiem, co czyni taki przekaz nieczytelnym. Brak 

zrozumienia, poczucie zagrożenia ze strony przedstawicieli służb spo-

łecznych skutkują wysokim poziomem nieufności wobec takich instytu-
cji. Wyjątkiem są ochotnicze hufce pracy, których działalność jest pozy-

tywnie oceniana przez wszystkie badane grupy młodzieży oraz praco-

dawców.  

Zdaniem tych ostatnich, poza typowo „edukacyjnymi” cechami, wśród 

czynników, które zdecydowanie uniemożliwiłyby zatrudnienie pracow-
nika w firmie badanych przedsiębiorców, są nadużywanie alkoholu, uza-

leżnienie od środków psychoaktywnych i nadmierna agresywność. W 

świetle przeprowadzonych badań to znaczące problemy, występujące w 
każdej z trzech badanych grup młodzieży. Stąd szeroko pojęta profilak-

tyka zachowań problemowych oraz przełamywanie stereotypów na temat 

uzależnień i przemocy powinny znaleźć poczesne miejsce w systemie 

oddziaływań, w szczególności w nowych modelach integracji młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym z rynkiem pracy.  

Uszczegóławiając problematykę dla każdej z badanych grup młodzieży, 

należy wskazać najistotniejsze prawidłowości.  

Odnosząc się do wniosków z badań nad młodzieżą Z OBSZARÓW 

ZMARGINALIZOWANYCH, należy stwierdzić, że: 
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 70% badanych oczekuje na zdalne usługi szkoleniowe; 

 niemal połowa badanych (45%) uznała za ważną możliwość 

korzystania z usług doradczych w zakresie życia osobistego i 

zawodowego udzielanych zdalnie przez Internet; 

 niespełna połowa respondentów (47%) miała kontakt z do-

radcą zawodowym.  

Z analizy treści zogniskowanego wywiadu grupowego wynika, że zdalne 

świadczenie usług z zakresu poradnictwa może stanowić antidotum na 
ograniczenia strukturalne. Otwartą kwestię stanowi techniczna strona 

organizacji takiego przedsięwzięcia. 

Należy zatem stwierdzić, że działania na rzecz młodzieży z trzech bada-

nych obszarów (obszary zmarginalizowane, podopieczni domów dziecka 

i rodzin zastępczych oraz młodzież z rodzin z problemem uzależnień i 
przemocy) powinny zawierać się w poszukiwaniu, projektowaniu oraz 

wdrażaniu nowych praktyk w obszarze edukacji, poradnictwa, opieki i 

pomocy, zbieżnych z rzeczywistymi oczekiwaniami i potrzebami bada-
nych. Można je zawrzeć w następujących uniwersalnych (gdyż adreso-

wanych do każdej z wymienionych grup) rekomendacjach i zaleceniach.  

Instytucje działające na rzecz szeroko pojętego przeciwdziałania wyklu-

czeniu społecznemu młodzieży powinny dążyć w wymiarze edukacyj-

nym do realizacji następujących działań:  

 modernizacji współczesnych programów kształcenia zawo-

dowego, aby w większym stopniu dostosować je do współ-

czesnych potrzeb rynku pracy, a szczególnie uwzględnić po-
trzeby regionu w tym zakresie;  

 współpracy z potencjalnymi pracodawcami i instytucjami ist-

niejącymi na lokalnym rynku pracy, w celu uelastycznienia i 

wzbogacenia oferty kształcenia;  

 stwarzania możliwości do uzyskiwania przez młodzież do-

datkowych kompetencji zwiększających szanse na znalezie-

nie pracy, ułatwiających zaistnienie na rynku pracy w stopniu 
bardziej zaawansowanym niż wykonywanie pracy dorywczej;  

 podejmowania działań na rzecz kreowania nowych modeli 

praktyk zawodowych w różnych instytucjach, firmach, a kie-

rowanych w szczególności do osób młodych długotrwale po-

zostających bez pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ma-
łych firm i rzemiosła.  

W realizacji pomysłów dotyczących podniesienia efektywności procesu 

wejścia młodzieży na rynek pracy należy brać pod uwagę: 
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 specyfikę środowiska, z którego młodzi pochodzą. Efekty 

funkcjonowania w rodzinie dotkniętej problemem przemocy 

lub uzależnień, zamieszkiwaniem na obszarze zmarginalizo-
wanym czy bycia podopiecznym form opieki poza rodziną 

naturalną to bowiem wyuczona bezradność i niskie poczucie 

własnej wartości, które przekłada się na aspiracje i cele ży-
ciowe, w tym też zawodowe;  

 zmiany nastawienia środowiska nauczycielskiego (zwłaszcza 

ze szkół gimnazjalnych) oraz przedstawicieli służb społecz-

nych do młodzieży z obszarów zmarginalizowanych; jest to 

czynnik znaczący dla działań na rzecz społecznej integracji;  

 diagnozowanie przyczyn sięgania przez młodzież po alkohol 

oraz środki psychoaktywne. Ułatwi to zrozumienie procesu 
uzależnienia i pozwoli na stosowanie działań uprzedzających;  

 poszerzanie i uaktualnianie wiedzy młodzieży, rodziców oraz 

kadry instytucji na temat zagrożeń spowodowanych uzależ-

nieniami;  

 promowanie zdrowego stylu życia; 

 usprawnianie pomocy lekarskiej i terapeutycznej dla uczniów 

na terenie szkół i innych placówek edukacyjnych oraz opie-

kuńczo-wychowawczych;  

 usprawnianie współpracy szkół z profesjonalnymi placów-

kami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką, w celu mi-

nimalizowania skutków spożywania alkoholu i środków psy-
choaktywnych przez młodzież.  

Realizując powyższe cele i zadania, należy uwzględniać następujące 

prawidłowości cechujące podmiot oddziaływań:  

 przygotowywać młodzież już na poziomie gimnazjum do 

świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej; 

 dostarczać młodzieży wyczerpujących informacji o możliwo-

ściach edukacyjnych w środowisku lokalnym; 

 kształtować w młodzieży potrzebę samokształcenia, a także 

poczucie sumienności, dokładności, lojalności, punktualność. 

Te cechy mieszczą się w pożądanym obrazie pracownika we-

dług pracodawców;  

Projektując działania w obszarze zachowań problemowych należy 
mieć na względzie:  



151 

Wnioski i rekomendacje 

 

 

 zintensyfikowanie działań mających na celu obniżenie za-

chowań antyspołecznych wśród dzieci i młodzieży w kontek-

ście zahamowania tendencji przekazu międzygeneracyjnego. 
Dziedziczenie statusu społecznego, zwłaszcza w przypadku 

młodzieży z obszarów zmarginalizowanych oraz wywodzą-

cych się z pozarodzinnych form opieki, to kluczowy problem 
w realizacji działań;  

 prowadzenie profilaktyki dotyczącej sposobów zastępowania 

zachowań agresywnych konstruktywnymi oraz bezpiecznego 

stylu życia i promocji zdrowia;  

 prowadzenie zajęć uczących dzieci i młodzież sposobów 

obrony przed przemocą fizyczną, słowną czy izolowaniem. 

Obniży to w konsekwencji poczucie bezradności – jeden z 
dominujących problemów właściwych dla wszystkich grup 

badanej młodzieży; 

 poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat instytucji 

niosących pomoc w sytuacji występowania przemocy. Waż-

ne, by realne lub potencjalne ofiary przemocy domowej nie 
pozostawały same i wiedziały, gdzie zwrócić się o pomoc;  

 kształtowanie u dzieci i młodzieży postawy empatii, reago-

wania na akty przemocy, korzystania z pomocy dorosłych. 

Posłuży to zwiększeniu szansy interwencji i reakcji otocze-

nia.  

Odnosząc się do aspektu metodycznego potencjalnych działań, warto 

uwzględnić przy opracowywaniu strategii następujące prawidłowości 
stwierdzone w toku sondaży diagnostycznych oraz zogniskowanych 

wywiadów grupowych:  

 prezentację losów absolwentów różnych poziomów eduka-

cyjnych, którzy swoją postawą uświadomią młodzieży moż-

liwość zmiany i awansu społecznego;  

 wzbogacanie wiedzy o profesjach rzemieślniczo-usługowych;  

 stymulowanie umiejętności pracy w grupie;  

 organizowanie praktyk zawodowych w kraju i za granicą;  

 organizowanie dodatkowych kursów i szkoleń zgodnych z 

potrzebami lokalnego rynku pracy.  

W obszarze minimalizowania skali oraz skutków zachowań problemo-

wych warto uwzględniać następujące formy działania: 
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 prowadzenie profilaktyki zachowań ryzykownych (m.in. 

warsztaty ze specjalistami ds. uzależnień);  

 uczenie konstruktywnego odmawiania poprzez treningi aser-

tywności;  

 stosowanie technik motywowania młodzieży do zaprzestania 

używania środków psychoaktywnych;  

 poszukiwanie skutecznych sposobów zatrzymania procesu 

uzależniania się;  

 zachęcanie do zaangażowania w twórcze formy spędzania 

czasu wolnego;  

 uwzględnianie w realizacji celów i zadań specyfiki potrzeb 

rozwojowych chłopców i dziewcząt. Programy kształcenia 
zawodowego oraz profilaktyki i terapii powinny uwzględniać 

specyfikę płci.  

W poszukiwaniu dodatkowych form organizacyjnych oraz metod działa-

nia warto dążyć do powoływania do życia struktur o mniej sformalizo-

wanym charakterze. Są one niezbędne, gdyż z badań wynika, że w sys-
temie działań brakuje instytucji skierowanych na młodzież, w szczegól-

ności zagrożoną wykluczeniem. Ciekawym rozwiązaniem mogłyby być 

kluby, oparte na ograniczonym do minimum formalizmie i strukturze 
organizacyjnej. Należy w tym miejscu podkreślić korzyści płynące z 

bazowania na centrach integracji społecznej, tym bardziej że ta forma 

organizacyjna na terenie województwa podlaskiego nie jest zbyt popu-

larna.  

Aby dostosować formy kontaktu do młodzieży, warto bazować na stree-
tworkerach oraz wolontariacie młodzieżowym czy studentach nauk spo-

łecznych. Zminimalizowałoby to skutki dystansu międzypokoleniowego, 

pozwoliłoby na lepsze dostosowanie treści do możliwości młodzieży, 

która w większości przypadków posiada stosunkowo skromny kapitał 
kulturowy. Kluczem do wypracowania nowych form organizacyjnych 

mogą być lokalne porozumienia instytucji publicznych, organizacji poza-

rządowych oraz lokalnych pracodawców, firm rzemieślniczych działają-
ce w oparciu o grupy robocze złożone ze specjalistów, praktyków i teo-

retyków rozwiązujących wybrany i specyficzny problem danej grupy 

zagrożonej wykluczeniem społecznym.  

Dla młodzieży Z OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH interesu-

jącym rozwiązaniem może być adaptacja na potrzeby projektu interdy-
scyplinarnego poradnictwa zdalnego dla osób niepełnosprawnych. Nale-

żałoby mieć na względzie specyfikę, zainteresowania i możliwości po-
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znawcze młodzieży zagrożonej opuszczeniem systemu oświaty. Stano-

wiłoby to ciekawą formę e-edukacji, e-doradztwa czy e-biznesu realizo-
wanych na obszarach zmarginalizowanych. Możliwe byłoby opracowa-

nie pakietu e-edukacji umożliwiającego naukę zdalną w wybranych za-

wodach (treść wypracowana pod kątem lokalnego zapotrzebowania). 
Taki model działań przyczyniłby się do tworzenia i wzmacniania lokal-

nej koalicji z udziałem władz gmin czy lokalnych przedsiębiorców. 

Jak wynika z powyższych analiz, istotna jest rola w tej działalności róż-

nych środowisk wychowawczych, w których funkcjonuje współczesny 

człowiek – alternatywnych form wychowania rodzinnego. Należy wy-
mienić również szkołę, instytucje, organizacje i stowarzyszenia społecz-

no-wychowawcze, takie jak Kościoły, grupy wyznaniowe, partie poli-

tyczne, samorządy mieszkańców, organizacje młodzieżowe itp. Helena 
Radlińska pisze, że „nie ma osób, grup, czy środowisk, które by nie po-

siadały pozytywnych sił lub ich zadatków (...) należy do istniejących sił 

dotrzeć, wyzwolić je i ukierunkować”
127

.  

Tytułem podsumowania rekomendacji z badań za znakomitą puentę po-

służy wypowiedź przytaczanego już Juliana Auleytnera:  

Na polskiej ścianie wschodniej liczna tam młodzież stawia sobie 

pytania o pożytki z przynależności do UE. Z jednej strony blisko 
są sąsiedzi, z którymi dominują kontakty o charakterze patolo-

gicznym, z drugiej strony daleko do rywalizacji na europejskim 

rynku pracy, na którym obok kwalifikacji występuje kapitał. Ścia-

na wschodnia dotkliwie cierpi na brak kapitału, choć dysponuje 
młodym potencjałem pracy

128
. 

Dostrzeżenie i uwzględnienie w strategicznych działaniach wojewódz-

twa podlaskiego tego faktu staje się wyzwaniem dla pracodawców i or-

ganizacji budujących kapitał społeczny regionu, który w obecnej sytuacji 

musi zastąpić wspomniany brak kapitału w ujęciu ekonomicznym. To 
swoiste przewartościowanie i wspólny wysiłek podejmowany w ramach 

lokalnych inicjatyw i nowych modeli współpracy wypracowanych w 

projektach innowacyjnych powinny nie tylko uchronić „młody potencjał 
pracy” przed dalszą destrukcją, ale przede wszystkim podnieść go do 

rangi kluczowego czynnika rozwoju naszego regionu.  

                                                        
127 W. Theiss, Radlińska, Warszawa 1997, s. 80.  
128 J. Auleytner, Problemy zatrudnienia…, op. cit., s. 27.  
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4.2. Wnioski i rekomendacje z procesu testowania 

W wyniku procesu testowania modelu e-Horyzonty można sformułować 

następujące rekomendacje wdrożeniowe dla użytkowników narzędzi 
składających się na zintegrowany procesu wsparcia młodzieży z obsza-

rów zmarginalizowanych: 

Poradnictwo 

W wyniku procesu testowania Produktu Finalnego PF7 wysunąć można 

następujące rekomendacje: 

 Warty rozważenia jest pomysł wprowadzenia ustrukturalizo-

wanego treningu interpersonalnego (zawierającego elementy 

treningu intrapsychicznego) kierowanego do beneficjentów 

przed wejściem w realizację działań grupy (inkubatora). Tre-
ning ten miałby na celu wydobywanie zasobów (tkwiących w 

samej jednostce jak i jej otoczeniu); 

 Kwestionariusze dobrze służą diagnozie i pobudzeniu proce-

su samooceny uczestnika projektu. Ich efektywne wykorzy-

stanie możliwe jest dzięki wsparciu doradczemu, gdyż po-

zwala wyjaśnić ich celowość, przybliżyć terminologię i za-
stosowanie wyników do wybrania drogi aktywności zawo-

dowej, która niestety nie zawsze może być zgodna z ambi-

cjami osoby.  

 Kwestionariusze zdalne pozwalają zaoszczędzić czas dorad-

cy, który nie musi już analizować kwestionariusza i poświę-
cać czasu na zliczanie punktacji, tylko analizuje same wyniki.  

 Wyniki są dość dokładne, co pozwala doradcy na przygoto-

wanie dobrej interpretacji. 

 Platforma zdalna pozwala na wypełnienie kwestionariuszy w 

dowolnym miejscu i czasie (przy dostępie do Internetu). Tak 

samo doradca w każdej dogodnej dla siebie chwili może in-

terpretować wyniki, co jest wielkim udogodnieniem.  

 Rekomendowane jest wprowadzenie co najmniej jednego 

spotkania z doradcą w celu objaśnienia otrzymanych wyni-
ków. 

Edukacja 

W wyniku procesu testowania Produktu Finalnego PF8 wysunąć można 
następujące rekomendacje: 

 Treść merytoryczną konwentów należy podzielić na zadania 

zawodowe (jednostki uczące), czyli spójne partie wiedzy. 
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 Należy wykorzystywać różnego rodzaju materiały dydak-

tyczne – tekst, multimedia, wideo – i udostępniać je uczące-

mu się jako całość.  

 Należy wzmacniać postawy przedsiębiorcze słuchaczy. W 

tym celu należy opracować kontent „Podstawy przedsiębior-

czości”. Stanowić on powinien oddzielny kontent, jak też 

cześć pozostałych kontentów. 

 Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakończenie każdego blo-

ku tematycznego jednym lub kilkoma zadaniami sprawdzają-

cymi. Prawidłowe wykonanie zadań jest uzależnione od za-
poznania się z zamieszczonymi w danym bloku uczącym ma-

teriałami. To znaczy, że bez zapoznania się ze wszystkimi 

materiałami w całości niemożliwe będzie prawidłowe wyko-
nanie zadania. 

 Zdalny dostęp do zasobów wiedzy przełamuje bariery logi-

styczne, na jakie natrafiają osoby młode z terenów zmargina-

lizowanych – daje możliwość nauki w dogodnym czasie i 

miejscu bez konieczności wychodzenia z domu.  

 Materiały na platformie nie powinny być przeładowane tre-

ścią, powinny natomiast mieć zróżnicowaną formę.  

 Każdy materiał dostępny w kursie powinien być obejrzany 

(przeczytany) przynajmniej dwukrotnie. 

 Doradcy powinni mobilizować słuchaczy telefonicznie i mai-

lowo do aktywności na platformie. 

 Platforma zdalnej nauki daje możliwość rozwijania samo-
dzielności w pozyskiwaniu wiedzy. 

Otoczenie 

W wyniku procesu testowania Produktu Finalnego PF9 – Model lokalne-

go wsparcia e-15+ można wysunąć następujące rekomendacje: 

 Użytkowanie narzędzia należy rozpocząć od powołania Lo-

kalnej Grupy Roboczej. Należy pamiętać, że od składu grupy 

roboczej (zaangażowania członków) zależeć będzie jakość 
świadczonych usług i wsparcia. Dlatego też już na początku 

tworzenia grupy i w przy każdym włączaniu nowych podmio-

tów trzeba jasno określać zadania. 

 Współpraca na bazie grupy roboczej jest skutecznym sposo-

bem realizacji efektywnego wsparcia osoby młodej z terenów 
marginalizowanych. 
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 Grupa robocza działa na zasadach bezinteresownej współpra-

cy, w jej skład wchodzą instytucje samorządowe, pomocy 

społecznej, instytucje z obszaru rynku pracy, stowarzyszenia, 
przedsiębiorcy – rzemieślnicy, lokalni aktywiści.  

 Rekomendowane jest wybranie moderatora – lidera grupy, w 

celu koordynowania całości prac grupy. 

 Niezbędne wydaje się stworzenie planu działań grupy robo-

czej na kolejny rok działania.  

 Obecnie, w związku z możliwością korzystania ze środków 

unijnych, grupa robocza może być atrakcyjnym narzędziem, 

które łatwiej i szybciej odpowie na zidentyfikowane potrze-
by. Tym bardziej że łączy w sobie zasoby różnych podmio-

tów, w tym publicznych, prywatnych, społecznych, a także 

osób indywidualnych. Dzięki różnorodności poszczególnych 

instytucji i organizacji szanse na pozyskanie środków na rea-
lizację poszczególnych celów są większe. 

 Niezmiernie ważnym elementem jest stworzenie tzw. sieci 

wsparcia młodego człowieka z obszarów zmarginalizowa-

nych. Ważna wydaje się być współpraca pomiędzy różnymi 

podmiotami, np. Urząd Pracy, sądy, policja, instytucje pomo-
cy społecznej, oraz innymi organizacjami rządowymi i poza-

rządowymi. 

 Zasadne wydają się działania wspólne – próba przeniesienia 

oraz wykorzystania wypracowanych rozwiązań w ramach in-

nych grup roboczych. 

 Dużym walorem pracy grupy roboczej (eksperckiej) był jej 

interdyscyplinarny charakter (osoby z różnych miejsc pracy, 
o różnych doświadczeniach zawodowych). 

Powyższe zalecenia lub „dobre rady” uczestników testu powinny być 

uwzględnione przez przyszłych użytkowników zaproponowanych roz-

wiązań innowacyjnych. Zważywszy na szerokie ryzyko i bariery zwią-

zane z wdrażaniem innowacji społecznych, „dobre rady” doświadczo-
nych partnerów mogą służyć do zarządzania ryzykiem i skupiania ener-

gii w kluczowych obszarach interwencji bez koniczności wyważania 

otwartych drzwi czy powtarzania wcześniejszych błędów.     

4.3. Wnioski i rekomendacje z badań ewaluacyjnych 

Podobną podpowiedzią mogą być rekomendacje i wnioski płynące z 
badań ewaluacyjnych prowadzonych z uczestnikami eksperymentu spo-
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łecznego oraz potencjalnymi użytkownikami wypracowanych rozwiązań. 

W tym przypadku wrażenia uczestników testu oraz opinie, obawy lub 
oczekiwania specjalistów zapoznających się z nowymi rozwiązaniami 

mogą być pomocne w szybszej ocenie poszczególnych narzędzi zapro-

ponowanych w pakietach składających się na produkty finalne wypra-
cowanych innowacji. Ta ocena może być istotna w WYBORZE 

OBSZARU INTERWENCJI (komu pomagać?) w przypadku przyszłych 

projektodawców na rzecz młodzieży w trudnej sytuacji życiowej i zawo-
dowej lub WYBORZE POZIOMU WSPARCIA (jak pomagać?) w przy-

padku specjalistów pracujących z młodzieżą. Rekomendacje płynące ze 

szczegółowej ewaluacji wszystkich wypracowanych narzędzi pozwolą 

przyszłemu użytkownikowi zająć osobiste stanowisko zawodowe wobec 
tej złożonej i ambitnej propozycji. 

Ewaluacja projektu „INNOWACJE 15+- testowanie i wdrażanie nowych 

metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu młodzieży powyżej 15. roku życia” w obszarze integracji 

„e-Horyzonty” miała za zadanie ocenę trafności, skuteczności i użytecz-
ności oraz możliwości upowszechnienia produktów wypracowanych 

w ramach projektu. Wszystkie produkty projektu dotyczące grupy doce-

lowej określonej jako młodzież po 15. roku życia z obszarów marginali-
zowanych zostały ocenione pozytywnie. Zarówno sami uczestnicy pro-

jektu, jak i użytkownicy testowanych rozwiązań wskazują na potrzebę 

upowszechniania każdego z wypracowanych podczas realizacji projektu 

produktów.  

 Podkreślić należy wyraźną zbieżność wyników poszczegól-

nych zastosowanych metod badawczych w zakresie oceny 
trafności i skuteczności konstrukcji zdalnych narzędzi dia-

gnostyczno-doradczych. E-kwestionariusze wykorzystywane 

w trakcie analizy predyspozycji zawodowych pozwoliły traf-

nie dostosować temat szkolenia do indywidualnych potrzeb 
młodzieży. Wypracowany model integracji zawodowej i spo-

łecznej młodzieży z gminą wiejską zakłada uzgodnienie kie-

runków rozwoju indywidualnego młodzieży 15+ z obszarów 
wiejskich i zmarginalizowanych. W tym kontekście istotna 

jest trafna diagnoza zdolności i właściwe ukierunkowanie 

dalszego wsparcia. W opinii badanych osób rozpoznanie pre-
dyspozycji za pomocą zdalnego kwestionariusza będzie 

sprzyjało lepszemu dopasowaniu tematyki szkoleń do indy-

widualnych potrzeb. 
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 Ankieta stosowana jako narzędzie diagnozy zdolności i pre-

dyspozycji została uznana za narzędzie przejrzyste i czytelne. 

Generalnie e-kwestionariusze są oceniane jako przyjazne 
w zakresie długości, zrozumiałości i czasu potrzebnego na ich 

wypełnienie. Wszystkie zainteresowane strony zgodziły się, 

że narzędzie jest właściwe skonstruowane, zrozumiałe i nie 
nazbyt czasochłonne.  

 Kwestionariusze zdalne bardziej odpowiadają potrzebom i 

oczekiwaniom grupy docelowej, na potrzeby której opraco-

wywane były narzędzia, czyli młodzieży, niż osobiste spo-

tkania z doradcą. Stała dostępność kwestionariuszy umożli-
wia ich wypełnienie w dogodnym dla danej osoby terminie. 

Nie ma konieczności wcześniejszego rezerwowania miejsca i 

czasu na spotkanie z doradcą. Ważnym elementem, który 

szczególnie podkreślały osoby młode biorące udział 
w projekcie, jest informacja zwrotna od doradcy zdalnego, 

którą otrzymywali po wypełnieniu kwestionariuszy. Doceniły 

to szczególne osoby, które wcześniej korzystały z doradztwa 
w innej formie i nie otrzymywały żadnych informacji o jego 

wynikach, efektach. 

 Usługi doradcze udzielone zdalnie przez Internet są bardzo 

pomocne młodzieży. Umożliwiają one podjęcie bardziej traf-

nych decyzji w zakresie planowania życia osobistego, jak i 
zawodowego. Z punktu widzenia skuteczności rozwiązań 

wypracowanych w ramach projektu wynik taki można uznać 

za bardzo pozytywny.   

 Testowany model e-Doradztwa dla 15+ wykazuje potencjał 

do upowszechniania w kontekście grupy docelowej. Młodzież 
15+ z obszarów wiejskich, która może być w przyszłości po-

tencjalnymi odbiorcami produktów projektu, pozytywnie 

oceniła możliwość wykorzystania zdalnych narzędzi diagno-

styczno-doradczych. Większość badanych uznała, że powin-
ny być one w przyszłości upowszechniane i stosowane 

w praktyce. Rekomenduje się upowszechnianie opracowane-

go produktu w testowanym kształcie. 

 Jak wynika z przeprowadzonego badania, informacje meryto-

ryczne, które zostały zawarte w kontentach zdalnej nauki za-
mieszczonych na portalu edukacyjnym „e-Edukacja Zawo-

dowa15+”, umożliwiły młodzieży poznanie specyfiki danego 

zawodu. Przygotowane na potrzeby projektu narzędzia edu-
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kacyjne uwzględniały specyfikę miejsca zamieszkania i kie-

runki rozwoju gminy, którą zamieszkują odbiorcy. Niezwykle 
istotne było zaprezentowanie młodzieży możliwości podjęcia 

zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, w zawodach związa-

nych z walorami danej gminy. Warto podkreślić, że również 
prawie 90% młodzieży, która stanowi grupę potencjalnych 

odbiorców, uznało, że portal edukacyjny jest trafnym i sku-

tecznym sposobem na pokazanie możliwości zatrudnienia 
w zawodach związanych ze specyfiką miejsca zamieszkania. 

Aby w przyszłości wykorzystywać testowany instrument, 

szczególną uwagę należy poświęcić przygotowaniu konten-

tów zdalnej nauki, tak aby przedstawić najbardziej charakte-
rystyczne zadania realizowane w danym zawodzie. Zwięzłe, 

ciekawe i pokazujące praktyczne aspekty pracy w zawodzie 

opisy są warunkiem sukcesu wdrożenia testowanego rozwią-
zania.  

 Portal edukacyjny „e-Edukacja Zawodowa15+” wykorzystuje 

szeroki wachlarz form prezentowania treści. Wyniki ewalua-

cji wskazują, że wszystkie trzy zaproponowane formy pre-

zentacji danych (prezentacja multimedialna, filmu, dokumen-
tu PDF) zostały przez większość badanych oceniane jako 

atrakcyjne lub bardzo atrakcyjne. Z punktu widzenia mło-

dzieży najmniej atrakcyjną formą prezentacji treści jest do-

kument PDF. Sposób prezentacji treści edukacyjnych, umoż-
liwiający rezygnację z treści pisanych, wydaje się być istotną 

przewagą zdalnej nauki nad tradycyjnymi kursami 

w odniesieniu do specyficznej grupy, jaką jest młodzież. 
Przedstawiciele grupy odbiorców oczekują jak najwięcej ma-

teriałów multimedialnych pokazujących praktyczne aspekty 

pracy w danym zawodzie. W opinii ewaluatora formy prezen-
tacji treści edukacyjnych powinny być jak najbardziej różno-

rodne, należy zachować właściwe proporcje pomiędzy po-

szczególnymi elementami: tekst, prezentacja, film, zdjęcie. 

Jednocześnie trzeba zadbać o jakość materiałów audiowizu-
alnych (dźwięk, czytelność), zawartość merytoryczną oraz 

użyteczność zamieszczonych materiałów. 

 Rekomenduje się organizację spotkania szkoleniowego doty-

czącego obsługi portalu edukacyjnego, w którym uczestni-

czyliby jego przyszli użytkownicy. Jak wskazują wyniki ba-
dania, jest to rozwiązanie potrzebne i skuteczne. W trakcie 
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funkcjonowania platformy edukacyjnej młodzi ludzie nie 

mieli w większości problemów z jej obsługą pod względem 
technicznym. Żaden z użytkowników platformy nie zgłosił 

uwag do jej funkcjonowania.  

 Największą trudnością, która może pojawić się w trakcie 

wdrażania e-Edukacji, jest brak wewnętrznej mobilizacji do 

nauki ze strony kursantów. Konieczne wydaje się zastosowa-
nie przypominania, dodatkowej mobilizacji z zewnątrz. Jako 

sposób rozwiązania tego typu trudności proponuje się wpro-

wadzenie funkcji koordynatora. Śledziłby on postępy prac 
uczestników zdalnego kursu, systematyczność korzystania 

z platformy i w razie konieczności, przykładowo raz na mie-

siąc, kontaktowałby się zdalnie lub spotykał osobiście 

z uczestnikiem kursu. Inne zaproponowane rozwiązanie to 
wprowadzenie możliwości kontaktu za pomocą połączeń wi-

deo. 

  „e-Gra Biznesowa” przygotowująca do prowadzenia e-

Biznesu w zawodach strategicznych okazała się skuteczną 

formą pokazania młodzieży możliwości zatrudnienia w za-
wodach związanych z ich miejscem zamieszkania. Zarówno 

obecni, jak i przyszli odbiorcy potwierdzili, że ta forma edu-

kacyjna może być trafnym i skutecznym sposobem pokazania 
możliwości prowadzenia e-biznesu w zawodach związanych 

z walorami turystycznymi i specyfiką zamieszkiwanej gminy. 

 Dane uzyskane w ramach badania wskazują na zapotrzebo-

wanie wśród młodzieży na usługi szkoleniowe w zakresie 

nowych kwalifikacji zawodowych udzielone zdalnie przez In-
ternet, a kończące się egzaminem i certyfikatem. Młodzież 

z terenów wiejskich prawdopodobnie nie miałaby szansy sko-

rzystania z podobnych kursów w swoim miejscu zamieszka-

nia, gdyż nikt nie organizowałby ich dla tak małej grupy 
osób. Nauczanie zdalne daje im szerszą paletę wyboru nowe-

go zawodu lub uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Waż-

nym postulatem jest, aby kwalifikacje uzyskiwane w trakcie 
e-learningu miały potwierdzenie w formie certyfikatów, bo 

tylko wówczas będą postrzegane przez młodzież jako warto-

ściowe i motywujące do zaangażowania. 

 Model e-Edukacji może okazać się skuteczniejszy w porów-

naniu do dotychczas stosowanych, szczególnie w kontekście 
potrzeb i oczekiwań grupy docelowej. Potwierdzają to opinie 



161 

Wnioski i rekomendacje 

 

 

przyszłych potencjalnych odbiorców, którzy zgadzają się 

z tym twierdzeniem. Jak wynika z odpowiedzi użytkowni-
ków, którzy postrzegają skuteczność testowanego modelu na 

średnim poziomie, przy tak złożonym i trudnym problemie, 

jakim jest integracja młodzieży z obszarów zmarginalizowa-
nych, nawet zastosowanie najlepszych narzędzi nie daje gwa-

rancji powodzenia. Na skuteczność testowanego rozwiązania 

w największym stopniu wpływa kompleksowość zapropono-
wanych rozwiązań oraz dobór grup docelowych. Model e-

Edukacji obejmuje całościowo różne aspekty problemu inte-

gracji młodzieży z obszarów zmarginalizowanych (wiej-

skich). Tym samym pozwala na aktywizacje zawodową mło-
dzieży.  

 Zaproponowany w projekcie model e-Edukacji i e-Biznesu 

wydaje się być trafnie dostosowany do potrzeb szczególnej 

grupy odbiorców, jaką stanowi młodzież z obszarów zmargi-

nalizowanych. Zdaniem badanych należących do grupy, dla 
której przeznaczone jest to testowane rozwiązanie, e-learning 

jest najlepszym rozwiązaniem dla osób mieszkających 

w miejscach, gdzie nie ma dostępu do danego kursu realizo-
wanego w tradycyjnej formie. 

 Model e-Edukacji i e-Biznesu ocenia się jako w pełni zasłu-

gujący na upowszechnianie. Potwierdzają to opinie osób 

młodych, które nie miały okazji wziąć udziału w projekcie, 

ale jeśli byłaby taka możliwość, chętnie skorzystałyby z za-

proponowanych rozwiązań doradczo-szkoleniowych. 

 Model e-Wsparcia Gmin15+ został bardzo pozytywnie ode-

brany i jest rekomendowany do upowszechnienia, a także sto-

sowania w praktyce. Badani byli jednomyślni i uznali, że 

model, a w szczególności cztery wypracowane produkty, na-

leży upowszechniać. Wszystkie badane grupy respondentów 
uznały, że współpraca instytucji pomocy społecznej i rynku 

pracy z instytucjami szkoleniowymi i organizacjami wspiera-

jącymi rozwój obszarów wiejskich na rzecz tworzenia miejsc 
pracy dla młodzieży jest bardzo istotna. 



162 

Rozdział 4. 

 

 

 

4.4. Inspiracje włoskie w procesie wdrażania modelu podla-

skiego  

Kluczową inspiracją dla powyższego modelu, płynącą z włoskich 

dobrych praktyk, jest program Giovani Si!, ukazujący parasolowy model 
skupiania działań na rzecz młodzieży w danym regionie

132
. W tym przy-

padku zaprezentowano skupianie działań w Toskanii, która ze względu 

na swój charakter rolniczy i turystyczny może być porównywana z wo-

jewództwem podlaskim. W obu regionach występują podobne problemy 
z dostępem do infrastruktury doradczej i edukacyjnej, przez co istnieje 

zagrożenia wykluczania całych społeczności. Dlatego tak ważne jest 

zapewnienie dostępu do tych usług przez Internet (co uwzględniono 
między innymi w strategii e-Podlaskie w części e-Edukacja) oraz mode-

rowanie lokalnych inicjatyw edukacyjnych i działań na rzecz lokalnych 

społeczności. Próby aktywizowania lokalnych społeczności wiejskich, a 

w istocie integrowania tego typu działań z naturalną aktywnością samo-
rządów gminnych, podejmowała z powodzeniem Białostocka Fundacja 

Kształcenia Kadr w projektach Innowacje 50+ oraz Innowacje Rynku 

Pracy, we współpracy z gminą wiejską Boćki i gminą wiejską Puńsk. 
Doświadczenia te wskazują, że najskuteczniejszym sposobem przeła-

mywania barier związanych z marginalizacją (komunikacja z regionem, 

słabo rozwinięty system edukacji) są inicjatywy własne społeczności 
gminnej oraz lokalne działania uzupełniające braki infrastrukturalne. 

Opisana w raporcie z włoskich rozwiązań praktyka wpisuje się w ten 

sposób myślenia, pokazując nowe obszary działań na rzecz lokalnych 

społeczności. Model Servizio Civile (Służby Cywilnej) pokazuje, w jaki 
sposób można tworzyć obszary rozwoju zawodowego i usamodzielniania 

młodzieży bez konieczności migracji do miast, w oparciu o potencjał 

miejsca zamieszkania. Tym razem kreowana jest przestrzeń działania dla 
młodzieży w obszarze usług na rzecz lokalnej społeczności. W ten spo-

sób program pierwszej pracy, choć ma wymiar niematerialny (niekomer-

cyjny), może być finansowany w miejscu zamieszkania ze środków gmi-
ny przeznaczonych na realizację zadań publicznych. Innym ciekawym 

rozwiązaniem w ramach Giovani Si! jest program dofinansowania 

mieszkań dla młodzieży chcącej pójść na swoje. Podejmowanie tego 

typu inicjatyw przez samorządy gminne może być kluczowym instru-

                                                        
132 M. Juchnicka, e-Horyzonty – dobre praktyki z Włoch. Aktywizacja zawodowa i inte-

gracja społeczna młodzieży z obszarów zmarginalizowanych, Fundacja BFKK, Biały-

stok 2013, s. 50-54. 
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mentem zachęcania młodych ludzi do pozostania i budowania swojego 

dorosłego życia w miejscu urodzenia. Poważnym problemem, który spo-
tyka dziś obszary wiejskie (zarówno w Polsce, jak i we Włoszech) jest 

migracja młodzieży do miast, co znacznie upośledza rozwój regionów 

wiejskich, pozostawionych ludziom starszym. Model wsparcia młodzie-
ży z obszarów marginalizowanych powinien więc tworzyć zachęty do 

pozostania w gminie wiejskiej (na przykład poprzez dofinansowanie 

mieszkań dla młodych), przy jednoczesnym przełamywaniu marginali-
zacji tych obszarów poprzez zwiększenie oferty i dostępności usług do-

radczych i edukacyjnych na wsi (na przykład z zastosowaniem Interne-

tu).  

Należy pokreślić, że w obecnej sytuacji społecznej na wsi, w modelu 
gospodarstw wielopokoleniowych, jedynym sposobem usamodzielnienia 

(zawodowego, gospodarczego) jest opuszczenie gospodarstwa rodzinne-

go, a bez możliwości zamieszkania samodzielnego w gminie wiejskiej w 
większości przypadków usamodzielnienie młodzieży wiejskiej (szcze-

gólnie w rodzinach wielodzietnych) wiąże się z wyjazdem do miasta. 

Powoduje to wyludnienie obszarów wiejskich oraz zubożenie kapitału 

społecznego wsi o jednostki ambitne, chętne do nauki i rozwoju. Two-
rzenie zachęt przez gminy wiejskie do usamodzielnienia się ambitnej 

młodzieży bez konieczności opuszczenia wsi daje w efekcie sprzężenie 

zwrotne związane z utrzymaniem na obszarach wiejskich osób mogą-
cych pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy i społeczny gmin 

wiejskich.  

Dlatego też rozwiązania przedstawione w rozdziale czwartym po-
winny być kluczowym celem działań na poziomie lokalnej kooperacji z 

udziałem samorządów gminnych na rzecz młodzieży z obszarów wiej-

skich. Kolejną inspiracją włoskich dobrych praktyk w procesie wdraża-

nia modelu „e-Horyzonty” jest platforma zdalnej nauki Trio
133

, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem regionalnych ścieżek kompetencyjnych oraz 

szkoleń związanych z promocją regionu. Udział samorządów lokalnych 

w tego typu inicjatywie wydaje się być oczywisty, gdyż platforma stała 
się ważnym narzędziem promocji regionu oraz rozwoju jego mieszkań-

ców zgodnie z możliwościami i interesami regionu.  

Rekomendacje wdrożeniowe dla modelu „e-Horyzonty” płyną też z 
działań związanych z projektami organizacji pozarządowych na obsza-

rach wiejskich, w szczególności Uncem Toscana (Stowarzyszenia Gmin 

                                                        
133 Tamże, s. 54-58. 
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Górskich w Regionie Toskanii)
134

, będącego partnerem ponadnarodo-

wym projektu podlaskiego. Bardzo inspirujący może być Projekt Ecco 
Fatto w Pienza (Monticchiello) kierowany do mieszkańców wsi w zakre-

sie promocji komputerów i Internetu.  

Rozwiązania z tego projektu mogą być inspiracją szczegółowych 
działań dla strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego wojewódz-

twa podlaskiego e-Podlaskie na lata 2014-2020 w obszarze e-Edukacji i 

e-Administracji. Podejmowanie tego typu działań, w oparciu o lokalne 
porozumienia, powinno być punktem wyjścia działań regionalnych, jako 

warunek niezbędny do skutecznego wdrożenia rozwiązań zdalnych mo-

delu „e-Horyzonty”. W tym przypadku strategia rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego staje się faktycznie instrumentem przeciwdziałania wy-
kluczeniu, jednak już nie tylko wykluczeniu cyfrowemu. Łatwo dostępne 

narzędzia diagnostyczne i edukacyjne w Internecie mogą być skuteczną 

profilaktyką wykluczenia społecznego i zawodowego młodych ludzi, 
którzy w naturalny sposób sięgają do łatwych i szybko dostępnych roz-

wiązań i porad w Internecie. Warunkiem sukcesu w tym przypadku jest 

jednak współpraca instytucji publicznych dystrybuujących środki na 

rozwój infrastruktury dostępu do Internetu, a także organizacji pozarzą-
dowych zapewniających dostęp do trafnych i atrakcyjnych usług oraz 

specjalistów w Internecie. 

Szczególnie ciekawe i inspirujące dla społeczności wiejskich, w któ-
rych powinna wzrastać i rozwijać się młodzież, są inne inicjatywy poza-

rządowe w Toskanii, takie jak Teatr Ludowy w Pienza (Monticchiello) 

czy Stowarzyszenie Spółdzielni Leśnych „Terra Uomini Ambiente”
135

 
koncentrujące się na promocji odnawialnych źródeł energii i zielonych 

miejsc pracy na obszarach wiejskich. Warto łączyć tego typu inspiracje z 

innymi projektami realizowanymi w zakresie zielonej gospodarki w re-

gionie lub promocji naszego dziedzictwa kulturowego, stawiając tego 
typu pomysły nie tylko na etapie wdrażania narzędzi kooperacyjnych 

modelu „e-Horyzonty”, ale także w obszarze kluczowych celów lokal-

nych strategii rozwoju na obszarach wiejskich województwa 
podlaskiego. W tym przypadku warto uwzględnić w działaniach 

budowania lokalnej współpracy oraz promocji lokalnego dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego włoskie rozwiązania w zakresie KmZero, 

                                                        
134 Tamże, s. 58-60. 
135 M. Juchnicka, e-Horyzonty – dobre praktyki z Włoch. Aktywizacja zawodowa i inte-

gracja społeczna młodzieży z obszarów zmarginalizowanych, Fundacja BFKK, Biały-

stok 2013, s. 61-67. 
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które upowszechniane są przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr 

jako modelowe rozwiązanie aktywizacji mieszkańców gmin wiejskich w 
oparciu o zdiagnozowane i promowane walory ich miejsca 

zamieszkania
136

.  

 

                                                        
136 M. Juchnicka, KilometrZero – nowe metody promocji miejsc pracy na obszarach 

wiejskich. Adaptacja modelu włoskiego, Fundacja BFKK, Białystok 2013 


